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INTRODUÇÃO  

 
A importância dos meios de transporte em qualquer economia do mundo é um fato 

inquestionável. A história da humanidade é influenciada e influencia a rapidez com que 

mercadorias e informações se deslocam determinando, em grande parte, o progresso e o 

sucesso de uma nação. Mercados que há décadas pareciam inacessíveis ou de difícil acesso, 

se tornaram um grande potencial a ser explorado. O volume de bens, mercadorias e pessoas  

transacionadas aumentam num ritmo acelerado. 

 

Toda essa transformação depende em grande parte da evolução do sistema de 

transportes e o impõe a necessidade de mudanças. Atualmente, o setor caracteriza-se pela 

forte concentração nos derivados de petróleo como fonte de energia  e numa distribuição 

modal  desbalanceada em favor do transporte rodoviário. Sendo assim, a utilização de fontes 

alternativas de energia (hidrogênio, álcool combustível, etc), a valorização de modais menos 

intensivos em energia  (ferroviário e o aquaviário) e a eficientização  da frota de automóveis 

são exemplos de  medidas a serem tomadas a fim de tornar o desenvolvimento menos 

dependente do petróleo.  

 
A questão é que o setor de transportes se mostra de certa forma relutante em incorporar 

mudanças capazes de alterar os padrões e estruturas vigentes sem um grande e persistente 

esforço de planejamento a longo prazo. Isso ocorre devido às inúmeras  vantagens do 

petróleo, que, dentre outras, possui alta densidade energética, baixo custo, uma indústria 

com vasta infra-estrutura mundial de transporte distribuição e revenda, além de apresentar  

versatilidade incomparável que o torna matéria prima dos mais diversos produtos que 

permeiam a vida cotidiana (cosméticos, tecidos, plásticos, componentes para o setor de 

microeletrônica, etc). 

 

Soma-se a isto o fato do setor de transportes caracterizar-se por equipamentos de longa 

duração. Um típico automóvel de passageiro dura em média 15 anos, uma aeronave dura 

entre  25 a 35 anos e navios apresentam uma durabilidade ainda maior. Por outro lado, a 

incorporação de uma nova tecnologia na linha de produção de uma fábrica requer 

adaptações e investimentos que não ocorrem no curto prazo (GREENE, 2003). 
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Logo, prover uma fonte de energia  através de uma nova tecnologia  capaz de 

substituir o sistema de transporte baseado no petróleo é uma tarefa complexa. Os veículos 

movidos a hidrogênio através da célula combustível, por exemplo, ainda enfrentam 

problemas técnicos, como a armazenagem. Porém,  o grande desafio  é reduzir seu custo a 

fim de possibilitar a competição com os veículos convencionais de combustão interna. Isso, 

sem contar com a necessidade de implementação  de uma nova infra-estrutura de 

armazenagem, distribuição e revenda. 

 

Uma forma de ilustrar a inflexibilidade do setor de transportes é através do exemplo 

americano. Os EUA são donos da maior frota de veículos do mundo e é a nação com  o 

maior nível de mobilidade. (Cada americano, percorre aproximadamente o equivalente a 

uma viagem ao redor do planeta por ano1). Como conseqüência, apenas o seu sistema de 

transportes consome uma quantidade de energia maior que a economia inteira de qualquer 

outro país, com exceção de Rússia e China, o que lhe proporciona crescentes déficits em sua 

balança comercial (GREENE, 2003).  

 

Essa crescente dependência de importações torna a economia dos  EUA vulnerável ás 

oscilações de preços do barril do petróleo e imprimem urgência na implementação de 

políticas de eficientização nos transportes. No entanto, apesar dos  esforços, os resultados no 

crescimento do consumo energético do setor e a inserção de combustíveis alternativos não 

têm sido significativos. Em 2002, o consumo de energia renovável e eletricidade 

representaram apenas 0,36%2 do total de energia final consumida pelo setor de transportes 

neste país (IEA, 2004).    

 

Toda esta conjuntura não seria alarmante se não fossem as seguintes características: a) 

grande parte das reservas provadas de petróleo (63,3%) e sua produção (30%) localizam-se 

no Oriente Médio3, uma área de conflitos políticos e religiosos seculares (ANP, 2004), b) O 

 
1 Isto equivale à cerca de 7,7 trilhões passageiros-quilômetro por ano (GREENE, 2003). 
2 O consumo de energia final nos  transporte dos EUA, em 2002, foi de 622.613 Ktep. Deste total os 
combustíveis renováveis e eletricidade participaram com 1.849 Ktep e 365 Ktep respectivamente (IEA, 2004). 
3 As reservas provadas totais de petróleo somaram 1.147,8 bilhões de barris em 2003, enquanto a produção de 
petróleo totalizou 76,7 milhões de barris por dia neste mesmo período (ANP, 2004). 
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petróleo é um recurso não renovável e há um consenso crescente de que a produção atingirá 

seu ápice cedo (dentro de 10 anos) ou tarde (em algumas décadas) (GELLER, 2003), c) 

Desde 1980, a emissão de CO2 pelos transportes cresceu mais rápido do que em qualquer 

outro setor, ultrapassando a emissão industrial em 1998 e tornando-se, o maior responsável 

pelos gases do efeito estufa no mundo (GREENE, 2003). 

 

Trazendo-se esta discussão para o caso do Brasil, verifica-se que este é um país 

privilegiado em vários aspectos. Primeiramente, porque é o maior produtor de álcool 

combustível 4, que é a energia renovável com maior viabilidade de substituir, em parte, os 

derivados do petróleo no curto prazo (PROCANA, 2005). O álcool possui tecnologia e 

infra-estrutura facilmente adaptável à já existente. Em segundo, porque possui terras 

agricultáveis disponíveis e clima propício para a plantação de vegetais oleaginosos 

utilizadas na produção de biodiesel (MCT, 2002a). E ainda, com uma geração hidroelétrica 

de aproximadamente 73% da oferta total de eletricidade5, grande parte da oferta de 

combustíveis fósseis pode ser direcionada para outros fins. Notadamente o gás natural pode 

ser aproveitado crescentemente na expansão da frota brasileira (ECONOMIA E ENERGIA, 

2003).  

 
 
Outro aspecto a ser considerado é que os países em desenvolvimento como o Brasil, 

não possuem sistemas de transportes maduros e devem experimentar um crescimento 

relevante nos próximos anos. Esse fato lhes confere, por um lado, o risco de tornar a 

movimentação de passageiros  e cargas ainda mais intensiva em energia e poluidora e, por 

outro, a oportunidade de realizar uma expansão com  qualidade e eficiência. Afim de que 

seja seguida a melhor alternativa, é preciso conhecer as características e peculiaridades do 

sistema de transportes brasileiro e planejar seu desenvolvimento.  

 

Sendo assim, o objetivo desta tese é, primeiramente, compreender a estrutura e a 

evolução do sistema de transportes mundial e nacional, incluindo suas características 
 

4 Na safra de 2004/2005, a moagem foi de 380 milhões de toneladas de cana, produzindo 24 milhões de 
toneladas de açúcar e 14 bilhões de litros de álcool (PROCANA, 2005). 
5 A disponibilidade total de energia em 2002 foi de 381,2 TWh, sendo que aproximadamente 278,7 TWh 
foram providos pela hidroeletricidade (ECONOMIA E ENERGIA, 2003). 
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técnicas. Essas informações são utilizadas como insumo para a projeção da demanda de 

combustíveis nos transportes brasileiros no período de 2000 a 2025 utilizando-se o modelo 

MAED. A partir deste ponto, são propostas políticas setoriais dispostas em diferentes 

cenários a fim de que sejam identificadas as possibilidades de redução do consumo 

energético no setor, dentro desse horizonte de tempo.  

 

Com este intuito, o capítulo I mostra a evolução do consumo final de combustíveis, 

bem como tendências do consumo de petróleo num contexto mundial, apresentando os 

limites para a expansão do consumo deste produto. Posteriormente faz-se uma abordagem 

dos fatores que determinam o consumo de combustíveis no setor de transportes e os 

aspectos demográficos, econômicos e sócio-culturais que as influenciam. Proporciona-se 

assim, o conjunto de informações necessárias para o posicionamento da realidade brasileira 

dentro de um contexto internacional. 

 

A evolução do consumo de combustíveis nos transportes brasileiros e as condições de 

sua expansão são tratadas no capítulo II, incluindo os principais “gargalos” a serem 

resolvidos, tanto no âmbito econômico quanto no político e ambiental. Este panorama por 

sua vez, promove o  arcabouço necessário à análise pormenorizada do sistema de transporte 

brasileiro no ano base determinado (2000).  

 
O capítulo III, portanto, analisa o consumo de energia pelo setor de transportes, no ano 

2000, através da determinação e avaliação das variáveis chaves que o compõem. Este 

procedimento constitui a base para se realizar projeções no setor através do “Model for 

Analysis of Energy Demand (MAED)”.  

  

A projeção do consumo energético, num horizonte de 25 anos, através da evolução 

das variáveis anteriormente estudadas é realizada no capítulo 4. O resultado obtido não 

inclui a aplicação de políticas que visem  modificar as tendências observadas no ano base. 

No entanto, dedica-se especial atenção às alterações da distribuição modal e ao nível de 

ocupação dos veículos no âmbito dos transportes de passageiros visto que estas 
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características podem repercutir significativamente na demanda de combustíveis e são 

objeto de estudo do próximo capítulo. 

O capítulo 5 propõe modificações na evolução das variáveis chaves através de três 

cenários alternativos: O cenário racional (que prioriza o transporte coletivo), o cenário social 

(que propõe o aumento da ocupação dos veículos) e o cenário de interseção que mescla as 

duas possibilidades. Os resultados são comparados a fim de se compreender como e em que 

nível pode-se alcançar a redução no consumo de combustíveis no setor de transportes em 

consonância com o desenvolvimento da qualidade de vida da população brasileira.    
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Capítulo I - O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO SETOR DE TRANSPORTES 
 

 
A evolução das nações nos últimos tempos mostra um processo de integração 

contínua, através de um intercâmbio de informações, de mercadorias e de cultura de forma 

cada vez mais intensa. Este processo, incutido em um ambiente de economias competitivas, 

desenvolveu nos mercados mundiais a necessidade da velocidade de resposta às diversas  

demandas, sejam elas por produtos, serviços ou lazer. Desta forma, mais do que uma 

característica meramente mercadológica, tais transformações permearam um novo estilo de 

vida na sociedade que parece não ter retorno. 

 

Este estilo de vida e padrão de desenvolvimento requer do setor de transportes uma 

continua expansão e aprimoramento de forma a saciar a necessidade de mobilidade de 

cargas e passageiros em cada parte do mundo. Todo este sistema, no entanto,  é amplamente 

dependente da indústria petrolífera e da sua capacidade de atender à crescente demanda por 

derivados de petróleo, em especial a gasolina e o diesel. A produção e exploração de 

petróleo tornaram-se pilares da economia de muitos países e a distribuição de derivados 

resultou no desenvolvimento de uma infra-estrutura mundial capaz de atender consumidores 

nos locais mais remotos. 

 

A partir da  segunda metade do século XX, no entanto, as limitações ao consumo  do 

petróleo e as conseqüências causadas por ele tornaram-se  mais evidentes. Por um lado, a 

escassez do produto, ainda que por um curto período, poderia trazer sérios danos à economia 

de um país. Por outro, o impacto ambiental provindo da emissão de gases poluentes 

resultantes da combustão dos combustíveis passava a ser notório nos grandes centros 

urbanos. Apesar disso, o surgimento de um novo combustível capaz de substituir os 

combustíveis fosseis em toda sua amplitude ainda parecia, e de fato parece, estar longe.  

 

Desta forma, o planejamento do crescimento do setor de transporte, bem como da 

demanda por combustíveis, tornou-se imperativo como forma de estratégia econômica, 

ambiental e social. Através do conhecimento pormenorizado do setor, e dos principais 

fatores que nele incidem, pode-se desenvolver políticas que permitam a maior redução da 
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demanda de energia e emissão de gases poluentes, com menores impactos ao bem estar da 

sociedade.  

 

Este capítulo aborda este tema analisando primeiramente a importância do setor de 

transportes na evolução e tendências do consumo de petróleo, as limitações a ele associadas 

e a necessidade da implementação de políticas que permitam ultrapassar estas limitações. 

Posteriormente, faz-se uma análise de quais são os fatores que determinam o consumo de 

energia e emissão nos transportes e suas tendências em um contexto mundial. Sendo assim, 

pode-se identificar que fatores estruturais, e quais variáveis internas ou externas, podem 

levar a mudanças significativas no consumo de combustíveis e nos níveis de emissões em 

um país ou numa determinada região.   

 

1. 1 Evolução e tendências do consumo de petróleo 
 
Como foi apresentado, o sistema de transportes desempenha papel fundamental na 

economia possibilitando a integração e intercâmbio de pessoas e bens dentro das cidades, 

dos estados, nos países e no mundo. Com todo este dinamismo, o setor tem sido, na maioria 

dos países, o maior consumidor de petróleo e vem aumentando ainda mais sua participação 

ao longo das últimas décadas, como se pode observar na figura 1.1 abaixo: 

1973

Uso não 
energético 

6,4%
Outros; 
25,2%

Transporte 
42,2%

Indústria 
26,7%

2002

Indústria
20%

Outros
17%

Transporte
57%

Uso não 
energético 

6%

 
              2 141 Mtep                                                               3054 Mtep  

 
Figura  1.1 - Distribuição do consumo de derivados de petróleo (Mtep)  por setor -

países IEA -1973 e 2002 - (%) 
 

*Outros setores: Agricultura, comércio e serviço público, residencial e outros não especificados.   

Fonte:  IEA, 2004. 
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Em 1973, o setor de transportes representava 42,2% no consumo mundial de derivados 

de petróleo, num total de 2141 Mtep. Em 2002, o consumo total de óleo totalizou 3054 Mtep 

e a participação de transportes aumentou para 57,2% (IEA, 2004). 

 

Nesse ponto observa-se que medidas como a eletrificação de ferrovias, os programas 

de combustíveis renováveis e a eficientização nos modais, apesar da grande importância, 

tem contribuído pouco para a redução da pressão do sistema de transporte sobre a gasolina e 

o diesel. Por outro lado, novas tecnologias, como o carro elétrico, ainda estão longe de uma 

implementação em larga escala (IEA, 2000a). 

 

Levando em conta que esforços na redução do consumo dos derivados de petróleo em 

outros setores têm obtido melhores resultados, os transportes tendem a concentrar ainda 

mais o consumo desses combustíveis. Fato este, que também pode ser visualizado na figura 

1.1 acima, onde a participação do setor industrial evolui de 26,7 % para 20,1% e o setor 

energético de 6,4% para 6,2%, no  período considerado (IEA, 2004).  

 

Analisando por outro prisma, observa-se que, em linha com a tendência de 

diversificação da matriz energética em muitos países, a participação do gás natural e da 

eletricidade vem aumentando no consumo final de energia, enquanto os derivados de 

petróleo apresentam redução (figura 1.2). Tal fato corrobora a observação de crescente 

concentração do uso deste combustível no setor de transporte e a pouca flexibilidade do 

mesmo  frente a opções de outros energéticos, em vista do que ocorre em outros setores da 

economia.  
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1973
eletrici-

dade
9,7%

renová-
veis

13,4%

derivados 
petróleo

47,8%

carvão
14,0%

gás
15,0%

2002

carvão
7%

derivados 
petróleo

44%

renová-
veis
15%

eletrici
dade
17%

gás
17%

 
                                         4 549 Mtep                                                    7095 Mtep  

 
Figura 1.2- Distribuição do Consumo Final de Combustíveis (Mtep) 

1973 e 2002 - (%). 
         Fonte: IEA, 2004. 

 
Conforme se pode visualizar, o gás natural tem aumentado sua participação no 

consumo final de energia (14,8% em 1973 a 16,2% em 2002) e deve continuar a expansão 

nas próximas décadas liderada pela geração elétrica e pela indústria. Isto ocorre visto que 

grande parte da capacidade de geração de eletricidade a ser construída será abastecida por 

este combustível. Este crescimento ocorre em detrimento da expansão do carvão, que possui 

desvantagens no que diz respeito aos custos de capitais, na eficiência do processo de 

geração, emissão de poluentes dentre outros (EIA, 2003). 

 

Na indústria, o gás natural também deve ter um crescimento expressivo, enquanto que 

o uso do petróleo neste setor deve apresentar uma trajetória mais modesta. Por outro lado, a 

eletricidade vem aumentando sua participação impulsionada em parte pelo setor comercial e 

residencial e em menor escala pelo setor industrial. No que diz respeito às fontes de energia 

renováveis, estas tiveram um ligeiro aumento nas últimas décadas devido a incentivos em 

pesquisas e avanços tecnológicos. No entanto, dado o ambiente de alta competitividade em 

que se encontram inseridas, os problemas de viabilidade financeira e de penetração 

mercadológica constituem  grandes limitantes (EIA, 2003).  

 

Já o petróleo, deve ter sua demanda liderada na indústria  pelas atividades  

petroquímica, refino e construção. Nos processos de geração de calor e eletricidade, o 

produto vai sendo gradativamente substituído pelo gás natural. No setor de transporte, no 

entanto, a inserção do gás natural veicular, do etanol, ou da pilha combustível ainda não são 
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capazes de substituir o uso do petróleo de forma relevante, portanto, e como já foi verificado 

anteriormente,  o grande responsável pelo crescimento da demanda mundial de petróleo é o 

setor de transporte.  

 

Verifica-se desta forma  que:  o consumo de derivados está concentrado no setor de 

transporte e  esta concentração deve aumentar ainda mais. A seguir é exposta a agravante de 

que este é o setor que mais cresce em toda economia, no que diz respeito ao consumo de 

energia. 

 

De acordo com projeções do departamento de energia dos EUA (EIA, 2003) que são 

utilizadas como parâmetro, o consumo total de energia deve crescer de 2,45 bilhões de tep 

para 3,28 bilhões de tep, entre 2001 e 2020, um aumento anual de 1,5%. O setor de 

transporte  apresenta neste período, a maior taxa de crescimento (2,0%) como conseqüência 

principalmente do aumento da quilometragem percorrida por veículo e índices de 

eficientização relativamente baixos. (Vale destacar neste caso que nos países em 

desenvolvimento este fator pode ser ainda mais impactante dado um aumento significativo 

da renda ou na distribuição de renda). Sendo assim, o seu consumo  (1,11bilhões de tep)  

praticamente se equipararia com o consumo industrial  (1,12 bilhões de tep). Os demais 

setores apresentam participações e crescimentos mais modestos6. 

 

Conclui-se desta forma que o setor de transporte será o maior responsável pelo 

aumento da demanda de energia nos próximos anos com a agravante de ser o menos flexível 

em termos de incorporação de novas tecnologias ou diversificação de fontes energéticas. 

Tendo em vista que os combustíveis fósseis são uma fonte escassa e sua combustão 

poluente, este quadro torna-se uma preocupação no que concerne o desenvolvimento das 

nações como será visto adiante. 

1. 2 Limites para expansão do consumo de petróleo 

 

 
6 O setor  residencial e o comercial devem alcançar um consumo de 617 e 62 milhões de tep, através 
de um crescimento anual de 1,0% e 1,6% respectivamente (EIA, 2003). 

 10 



 
 
 

a) A dependência e concentração energética 

A crescente interdependência entre países através de um  mercado internacional  cada 

vez mais integrado pode ser considerado por um lado um fator de segurança, visto a maior 

flexibilidade frente a conflitos ou problemas regionais. No entanto, a globalização também 

pode representar um fator de fragilidade se este processo levar a uma concentração 

exagerada em um sistema logístico, uma infra-estrutura ou uma determinada fonte de 

energia.  

Portanto uma estratégia pertinente no contexto atual é a “diversificação”. 

Diversificação entre os tipos de energia primária e rotas de suprimento ou logística no qual a 

economia de um país depende. Apenas com um portifólio diversificado, a eventualidade de 

uma guerra, desavenças políticas ou fenômenos da natureza, que desencadeiem um 

descompasso entre os fluxos de energia, podem ser contornados com  o mínimo de dano. No 

caso específico da energia, verifica-se ainda uma baixa elasticidade da demanda a flutuação 

de preços no curto prazo, o que leva a incapacidade de ajustar o comportamento do 

consumidor com as novas restrições (WEC, 2000).  pág 78) 

Deve-se salientar, portanto, que no caso dos derivados de petróleo, e apesar de todos 

os esforços, ocorre  justamente o oposto, ou seja, uma concentração cada vez maior tanto do 

lado da produção, quanto do lado do consumo. Tratando-se de um recurso escasso, este fato 

torna-se ainda mais latente. 

A crescente dependência em relação ao petróleo da OPEC tem sido uma tendência 

desde 1986, apesar do crescimento da produção em países não OPEC. Esta dependência 

tende a crescer por sua vez, caso o declínio na produção em alguns países produtores, como 

os EUA, ocorra mais rapidamente do que o aumento da produção na África, no mar Cáspio e 

na América Latina (WEC, 2000). No caso dos EUA, a produção chegou ao seu ponto 

máximo em 1970 e declinou aproximadamente 30% até 2000. Sendo assim, as importações 

de petróleo que constituíam 37% do consumo total em 1980, passaram a 55% em 1990 e 

devem seguir esta tendência (EIA, 2003). (pág 2). 
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Muitos países apresentam trajetória semelhante e expõem suas economias a 

sobressaltos perante as flutuações de preços do barril no mercado internacional. As nações 

que constituem a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 

devem aumentar sua dependência na importação de petróleo de 54% em 1997 para 70% em 

2020 se as tendências atuais forem mantidas (IEA, 2000a). Os países asiáticos também vêm  

aumentando consideravelmente a relação entre suas importações e a produção interna de 

óleo, em vista,  principalmente, do enorme potencial de crescimento da motorização nesta 

região.  

A própria capacidade de manipulação de preços pela OPEP, que concentra dois terços 

das reservas, coloca os grandes países importadores em posição de fragilidade7. Como 

exemplo mais notório podem-se citar os shocks do petróleo: em 1973, quando o preço do 

petróleo dobrou em conseqüência da guerra do Yom Kippur, e em 1979/80, quando os 

preços triplicaram em virtude da guerra Iran-Iraque. Flutuações mais amenas, no entanto, 

podem levar diversos países a recessão dependendo de seu grau de suscetibilidade 

(GELLER, 2003).  

b)  A limitação ambiental  

A questão ambiental vem adquirindo cada vez mais relevância à medida que os danos 

à humanidade tornam-se progressivamente mais evidentes. A emissão de gases poluentes, 

em específico, é conseqüência, em grande parte, da queima de combustíveis fósseis. Estes 

gases são os causadores das chuvas ácidas e da nuvem de poluição urbana, dentre outros 

males à saúde humana. O dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa estão se 

acumulando rapidamente na atmosfera causando o aquecimento global. Desde a revolução 

industrial houve um aumento de  31% nos níveis de dióxido de carbono  e 151 % de metano 

na atmosfera (GELLER, 2003). (pág 11) 

As emissões de CO2 no mundo cresceram 54% de 1973 a 2002, chegando a 24.102 Mt. 

Os países da OCDE são os grandes emissores de CO2  representando  52,1% (2002) das 
 

7 A proporção da oferta de petróleo no mundo concentrada nos países da OPEC pertencentes à região do 
Golfo Pérsico cresceu de 26%, em 1997, a 41 %, em 2020,  de acordo com as  previsões do “World Energy 
Outlook” Cenário de Referência, 2000 (IEA, 2000a). 
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emissões totais, no entanto, seu crescimento tem sido relativamente estável perdendo 

gradativamente participação para os países em desenvolvimento. Com o crescimento 

populacional acelerado, a gradual melhoria nos padrões de vida, aliado a progressiva 

integração no mercado mundial, espera-se que este grupo de países venha a aumentar 

significativamente seu consumo de energia e as emissões de gases poluentes, como já vem 

ocorrendo nas últimas décadas. Cabe observar que, enquanto a  OCDE  representa 19% da 

população mundial, a China juntamente com a América Latina e a África representam 41%. 

No período de 1973 a 2002 estas regiões dobraram sua participação na emissão de CO2,  

passando de  10,3 % a  20,3%. A Ásia e os países do Oriente Médio também apresentaram 

crescimentos  significativos (IEA, 2004). 

Observa-se, neste contexto, que em 2002 as emissões de CO2 provenientes do petróleo 

representavam 41,8% do total (2.4102 Mt), na frente das emissões de gás (20,4%) e carvão 

(37, 5%). Além disso,  o transporte é o setor que mais rapidamente tem aumentado suas 

taxas de emissões e deve apresentar um crescimento de 2% ao ano, no período de 2001 a 

2025.  Isto ocorre porque a  ampliação  no uso dos diversos modais, como o trem e o avião,  

será parcialmente compensado por ganhos de eficiência, mas o mesmo não ocorrerá no caso 

dos veículos de passageiros, que terão uma eficiência apenas ligeiramente acima dos níveis 

de 2001 (EIA, 2003).  

Na economia dos EUA, o setor de transportes é responsável por um terço de todas as 

emissões de CO2 e, se as projeções se confirmarem, esta porção crescerá para 36% até 2020. 

É importante salientar a importância dos EUA nesta análise, visto que o seu setor de 

transporte, por si só, produz mais CO2 do que a economia inteira de qualquer outra nação, 

exceto China (GREENE, 2003). 

Sabe-se que os impactos ambientais relacionados ao uso de combustíveis fósseis no 

setor de transportes não se limitam à emissão de gases poluentes ou de CO2. Outros aspectos 

como os congestionamentos urbanos, o espaço comprometido nas cidades destinado a 

estacionamento, etc têm grande importância  e são mencionados ao longo dos próximos 

capítulos.  
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1. 3-  Estrutura do setor de transportes 

Após identificar a relevância da introdução de mudanças (fontes energéticas, 

modalidades, etc) dentro do setor de transportes, torna-se fundamental a análise de sua 

estrutura. Sendo assim, pode-se  entender a evolução da demanda de combustíveis e os 

principais fatores que nela incidem, os quais  devem constituir  um alvo para elaboração de 

políticas.  

A seguir, é realizada  primeiramente uma abordagem desta estrutura, através da 

descrição  dos meios de transportes, suas finalidades e a determinação do consumo de 

combustíveis. Num segundo momento, analisam-se de uma forma mais pormenorizada as 

principais componentes desta demanda e suas tendências. 

a) Os modais 

A estrutura no setor de transporte pode ser caracterizada pelos modais que a compõe, 

são eles: rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e, por fim, o dutoviário. A 

distribuição destes modais em uma economia tem diversos impactos no que diz respeito à 

integração do espaço e mercados, a eficiência com que esta integração se dá (em termos de 

velocidade, flexibilidade e gasto de energia), além da comodidade, e impacto ambiental que 

vão determinar em grande parte a qualidade de vida de uma determinada região. 

Por outro lado, a escolha do modal pelo consumidor é condicionada por variados 

fatores. Um deles é a infra-estrutura disponível e a qualidade desta infra-estrutura como, por 

exemplo, o condicionamento das estradas, o número de ônibus realizando um determinado 

trajeto, as instalações de um  porto e a distribuição espacial de estações de trem ou metrô. 

O preço constitui outro fator determinante para a escolha do modal. Sua influência 

depende da importância do custo do combustível na determinação dos preços ao consumidor 

em determinado meio de transporte e da elasticidade da demanda frente a esta variação de 

preços. Um aumento no preço da gasolina, por exemplo, pode levar a um maior aumento no 

uso do metrô em detrimento dos automóveis. Já no caso do transporte de carga, cuja 

atividade  está mais intimamente ligado à atividade econômica, um aumento no preço do 
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combustível não costuma ter impacto relevante na mobilidade e sim, no preço final das 

mercadorias (IEA,2000b). 

Atualmente, o modal rodoviário é predominante em todas as partes do mundo e tende a 

permanecer assim. No entanto, os países têm estruturas modais características, dependendo 

da sua estratégia de desenvolvimento, o perfil de industrialização, além da disponibilidade 

de recursos energéticos e características geográficas.  

Como ilustração, observa-se que a Holanda explora seu potencial de navegabilidade e 

transporta 42,7 % de  sua carga por hidrovias, enquanto que a Áustria, devido sua geografia 

montanhosa, utiliza a ferrovia como principal meio de transporte de cargas (37,2%) 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2002). No que diz respeito ao transporte de passageiro, os países 

com níveis de renda mais baixa e com níveis de motorizarão reduzidos, tendem a priorizar o 

transporte coletivo. A China gasta apenas 13% da energia consumida no setor de transporte 

com automóveis leves. Na América Latina esta proporção chega a 38% , enquanto nos EUA 

e na Europa cerca de 64 % são destinados a este fim (WEC, 2000). A distribuição 

intermodal e suas tendências são analisadas mais pormenorizadamente, adiante. 

b) Terminologia utilizada 

O uso dos modais pode destinar-se ao transporte de passageiros ou ao transporte de 

cargas. Ao estudar a sua  evolução é importante entender o motivo pelo qual as pessoas 

viajam ou se locomovem, com que freqüência  e quais são os fatores que irão influenciar 

suas decisões, sejam eles preferências, renda, custo, tempo disponível, etc. Estes fatores, por 

sua vez, também vão influenciar o meio de transporte utilizado. No caso do transporte de 

cargas, a atividade econômica e, mais especificamente, a atividade industrial são 

determinantes. Não apenas isto, mas o perfil desta industrialização influencia tanto no nível 

de atividade como no modal utilizado. Ou seja, o número de viagens realizadas aumenta 

com a evolução da produção agrícola e industrial e a composição da mesma irá sinalizar o 

tipo de transporte mais adequado e viável, levando em conta as características geográficas e 

as distâncias a serem percorridas.  
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Os dados de transporte de passageiros são apresentados na unidade passageiro-

quilômetro: 1 pass-km significa um passageiro transportado por um quilômetro, 

independente do modal. Por exemplo, um veículo transportando 2 passageiros por 10 km 

significa 20 pass-km.  

A atividade no transporte de cargas é expressa em toneladas – quilômetro: 1 t-km 

significa uma tonelada transportada por um quilômetro, independente do modal. Um 

caminhão transportando 3 toneladas por 100 km  é o mesmo que 300 t-km. 

1.4 Determinação do consumo de energia 

O esquema abaixo mostra como a estrutura no setor de transporte determina o 

consumo de combustível.    

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
 
 

 

FROTA 

ATIVIDADE 
(ton-km ou pass-km) 

DISTRIBUÍÇÃO 
(%) 

INTENSIDADE 
tep / atividade 

Atividade 
veicular 

Eficiência Modal 
Passageiro/ 

Carga 

Industria 

População   PIB 

Ocupação 

Cultura 

Ocupação 

Meio 
urbano/interurbano Mobilidade Motorização 

 
 Figura 1.3- Composição do setor de transportes 

Consumo combustível no transporte de carga 

      (Eq.I.1) 

Atividade frete  x Intensidade energética x  Distribuição modal 
(t-km)                  (tep/ t-km)                        (%) 

 16 



 
 
 
Consumo combustível no transporte de passageiros 

    (Eq.I.2) 

Atividade passageiros  x Intensidade energética x  Distribuição modal  
          (pass-km)                       (tep/ pass-km)                          (%) 

A determinação do consumo total de energia no setor de transporte (resumida  nas 

equações I.I e I.2) é diretamente proporcional à atividade veicular (pass-km ou t-km) e à 

intensidade energética associada. A intensidade energética representa a energia utilizada por 

passageiro-quilômetro ou tonelada-quilômetro. Mudanças na intensidade energética  são 

resultado da eficiência dos veículos, da utilização de sua capacidade, bem como das 

condições em que este veículo opera. Um ônibus, por exemplo, tem maior consumo de 

combustível por quilômetro que um carro, mas um ônibus completamente ocupado consome 

menos combustível por pass-km do que um carro utilizando toda sua capacidade. Por outro 

lado, este mesmo ônibus, com determinada eficiência, terá um consumo de combustível 

maior no meio urbano congestionado do que numa estrada.  

A atividade no transporte de passageiros (pass-km) traduz, como já foi visto, o total de 

passageiros transportados por um total de quilômetros e é o resultado da atividade veicular 

(veículo-km) e da ocupação dos veículos (passageiro/ veículo). A atividade veicular, por sua 

vez, está diretamente relacionada à  mobilidade de cada veículo (km/veículo) e ao total da 

frota. Quando um país se desenvolve o crescimento da população, o crescimento do PIB e 

da indústria, dentre outros fatores, impulsionam o crescimento da frota. Nos transportes de 

passageiros, a motorização, ou seja, o número de automóveis  por pessoa  está intimamente 

relacionada à renda per capita. Nos países em desenvolvimento, em especial, o rápido 

crescimento da motorização, dado uma melhora no padrão de vida das famílias, apresenta-se 

como um fator central da atividade (pass-km). 

A determinação da atividade no transporte de cargas (t-km) segue o mesmo princípio, 

ou seja, está diretamente relacionada à atividade veicular (veículo-km) e à ocupação (carga 

transportada), mas sua evolução está atrelada ao Produto Interno Bruto, principalmente à 

produção industrial.Uma forma de mensurar esta relação é através do incremento de t-km 
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por unidade de PIB (t-km/PIB(R$)). Quando uma economia evolui de uma produção 

centrada na agricultura e mineração para uma produção mais intensa em bens de 

manufatura, esta razão sofre uma redução pois os produtos manufaturados têm um valor 

agregado maior para cada tonelada. No entanto, a distância total viajada pelo frete pode 

aumentar em relação ao PIB. Estas tendências e correlações são abordadas nos itens 

seguintes (OECD, 2000a).  

Por fim, a distribuição modal da frota determina o “peso” de cada uma dessas variáveis 

dentro da estrutura. Ou seja, mostra como a atividade veicular está distribuída dentre os 

modais e a intensidade a ele correlacionada. Sendo assim, a concentração da atividade 

veicular em modais com reduzida intensidade energética trará benefícios de economia de 

energia e, no caso contrário, propiciará gastos energéticos mais elevados8.   

I.5 - Tendências nos transportes  

Uma vez compreendida as principais variáveis que atuam no setor de transportes, 

deve-se analisar o comportamento e as tendências internacionais das mesmas. Através deste 

procedimento, torna-se mais fácil compreender, posteriormente, quais são os tipos de 

políticas mais adequadas para se obter uma redução do consumo de combustíveis.  

a) Atividade  

A atividade no setor de transportes pode ser dividida em atividade de passageiros 

(pass-km) e atividade de frete (t-km), sendo que ambas abrangem todos os modais presentes 

na economia. Cabe destacar que a performance do setor rodoviário lidera o crescimento 

desta variável, seja pela atividade dos automóveis particulares, seja pela atividade dos 

caminhões.  

Para fins ilustrativos tomou-se a evolução da participação dos automóveis na atividade 

de passageiros  e a dos caminhões na atividade de frete, na UE, nas últimas 3 décadas 

(figura 1.4). 

 
8 Observa-se que o esquema apresentado na figura 1.3, que mostra a determinação do consumo de 
combustível no setor de transportes,  não se aplica ao caso dos dutos. No entanto,  este fato não traz prejuízos 
a este trabalho uma vez que o modal dutoviário  não é considerado nas projeções. 
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Figura 1.4 -Evolução da atividade de passageiros e carga – EU (1970 a 2000) 
(pass-km e t-km) 

    Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2002. 

A atividade de passageiros (pass-km) cresceu a uma taxa média de 3,2% ao ano, no 

período de 1970 a 1990. Na última década, no entanto, este crescimento aponta para uma 

estabilidade (1,8% de 1990 a 2000) chegando a 4839 trilhões de pass-km. Isto ocorre em 

virtude dos altos níveis de motorização que limitam a continuidade do crescimento 

acelerado da frota de veículos particulares.  Nota-se que os veículos particulares já são 

responsáveis por cerca de 80% do total da atividade de passageiros (pass-km) (EUROPEAN 

COMMISSION, 2002). 

A atividade de carga, por outro lado, teve crescimento aproximado de 2,5% ao ano, no 

período de 1970 a 1990, e uma recuperação na última década (2,9% 1990 -2000) estimulada 

pelo crescimento do PIB da região. Neste período, a participação do setor rodoviário ficou 

em torno de 68%9 (EUROPEAN COMMISSION, 2002). 

Nos EUA, dono do maior sistema de transportes do mundo, os americanos viajam cada 

ano mais do que 7,72 trilhões de quilômetros, ou seja, um valor equivalente a uma viagem 

em torno no planeta para cada pessoa no país (GREENE, 2003). O crescimento, nas últimas 

três décadas, esteve em torno de 2,6% ao ano, apresentando uma desaceleração nos últimos 
                                                 
9 O transporte de carga leva  em conta os modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e dutoviário (dentro de 
cada país). Não está sendo considerado o transporte hidroviário entre países da UE (EC, 2000). 
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anos. Na atividade do frete o crescimento ficou em torno de 2,3% ao ano no período 

analisado, alcançando um total de 5138 trilhões de t-km em 1999, dos quais praticamente 

metade se deve a performance  rodoviária (EUROPEAN COMMISSION, 2002).  

Observa-se que, nos países em desenvolvimento, as frotas estão longe do ponto de 

saturação, ou seja, o setor rodoviário ainda apresenta uma longa trajetória de crescimento e, 

como conseqüência,  a atividade dos transportes nestes países tende a aumentar 

consideravelmente. 

Apesar da atividade de passageiros e carga ser um aspecto intrínseco do 

desenvolvimento das nações, visto o estilo capitalista dinâmico e as exigências de agilidade 

e flexibilidade nos mercados competitivos, o seu crescimento deve ser planejado e 

controlado. Nos próximos itens é feita uma análise das variáveis que atuam sobre este fator 

(mobilidade e motorização), com ênfase no transporte rodoviário, que, como foi visto, lidera 

a demanda de energia no setor.  

● Mobilidade km/ veículo 

A distribuição geográfica das pessoas e lugares, principalmente a densidade do 

desenvolvimento, influencia consideravelmente a demanda por transporte. A formação de 

grandes periferias nas proximidades dos centros urbanos é um formato de desenvolvimento 

em muitos países. No entanto, o planejamento deste espaço como um todo, a qualidade e 

viabilidade de acesso  a esses centros são cruciais na escolha do meio de transporte e nas 

distâncias a serem percorridas. Se  a geografia das cidades pudesse ser transformada ou 

construída de forma a promover o mesmo nível (ou ainda maior) de oportunidade de acesso 

com menos viagens, haveria melhoras  a nível econômico, ambiental e social (GREENE, 

2003). (pág 40). 

 

Apesar disto,  existem outros fatores determinantes para as distâncias percorridas por 

veículo de passageiro, como o PIB, a estrutura social, a posse de veículos e o preço do 

combustível. Observa-se que apesar da tendência de crescimento da distância percorrida por 

veículo, estas sofreram uma redução na década de 80 em alguns países da OCDE. Este 

declínio pode ser atribuído em grande parte ao aumento dos preços da gasolina após o 
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“choque” do petróleo no final da década de 70, mas também a mudanças no perfil da posse 

de automóveis. Estudos indicam que a posse de um segundo carro por famílias aumentou 

bastante nestes países durante este período, resultando em um uso menos intenso de ambos 

(OECD, 2000b).   

 

O PIB por sua vez, influencia na demanda por novos veículos, no perfil das viagens 

(curtas ou longas) e na estrutura social. Com o aumento da atividade econômica e aumento 

dos investimentos, o nível de emprego aumenta e assim um novo contingente de 

trabalhadores necessita se deslocar de suas casas para o trabalho. Da mesma forma, um 

aumento no nível de renda estimula o crescimento populacional e proporciona novas 

oportunidades de lazer e viagens.  

 

De acordo com a AIE (Agencia Internacional de Energia), o aumento nas viagens por 

automóveis particulares constitui o principal fator para o crescimento da demanda de 

combustíveis, visto que um aumento considerável na eficiência dos novos veículos não é 

esperado. Na maioria destes países (integrantes da AIE10) a utilização dos veículos cresceu 

mais de 10% e chegou em 20% em alguns outros, na década de 90. Já os EUA, que possuem 

a maior utilização de veículos por pessoa, vêm apresentando uma evolução mais modesta. 

Apesar disso,  também neste país, o aumento na demanda de energia pelo setor de 

transportes terá nos próximos anos, como causa principal o aumento da quilometragem por 

veículo11. De acordo com a AIE, a quilometragem dos veículos leves deve crescer cerca de 

2,4 % por ano até 2020 (EIA, 2003). (pág 91). 

 

Pesquisas mostram que as maiores quilometragens são  observadas nos países de maior 

território (os quais também possuem um menor preço do combustível) e naqueles de maior 

PIB. Para entender a evolução das viagens em relação ao PIB PPP, é importante entender o 

perfil das mesmas. Neste sentido observa-se que as viagens relacionadas a trabalho 

 
10 Países integrantes da AIE: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Republica Checa, Dinamarca, Finlândia, 
França Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Portugal, Espanha, Suécia, Suíssa, Turquia, Inglaterra e US (IEA, 2002). 
11 Este aumento na demanda de energia  leva em conta  que a eficiência dos veículos não terá ganhos  
consideráveis nos próximos anos (IEA, 2003). 
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representam de 20 a 30%, viagens relacionadas a serviços contribuem para cerca de 25% 

nestes países (exceto para os EUA onde esta participação é maior) sendo o restante para 

lazer (SCHIPPER, 2002). 

 

Os EUA são um caso aparte visto que, neste país, a proporção de viagens para o 

trabalho atingiu um ponto de saturação (acima de 85% das viagens desde 1970) e, portanto, 

atualmente seu crescimento está relacionado a outros motivos, como o lazer. Já nos países 

em desenvolvimento, presume-se que as viagens de automóveis destinadas ao trabalho 

devem aumentar consideravelmente, dado que nestes países os transportes coletivos são 

atualmente relativamente mais utilizados (SCHIPPER, 2002). (pág 9). 

 

De acordo com estudos realizados, a média da distância percorrida por veículos nos 

EUA e UE é cerca de 13 a 15 km ao ano. Com o intuito de estabilizar o avanço desta 

variável, algumas políticas vêm sendo aplicadas de forma a desencorajar as viagens ou 

encorajar o uso de modos alternativos de transportes (OECD, 2001). 

 

Uma das opções é a melhora do transporte coletivo e o aumento da ocupação dos 

veículos como um todo. Isto pode ser alcançado, através da adição e melhora do serviço e da 

infra-estrutura existente ou desenvolvimento de estratégias de preços que encorajem os 

motoristas a optarem pelo  transporte público.  Outro plano, com resultado em longo prazo, 

é um melhor planejamento das cidades e utilização do território que reduza a dependência ao 

automóvel. Estas políticas podem ser implementadas em locais de baixa ou média densidade 

e devem priorizar a multi utilidade, concentrando residências, escritórios e serviços diversos 

(OECD, 2001). (pág 91). 

 

Estes são alguns exemplos dentre inúmeras medidas que contribuem para a redução da  

atividade veicular, através da mobilidade nos transportes. No entanto, a atividade 

dificilmente apresentará uma redução significativa caso o nível de motorização dentro dos 

países continue a aumentar segundo as tendências atuais.  
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•Motorização 

De acordo com o que foi abordado, os automóveis particulares são os grandes 

responsáveis pela atividade no setor de transportes a nível mundial. O seu crescimento é 

conseqüência do aumento da mobilidade (km/veículo) e do aumento da frota, que se traduz 

no nível de motorização (veículo por pessoa).  

O aumento do PIB de um país e, de uma forma mais precisa, o aumento da renda de 

seus habitantes leva por  um lado a um aumento na demanda por veículos novos e por outro 

no aumento no número de viagens realizadas. É importante salientar que nos países em 

desenvolvimento a relação entre a posse de novos veículos e a renda  é muito mais elástica 

do que em países desenvolvidos onde  o número de veículos por habitante já atingiu um 

patamar mais elevado. Além disso, nos países em desenvolvimento a população cresce, em 

geral, de forma muito mais acelerada, resultando em novos jovens em idade de adquirir a 

habilitação e num contingente de demanda reprimida por automóveis  considerável que vai 

sendo liberado à medida que o padrão de vida nestes países aumenta.  

Um fator agravante é que, como tendência geral, a aquisição de novos carros leva a 

uma maior utilização destes em detrimento dos transportes públicos (menos intensivos em 

energia). Sendo assim, os países em desenvolvimento  devem preocupar-se com uma 

possível  explosão  do consumo de combustível caso não haja uma contenção desta 

migração, através de uma melhora considerável na qualidade dos transportes coletivos 

(OECD, 2000b). 

Na tabela 1.1 abaixo, observa-se a diferença entre a motorização nas regiões do mundo 

e a respectiva participação da frota mundial de veículos leves.  
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Tabela 1.1- Distribuição da motorização nas regiões  (1995 e 2020) 

        WEU        NAM 
      

PAO 
       

FSU 
       

EEU 
       

LAM 
      

MEA 
      

AFR 
      

SAS      CPA      PAS 

 veículos leves por 1000 pessoas             
1995 437 746 541 104 174 99 24 21 6 8 57 
2020 530 765 590 205 450 180 38 21 32 35 160 

     Crescimento 21% 3% 9% 97% 159% 82% 58% 0% 433% 338% 181% 

 distribuição frota mundial de veículos leves (%)         
1995 29,7 33,3 12,1 4,8 3,4 7,1 1,1 1,8 1,2 1,5 4 
2020 22,9 23,4 8,2 6,4 5,2 10,8 1,9 2 5 5,3 8,9 

     Crescimento -6,8 -9,9 -3,9 1,6 1,8 3,7 0,8 0,2 3,8 3,8 4,9 
 

WEU: Europa Ocidental NAM: América do Norte PAO :OCDE Pacifico 
FSU: Antiga União Soviética EEU: Europa Central e do Leste 

MEA: Oriente Médio e Norte África SAS: Sul da Ásia PAS: Outros Ásia Pacífico 
CPA: China e Ásia Central LAM: América Latina AFR: África Sub-Saariana 

Fonte: WEC, 2000. 

Em 1995, os países da Europa Ocidental e da América do Norte eram responsáveis por 

63% da frota mundial de veículos leves, enquanto que a participação de todos os países da 

Ásia, incluindo a China, era responsável apenas por 6,7% deste total. Este dado revela 

claramente a enorme diferença nos níveis de motorização nestes países, sendo que algumas 

regiões asiáticas apresentam a menor relação veículos por habitante no mundo. No entanto, 

com a maior abertura destes mercados e a ocidentalização de suas economias, projeta-se que 

em 2020 esta participação  alcance aproximadamente 20% (WEC, 2000).  

Outras regiões em desenvolvimento, como a América Latina, a Europa do Leste e 

Central e os países constituintes da antiga União Soviética, apresentam uma motorização 

mediana, com uma participação na frota mundial de veículos leves de 11,6 % em 1995. 

Verifica-se que os países constituintes desta região apresentam um rápido crescimento de 

suas frotas e devem dobrar ou quase triplicar o número de veículos por habitantes nas 

próximas décadas, aumentando a sua participação para 22,4 %. Já os países Africanos, 

devem permanecer com uma participação reduzida em torno de 3 a 4%  em virtude das 

limitações de seu crescimento econômico (WEC, 2000). 
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Com todo o potencial de crescimento das frotas nos países em desenvolvimento e com 

a motorização próxima aos limites de saturação nos países mais desenvolvidos (notadamente 

os países da Europa Ocidental e EUA), estes últimos devem reduzir sua participação para 

46,3%, na próxima década (SCHIPPER, 2002).            

 

Deve-se destacar ainda, que os países em desenvolvimento estão evoluindo segundo as 

mesmas tendências dos países industrializados. Embora a frota de países como China, Índia 

ou Indonésia seja relativamente pequena, a motorização vem seguindo a trajetória de países 

como Coréia e Malásia. Da mesma forma que países da América Latina vêm seguindo 

tendências e padrões da Europa e Estados Unidos (SCHIPPER, 2002).            

 

A conclusão desta  análise mostra que os países em desenvolvimento vêm seguindo os 

padrões de vida estabelecidos nos países desenvolvidos e que com o crescimento de suas 

economias serão  responsáveis pelo enorme aumento na frota mundial, e conseqüentemente 

no  consumo  de combustíveis fosseis e na emissão de poluentes nos próximos anos.    

 

b) Distribuição modal 

A distribuição modal mostra a estrutura do sistema de transporte em um país e se 

adequa as suas características sócio-econômicas. Em praticamente todos os países 

desenvolvidos, a atividade dos veículos leves  é predominante e apesar disso seu 

crescimento continua muito superior ao crescimento da atividade do transporte rodoviário 

coletivo (ônibus) e do transporte ferroviário (inclui metrô). Já o modal aeroviário, tendo em 

conta sua proporção reduzida, vem apresentando um crescimento superior ao rodoviário em 

muitos países. Na União Européia e nos EUA este crescimento chegou a 70% e 38% 

respectivamente na década de 90 (WEC, 2000). 
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     Figura 1.5 – Evolução da Atividade dos Transportes 
de Passageiros - Bilhões de  pass-km.  (1970 a 2002) 

Nota: Outros = transporte metro-ferroviario, aeroviário e por bonde. 
Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2004 

 

A figura 1.5 mostra a comparação da evolução da atividade dos automóveis, ônibus e 

outros (metro-ferroviário, bonde e aeroviário) dentro do transporte de passageiros no âmbito 

da EU -15 entre 1970 e 2002, deixando clara a tendência de concentração cada vez maior 

nos automóveis. Em 1970, a participação desse meio de transporte já representava cerca de 

73,7%, enquanto que o ônibus contribuída com 12,7% do total da atividade. Entre 1995 e 

2002, as taxas de crescimento da atividade do automóvel (1.8%) foram mais do que o dobro 

daquelas verificadas nos ônibus (0.7%) e maior do que em qualquer outro modal. Sendo 

assim, em  2002, ao mesmo tempo em que se nota uma redução na  participação do ônibus 

(9,5%) há um aumento na dos automóveis (78,7%), enquanto os demais modais representam 

os restantes 13,5% (EUROPEAN COMMISSION, 2004). 

 

Os países em desenvolvimento também apresentam uma concentração de sua atividade 

no modal rodoviário. Conforme já foi demonstrada esta concentração deve aumentar 

consideravelmente nos próximos anos. O foco de investimentos governamentais em 

rodovias em detrimento de infra-estrutura ferroviária contribui para este fato.  Já a China e a 

Rússia podem ser consideradas exceções, visto que nestas regiões os transportes coletivos 

ainda apresentam preponderância (Figura 1.6). No entanto, mesmo nestes países onde existe 

uma boa infra-estrutura ferroviária, o modal rodoviário (ônibus) é o mais desenvolvido 

(OECD, 2000b).    
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Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2002. 
Figura 1.6 - Distribuição modal de passageiros (pass-km) -1999 - (%) 

 

A distribuição modal do transporte de carga é, em geral, menos concentrada do que o 

transporte de passageiros, principalmente porque em muitos países a infra-estrutura 

ferroviária foi construída com intuito de atender a demanda por frete. Além disso, países que 

apresentam grande extensão territorial, como no caso dos EUA, China e Rússia, o transporte 

ferroviário torna-se vantajoso e necessário. Nos países em desenvolvimento, ferrovias foram 

construídas ligando o interior dos territórios aos portos para escoamento das exportações ou 

troca de mercadorias com as metrópoles, não havendo a prioridade de interligar regiões 

dentro do território para a movimentação de passageiros (OECD, 2000a). 
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Figura 1.7 - Distribuição modal de frete (t-km) – 1999- (%) 

          Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2002 
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Na figura 1.7, destaca-se que, no transporte de carga, o modal ferroviário dos EUA 

tem uma participação de aproximadamente 40%, sendo mais desenvolvido do que o 

transporte rodoviário, com cerca de 31%. Apesar disso, nas últimas 3 décadas este último 

vem crescendo em um ritmo muito mais elevado do que todos os demais modais12 

(EUROPEAN COMMISSION, 2002). 

 

A União Européia segue a mesma tendência. Em 1970 o transporte ferroviário 

representava 30% da atividade do transporte de carga da região,. Com taxas de crescimento 

reduzidas ao longo dos anos, esta participação se reduziu a 13,7% em 2000. No mesmo 

período o transporte rodoviário passou de 52% a 74,5% da atividade total. Os demais 

modais apresentaram expansão limitada reduzindo também sua proporção (EUROPEAN 

COMMISSION, 2002). 

 

Desta forma fica clara a trajetória na direção dos transportes mais intensivos em 

energia e a dificuldade dos países em reverterem esta tendência estrutural. Sendo assim, uma 

forma de obter uma redução do consumo de combustíveis está centrada na possibilidade de 

redução da intensidade energética dentro de cada modal, o qual será abordado no item 

subseqüente.  

 

c) Intensidade 

Como já foi mencionado anteriormente, a intensidade energética representa a energia 

utilizada por passageiro-quilômetro ou tonelada-quilômetro. Nas últimas décadas foram 

observadas reduções significativas na intensidade de alguns modais. Os automóveis de 

passageiros, por exemplo, foram os maiores responsáveis por esta redução dentro do modal 

rodoviário devido a ganhos de eficiência13. O modal aeroviário, que continua sendo o mais 

intensivo em energia, na maioria dos países, também apresentou ganhos através de uma 

combinação de maior eficiência com estratégia de aumento da ocupação das aeronaves. 

 
12 O crescimento rodoviário nos EUA de 1990 a 1999 foi de 4,5% ao ano, enquanto o crescimento médio no 
transporte de carga foi de 3% ao ano (EC, 2002). 
13 Os motores de combustão, de uma forma geral, apresentaram ganhos de eficiência nas últimas décadas do 
século XX (KAHN, 2005). 
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 Já o transporte ferroviário apresentou reduções na intensidade energética por tonelada-

quilômetro, nos últimos anos, devido ao aumento da tonelagem transportada por vagão 

(como resultado de perda de carga de maior valor agregado e menor peso para os 

caminhões) e em virtude do maior  desenvolvimento  operacional e tecnológico (GREENE, 

2003). 

 

Os carros de passageiros e caminhões leves (vans, caminhonetes) representam mais da 

metade do consumo de combustíveis automotivos na OCDE. Embora os ganhos de 

eficiência tenham sido significativos entre 1975 e 1985, a partir deste período a eficiência de 

novos veículos tem melhorado lentamente ou estagnado. Isto ocorre porque os contínuos 

aprimoramentos tecnológicos no motor são compensados em parte por outras características 

relacionadas ao tamanho e peso do veículo, aparatos de luxo e aumento na performance 

(IEA, 2002b). 

 

Além disso, apesar de políticas de redução na intensidade energética terem um grande 

potencial de redução no consumo energético e na emissão de CO2, o seu impacto é 

conseqüência da taxa de reposição do estoque de veículos e da diferença da eficiência entre 

os veículos novos e estes que estão em circulação. Na década de 90, as taxas de reposição do 

estoque de veículos em muitos países desenvolvidos reduziram-se, dentre outros motivos, 

como conseqüência da saturação nos níveis de motorização e do menor número de 

habitantes em fase de obter habilitação. Este ponto é uma vantagem aos países em 

desenvolvimento, nos quais um programa de eficientização contaria com um crescimento 

populacional mais elevado e um nível de motorização relativamente baixo (OCDE, 2000b). 

 

Os EUA alcançaram um considerável aumento na eficiência de seus automóveis 

através da adoção de uma política de eficientização denominada (CAFE) “Corporate 

Average Fuel Economy” em 1975. No ano de 1973, os automóveis de passeio americanos 

tinham um consumo médio de 6 Km /litro de gasolina. Depois de estabelecido o programa 

junto às montadoras, o padrão adotado para os veículos produzidos, no ano de 1978, era de 

7,7 km/litro, passando em 1980 a 8,9 km/litro e, chegando a 12,3 km/litro para os veículos 

ano-modelo de 1985 (MATTOS, 2001).  
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No entanto, os padrões de eficiência estabelecidos para os comerciais leves são muito 

inferiores aos padrões de consumo estabelecidos para os automóveis de passeio. Sendo 

assim, com o grande crescimento desta primeira categoria durante a década de 80 e 90, os 

ganhos de eficiência obtidos pelo CAFE nos automóveis leves foram reduzidos 14 

(MATTOS, 2001). 

 

O nível de ocupação dos veículos  rodoviários, o qual vem decaindo ao longo dos 

anos, é outro fator que  contribui para uma maior intensidade de energia por passageiro. 

Apesar dos esforços, no entanto, a ocupação dos veículos vem diminuindo e não 

aumentando (2,2 pessoas/ veículo, em 1969 a 1,6 pessoa/veículo, em 2002)15(GREENE, 

2003). 

 

A deterioração da qualidade do trânsito e níveis de ocupação cada vez mais baixos  

também vêm contribuindo para o aumento da intensidade energética dos ônibus urbanos em 

muitos países. Como exemplo, pode-se citar o caso dos EUA onde, houve um aumento de 

93% com um crescimento de aproximadamente 2,2 % ao ano, na intensidade dos ônibus 

urbanos16 nas últimas três décadas (BTS, 2000). Os ônibus que realizam o trajeto 

intercidades, com melhores condições de estrada e maior ocupação apresentam uma 

intensidade reduzida.  

 

Sendo assim, a vantagem da eficiência do ônibus urbano vem diminuindo em relação 

aos veículos privados e, portanto, expandir a capacidade do sistema, sem que se assegure 

uma transferência de automóveis para ônibus, não garante uma redução no consumo de 

 
14 Um fator agravante é que desde 1985 os padrões CAFE para automóveis de passeio não se alteraram, 
o mesmo     ocorre desde 1996 para os veículos comerciais leves (Mattos, 2001). 

 
15 Neste contexto é importante observar que no período de 1969 a 2002 houve uma redução no tamanho das 
famílias ( 3,2 a 2,6 pessoas por domicilio) e um crescente numero de veículos por pessoa (1,2 para 1,8). Isto 
significa que tanto a oportunidade quanto a necessidade de dividir um veículo decresceu (GREENE, 2003). 
 
16 A relação entre a intensidade energética de veículos leves e ônibus urbanos na França é menor do 
que 2:1. Nos EUA, o ônibus urbano é ligeiramente mais intensivo do que os automóveis leves por 
pass-km. (OECD, 2001) 
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energia e de emissões. Uma melhor política seria atrair os passageiros para o sistema de 

transporte coletivo urbano já existente.  

 

O modal ferroviário e o aquaviário figuram-se como os menos intensivos em energia e 

poderiam ter seu uso difundido tanto  para o transporte de passageiros quanto para o 

transporte de cargas. Como se sabe, porém, a inexistência de infra-estrutura apropriada e a 

necessidade de altos volumes de investimentos limitam a expansão destas alternativas no 

mesmo ritmo do que os modais rodoviário e aéreo.  

 

No que diz respeito ao transporte de cargas, a maior intensidade energética também 

fica por conta do modal rodoviário. Tomando mais uma vez os EUA como ilustração, 

contata-se que enquanto a intensidade no transporte de carga por trens sofreu uma redução 

de aproximadamente 1,8% ao ano, o transporte por caminhões mostrou um aumento de 

0,3% entre 1990 e 2000. (BTS, 2002).Deve-se ressaltar que nos EUA a proporção de trens é 

elevada se comparada à maioria dos países (aproximadamente 50 %).Na União Européia, 

por exemplo onde existe uma malha ferroviária extensa, a proporção do uso de trens no 

transporte de carga (sem levar em conta dutos e aeronaves) resume-se a 14%. (OECD, 

2001). Além disso, verifica-se que tanto nos EUA quanto na Europa o crescimento do modal 

rodoviário é muito mais rápido do que o ferroviário.  

 
Apesar de existirem grandes diferenças de intensidade entre os modais do transporte 

de carga, poucos esforços vêm sendo realizados  para uma mudança de tráfego de 

caminhões para trens ou trens para barcos, com o objetivo de reduzir o consumo de 

combustíveis fosseis. Primeiramente, devido aos altos investimentos necessários e segundo 

pelas características pertinentes aos serviços prestados por cada tipo de modal. Sendo assim, 

uma oportunidade de redução da intensidade dentro do sistema se dá através da garantia de 

infra-estrutura que permita conexão entre os modais de forma rápida e eficiente. 

 

 Se transferências modais puderem ser efetivadas de forma rápida e a baixos custos, 

esta opção pode se tornar mais vantajosa do que a utilização de um único modal. Como por 
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exemplo, a carga de um porto pode ser distribuída através de conexão por trem a uma 

considerável distância e depois pode ser distribuída  por caminhão a distâncias menores.   

I.6 – Conclusão  

 

Este capítulo apresenta a importância e a dependência do setor de transportes e da 

sociedade em relação aos derivados de petróleo . Dependência tal, que é difícil reverter, até 

mesmo a longo prazo, e que promove o acúmulo de vantagens e desvantagens resultantes de 

seu uso cada vez mais intenso ao redor do mundo. 

 

 A experiência internacional mostra que as variáveis relacionadas ao setor de 

transportes tendem a expandir o consumo de combustíveis. Além disso, esta expansão tende 

a ser crescentemente concentrada nos combustíveis fósseis, nomeadamente o diesel e a 

gasolina. Com intuito de lidar com este fato, cada país deve, antes de tudo, conhecer as 

características de seu próprio sistema de transportes e, posteriormente implementar as 

medidas necessárias. 

 

Sendo assim, o capítulo 2 apresenta a análise feita a nível  mundial aplicada à 

conjuntura brasileira, possibilitando compreender quais os desafios e as oportunidades a 

serem enfrentadas pelo país com intuito de promover o desenvolvimento da mobilidade de 

pessoas e cargas da forma adequada e vantajosa.  
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Capítulo 2- CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NO TRANSPORTE BRASILEIRO 
 
 

A indústria mundial de petróleo data do início do século passado e teve uma expansão 

bastante acelerada. Nesta época, no entanto, os recursos de matéria prima pareciam 

inesgotáveis e as repercussões do uso de derivados de petróleo sobre o meio ambiente ainda 

eram pouco notáveis. Atualmente, os países desenvolvidos, que apresentam um sistema de 

transporte maduro, ou seja, cujo nível de expansão já ultrapassou seu ápice e mostra um 

crescimento estável, procuram alternativas capazes de substituir os combustíveis fósseis 

amplamente utilizados.  

 

O Brasil possui um sistema de transportes com grande potencial de crescimento, visto 

o desenvolvimento de sua economia, seu amplo mercado consumidor e seus baixos níveis 

de motorização. A forma como este crescimento ocorrerá depende do planejamento e das 

políticas destinadas ao setor. A ausência de diretrizes tende a desenvolver uma estrutura de 

transportes excessivamente energointensiva, com altos custos operacionais, altamente 

dependente da indústria petrolífera e poluidora. Esta alternativa levaria ao ônus futuro de 

ter de corrigir tal atraso e de se encontrar em uma posição ainda mais distante das 

tendências internacionais. 

 

A outra alternativa é não adotar o mesmo perfil de estrutura de desenvolvimento dos 

transportes que se verificou nos demais países e que se mostra atualmente inadequada e ao 

mesmo tempo de difícil mudança. Através da canalização de esforços, recursos e 

investimentos para meios de transporte mais eficientes e menos poluentes é possível no 

médio longo prazo obter grandes benefícios econômicos e ambientais para o país.  

 

Este capítulo mostra as características e o consumo de energia do atual sistema de 

transportes brasileiro de forma pormenorizada, bem como o histórico que levou a este perfil 

de desenvolvimento. Espera-se estar assim se estabelecendo as bases para uma análise da 

projeção do consumo de energia neste setor, a qual é efetuada no próximo capítulo.  

 
 
2. 1- Evolução e tendências do consumo de petróleo no Brasil 
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Se mundialmente fica claro a dificuldade de inserção de programas de eficientização 

capazes de reduzir a crescente demanda por energia no setor de transporte, a situação é 

ainda mais latente no Brasil. À imagem do que ocorre internacionalmente, o consumo de 

energia final total é na maior parte conseqüência da rápida expansão do sistema de 

transportes, nomeadamente o setor rodoviário. Neste ponto, verifica-se que enquanto a 

indústria consumiu, em 2002, 42% mais energia que há 15 anos atrás, o transporte 

apresentou um consumo 58% superior,  no mesmo período (MME, 2003). 

 

Analisando-se, por outro lado, o consumo de derivados de petróleo e gás natural é 

notável a crescente concentração no sistema de transportes, cuja participação passou de 

44,6% em 1987 a 48,5% em 200217 (MME, 2003). Além disso, a participação crescente do 

setor rodoviário gera um desbalanceamento das fontes utilizadas com forte concentração no 

diesel (principalmente na movimentação de cargas) e na gasolina (principalmente na 

movimentação de passageiros). Neste último caso, a utilização do álcool anidro e o 

hidratado vêm postergando déficits de produção, a exemplo do que ocorre com o diesel.   

 

Caso o setor de transportes mantivesse uma matriz mais equilibrada, a demanda por 

fontes de energia também estaria mais bem distribuída entre o óleo combustível (utilizado 

no modal hidroviário), a eletricidade (utilizada no transporte metroviário) e o óleo diesel e a 

gasolina (transporte rodoviário), reduzindo assim as pressões sobre o parque de refino. Vale 

ressaltar que o setor ferroviário e o hidroviário reduziram seu consumo final de energia nos 

últimos anos, não tanto pelos modestos ganhos de eficiência, mas pela menor participação 

da atividade destes modais na matriz energética.  

 

 

 

 

 
17 Participação segundo a composição setorial do consumo total de derivados de petróleo, incluindo líquidos 
de gás natural (MME, 2003). 
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Figura 2.1 - Evolução da demanda dos derivados de petróleo e  
gás natural por setor - 1987 a 2002 (10 6 tep) 

 
  Fonte: MME, 2003  
 

Como se pode observar na figura 2.1, apesar da liderança do setor de transportes, a 

indústria também apresentou um aumento na participação no consumo de derivados de 

petróleo e gás natural, entre 1987 e 2002.  Este fato se deve em parte ao elevado consumo 

de óleo combustível, principalmente nas indústrias de cimento, química, alimentos e 

bebidas, não ferrosos e outros metais e a crescente inserção do gás natural como 

combustível, nomeadamente na indústria química. Verifica-se, no entanto que a indústria 

vem apresentando uma diversificação das fontes energéticas, não só pela inserção do GN, 

mas também pelo maior uso do bagaço de cana e de outras fontes renováveis (MME, 2003). 

 

Nos demais setores, como o comercial, o residencial, o público e o agropecuário 

houve um aumento significativo no uso da eletricidade, principalmente no setor residencial, 

enquanto a participação dos derivados de petróleo manteve-se estável de uma forma geral, 

no período analisado (1987 a 2002) (MME, 2003). 

 

A seguir é analisada a conseqüência da manutenção desta estrutura no que diz respeito 

à indústria petrolífera e as limitações existentes que devem ser repensadas a fim de garantir 

o uso da energia de forma equilibrada e responsável. 
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2. 2 - Limites para expansão do consumo de petróleo 
 

a) A dependência e a concentração energética. 
 

A dependência do funcionamento dos setores econômicos em uma determinada fonte 

de energia não é uma estratégia desejável. Como foi visto no capítulo anterior, a 

diversificação do consumo de combustíveis, das possibilidades de suprimento, das rotas 

logísticas, etc, fornece a uma nação a capacidade de flexibilidade frente a desequilíbrios 

mercadológicos ou oscilações político econômicas. Numa perspectiva mundial, o setor que 

apresenta maior rigidez neste sentido é o setor de transportes. Como conseqüência, 

oscilações no preço do petróleo repercutem fortemente no mercado doméstico, afetando 

indiretamente o preço de alimentos e outros produtos cujo custo do frete é relevante. Por 

outro lado, estas oscilações podem provocar uma limitação na circulação de pessoas e bens 

desvantajosa para sociedade, afetando desta forma a economia como um todo. 

 

A evolução do setor de transportes brasileiro demanda um volume de derivados de 

petróleo cada vez maior, exigindo da indústria petrolífera uma produção crescente, além de 

constantes  adaptações e expansão na capacidade de refino.  

 

No Brasil, a empresa que lidera toda a cadeia da indústria de petróleo desde a 

produção e exploração até a distribuição aos consumidores finais é a Petrobras. Criada em 

1953, a empresa se desenvolveu como monopólio Estatal até a abertura da atividade da 

indústria petrolífera à iniciativa privada em 1997, quando foi criada também a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) encarregada de regular, fiscalizar e contratar as atividades do 

setor.  

 

Através de investimentos bilionários, nos últimos anos, a Petrobras avançou 

significativamente nas atividades de produção e exploração, permitindo uma tendência 

declinante da dependência externa de petróleo e derivados que chegava a 50% no início da 

década de 90 e alcançou o patamar de 3,3%, em 2003 (ANP, 2004). 
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No gráfico 2.2 abaixo, observam-se as projeções delineadas no Planejamento 

Estratégico da empresa, em 2003, no qual espera-se um aumento significativo da produção, 

principalmente a partir de 2004, tornando-a capaz de atingir a auto-suficiência em 2006 e 

vindo a tornar-se uma exportadora líquida em 2007.  

 

                        
Figura 2.2 - Relação entre produção, demanda 

carga processada (mil b/d) – 2002 a 2007. 

Fonte: Petrobras, 2003. 
 

No entanto, as limitações na capacidade de refino no país não permitem que o nível 

da carga processada se equilibre com a demanda de derivados neste horizonte de tempo. 

Sendo assim, o país continua dependente de importações para atender o mercado interno. 

Neste ponto, observa-se que mesmo com previsões de volume importado relativamente 

estáveis, as oscilações no preço do petróleo e do valor da moeda nacional podem trazer um 

nível de instabilidade considerável no dispêndio com importações18. Este fato é atenuado 

pelo aumento paralelo das exportações de derivados de petróleo que, no entanto, ainda não 

são suficientes para garantir um superávit comercial19 (figura 2.3). 

                                                 
18 Em 2000, o preço do petróleo sofreu um acréscimo de 75,6%,  passando de cerca de US$ 17, em 1999, para 
US$ 30. Como resultado, apesar do decréscimo das importações, o dispêndio elevou-se em 50,8%,  
totalizando US$ 4,3 bilhões (ANP, 2002). 
19 Em 2003, o déficit provindo da balança comercial de derivados de petróleo foi de US$ 1,797 Bi  (ANP,  
2004).  
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Figura 2.3 – Balança Comercial dos derivados de petróleo -1992 -2001 

Fonte: ANP, 2002. 

 

Não é difícil constatar que o déficit no volume de derivados de petróleo é, em última 

instância, causado pelo desequilíbrio na demanda de derivados, cuja participação do diesel 

é preponderante e crescente. Atualmente, ao mesmo tempo em que o diesel representa a 

maior parcela do refino (39,5% do total), é o produto mais importado, com 

aproximadamente 36,2% do volume total. Por outro lado, a produção de gasolina nas 

refinarias, que se encontra em torno de 23%, supera o mercado doméstico, representando 

27,4% das exportações de energéticos (ANP, 2003). 

 

De acordo com o Planejamento Estratégico da Petrobras a demanda doméstica de 

diesel e QAV (querosene de aviação) simultaneamente, que hoje representa 43% do total 

deve aumentar para 52% em 2007.O resultado deste quadro é uma forte pressão sobre o 

parque de refino, a necessidade de novos investimentos e aumento da capacidade instalada 

capaz de atender a demanda interna. 
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O parque de refino brasileiro é constituído de 14 refinarias sendo 12 pertencentes à 

Petrobrás e duas particulares20, e possui uma capacidade de refino nominal e efetiva de 1,9 

Mi b/d e 1,7 Mi de b/d, respectivamente.Verifica-se que as refinarias brasileiras, ao longo 

dos últimos anos, aumentaram o volume de petróleo nacional processado em suas unidades, 

alcançando um nível de 78% em 2003 (ANP, 2004). Neste ano, a produção média de 

petróleo foi de 1,25 Mi b/d, enquanto o consumo de petróleo nas refinarias foi de 1,61 Mi 

b/d (ANP, 2004), significando uma diferença de 358 mil b/d. Portanto, como foi visto 

anteriormente (Figura 2.2), na ausência de alternações no parque de refino atual , a partir de 

2005, a produção interna de petróleo e LGN será superior à capacidade de processamento 

das refinarias.  

 

Isto ocorre, mesmo com os constantes esforços de adaptações e ampliações que 

permitiram um aumento de 3,6% a.a, nos últimos dez anos, da carga processada nas 

refinarias. No entanto, de acordo com previsões da Petrobras, a carga processada deve ter 

um aumento de 12% até 2007 (1820 mil b/d), enquanto a demanda de derivados deve 

crescer no mesmo período cerca de 15% (chegando a 2010 mil b/d), com a agravante de um 

consumo ainda mais concentrado no diesel (Petrobras, 2003). 

 

Sendo assim, existe um desafio de adaptação das refinarias no que diz respeito ao 

continuo aumento do petróleo nacional processado, que deverá levar em conta não só as 

adequações do perfil do refino, mas também a qualidade dos produtos e sua adequação com 

as normas ambientais. Além disso, no médio e longo prazos, mesmo com a construção atual 

de uma nova refinaria ou aumento da complexidade das existentes, novos investimentos 

serão necessários para incrementar a oferta de derivados que não vem acompanhando o 

ritmo de crescimento da sua demanda. Esta, por sua vez, é estimulada pela própria indústria 

petrolífera, a indústria automobilística e um forte interesse mercadológico criando por fim 

um ciclo vicioso no qual a ampliação do mercado sustenta o crescimento da indústria e a 

ampliação da indústria sustenta e amplia o desenvolvimento do mercado.  

 
20 Refinarias pertencentes a Petrobras: REPLAN, REVAP, REPAR, REDUC, RLAM, RPBC, REGAP, 
REFAP, RECAP, REMAN, LUBNOR, SIX , Refinarias particulares: MANGUINHOS, IPIRANGA (ANP, 
2003). 
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No entanto, como foi analisado no capítulo anterior, este ciclo tem um limite, dado 

que o petróleo é um recurso finito e à medida que se torna mais escasso seu preço tende a 

aumentar até níveis em que não seja considerado interessante comercialmente. No Brasil, 

constata-se que, dado o nível de reservas provadas (10,6 Bi de barris) e o ritmo de produção 

atual (546 Mi b/a), o petróleo será suficiente por mais 19,4 anos. Levando em conta as 

reservas totais, este horizonte chega a apenas 24,7 anos (ANP, 2004). 

 

 Deve-se questionar, portanto, se tais investimentos na indústria petrolífera terão 

sentido a longo prazo e quais devem ser os investimentos dispensados a fim de restringir a 

utilização dos derivados através de políticas de eficientização no setor de transportes e a 

valorização de modais menos intensivos em energia, dentre outras. Paralelamente deve-se 

incentivar as fontes de energia alternativas para que estas se tornem viáveis e 

comercializadas numa escala capaz de substituir o petróleo.  

 
b) A limitação ambiental. 

 
No capítulo anterior foi analisando a relevância do setor dos transportes na emissão de 

gases do efeito estufa, sendo que EUA e EU figuram-se como os grandes poluidores 

mundiais. No entanto, observou-se também que os países em desenvolvimento, como o 

Brasil, devem aumentar significativamente sua contribuição na próxima década em virtude 

do crescimento potencial da frota  aliado à existência de mecanismos de controle de 

emissão de poluentes menos rigorosos, se comparado à maioria dos países desenvolvidos. 

 

No Brasil, o fato de a Matriz Energética ter grande participação de fontes renováveis, 

principalmente no que diz respeito à geração elétrica, em grande parte de origem hidráulica 

(91% de toda a eletricidade consumida no país) e a utilização da biomassa de cana de 

açúcar (álcool anidro e álcool hidratado) em cerca de 15,5% da energia consumida no setor 

de transportes proporciona uma posição favorável em comparação a outros países. 

  

Apesar disso, o crescimento econômico e industrial verificado nas últimas décadas 

aumentou a deterioração ambiental e a poluição atmosférica.  Em 1999, a indústria 

produzia 38% nas emissões de CO2, seguido pelo setor de transportes com 33% (MATTOS, 
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2001). Recentemente houve uma inversão deste quadro, pois o parque industrial urbano 

vem sofrendo a atuação de controles de poluição e incorporando tecnologias que limitam o 

seu impacto poluidor, enquanto que embora os veículos também tenham incorporado novas 

tecnologias nas ultimas décadas, estes passaram a ser a fonte de poluição do ar mais 

preocupante nas grandes regiões metropolitanas. 

 

O melhor exemplo é a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que apresenta 

episódios agudos de poluição do ar, principalmente relacionados à grande emissão 

proveniente dos veículos automotores leves e pesados e secundariamente pelas emissões 

originadas em processos industriais. De acordo com as estimativas de 2002, a atmosfera da 

região recebe os seguintes poluentes: 1,7 milhão de t/ano de monóxido de carbono (CO), 

405 mil t/ano de hidrocarbonetos (HC), 405 mil t/ano de óxidos de nitrogênio (NOx), 66 

mil t/ano de material particulado total (MP) e 38 mil t/ano de óxidos de enxofre (SOx). 

Desses totais os veículos são responsáveis por 98% das emissões de CO, 97% de HC, 97% 

NOx, 52% de MP e 55% de SOx (CETESB, 2003). 

 

Portanto, verifica-se que a concentração da matriz de transportes no modal rodoviário 

e o crescimento da frota de veículos leves nos grandes centros urbanos vêm repercutindo 

em grandes prejuízos para o meio ambiente e para a saúde humana.Neste contexto, foi 

instituído pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), em 1986, o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), baseado na 

experiência internacional de países desenvolvidos. 

 

O programa visa a redução dos níveis de emissão de poluentes nos veículos 

automotores, através do estabelecimento de limites máximos de emissões para categorias de 

veículos e incentivo ao desenvolvimento tecnológico nacional que propiciem a otimização 

do funcionamento dos motores e a queima perfeita de combustíveis21. Neste contexto, 

conquistas relevantes foram alcançadas, como a incorporação de catalisadores pelos 

veículos leves em 1992 e a injeção eletrônica em 1997(AZUAGA, 2000). 
 

21 Todos os veículos automotores, nacionais ou importados, necessitam da “Licença para o uso da 
Configuração do Veiculo ou Motor – LCVM” emitida pelo IBAMA para que possam ser comercializados no 
Brasil (AZUGA, 2000). 
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A figura 2.4 abaixo revela os resultados obtidos nos diversos estágios de 

desenvolvimento tecnológico exigidos pelo PROCONVE, o qual entrou em vigor em 1988. 

Em síntese verificou-se uma redução de até 96% dos índices de emissão de monóxido de 

carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (Nox) e aldeídos (CHO) por 

veículo leve.  
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Figura 2.4 - Emissões de gases poluentes resultantes da 
combustão da gasolina em veículos leves- Brasil- 2002. 

Fonte: CETESB, 2003. 

 

A obtenção de menores níveis de poluição atmosférica é possível através de  

tecnologias avançadas de combustão e de dispositivos de controle de emissões, bem como 

de combustíveis limpos (de baixo potencial poluidor). O Brasil por ter adicionado de 20 a 

26% de álcool a gasolina passou a produzir um combustível de alta qualidade do ponto de 

vista ambiental e colocou o país como pioneiro na utilização em larga escala da adição de 

compostos oxigenados a gasolina e do uso de combustíveis, renováveis como foi visto 

anteriormente. 

 

A presença do álcool como combustível e aditivo desde a segunda metade da década 

de 70 proporcionou ainda a redução drástica da concentração de chumbo na atmosfera, 

visto que o etanol é também um antidetonante substituto do aditivo a base de chumbo, 

totalmente retirado do combustível nacional desde 1991.Verifica-se ainda que as emissões 

de CO nos veículos a gasolina passaram de 33,00 g/km em 1980 a 0,43 g/km em 2002, 

enquanto a emissão dos veículos a álcool foi reduzida de 18g/km a 0,74g/km no mesmo 

período (CETESB, 2003). 
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Apesar destes resultados positivos obtidos com o PROCONVE, o aumento da 

deterioração da qualidade do ar proveniente do crescimento da frota de veículos 

automotores é uma realidade em muitas cidades do Brasil. A adoção de medidas que evitem 

o agravamento da situação para níveis observados na RMSP deve ser desenvolvida, seja no 

âmbito federal ou através de iniciativas municipais.  

 
2. 3- Implementação de políticas no setor 

 

A importância de medidas e políticas direcionadas à redução no consumo de energia e 

mais especificamente dos derivados de petróleo fica evidente, visto que sua produção e 

consumo a longo prazo não serão possíveis na escala atual e quanto mais sua ampliação. Do 

ponto de vista ambiental, pode-se dizer que este fato torna-se uma vantagem ,visto que, nas 

condições de consumo atuais as emissões de poluentes provenientes da queima de 

combustíveis fósseis é extremamente danosa ao ecossistema terrestre.  

 

Há várias opções de políticas a serem adotadas com intuito de alcançar redução no 

consumo de energia e menor emissão de poluentes, como a redução na atividade de 

transportes, mudanças intermodais, redução na intensidade energética do setor e 

substituição de fontes de energia. 

 

No sistema de transportes brasileiro, verifica-se primeiramente que o aumento da 

eficiência nos diversos modais ocorreu principalmente em virtude da renovação espontânea 

da frota, que ao longo do tempo absorveu novas tecnologias disponíveis no mercado, ou 

seja, não houve uma política ampla e consistente que impusesse metas de eficiência22, como 

por exemplo, o CAFE23 implementado nos EUA. Em segundo, a escassez de investimentos 

em infra-estrutura no setor de transportes não vem possibilitando uma evolução em direção 

a modais menos intensivos em energia; pelo contrário, a exemplo do que ocorre 
 

22 Apesar disso, as metas de limites de emissões estabelecidas pelo PROCONVE vem contribuindo 
para inserção de novas tecnologias que aumentam a eficiência dos automóveis.  
23 O “Corporate Average Fuel Economy” (CAFE) refere-se ao Ato de Política de Energia e Conservação 
estabelecido, em 1975, nos EUA. O programa tinha como meta aumentar a eficiência do uso dos combustíveis 
nos veículos, mais especificamente nos automóveis de passeio e nas caminhonetes. Entre 1975 e 1984, o 
programa resultou num aumento de mais de 50% das milhas percorridas por galão de combustível nos 
comerciais leves (IEA, 2000b). 
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mundialmente, o modal rodoviário (mais intensivo em energia) vem sendo privilegiado, 

com forte concentração nos veículos particulares.   

 

Com relação à redução na atividade no setor de transportes, este não é, em si, um fato 

desejável; porém, no caso de grandes centros urbanos, esta pode ser uma política necessária 

visto a ocorrência dos grandes congestionamentos e problemas de poluição, a exemplo da 

cidade de São Paulo. Por fim, no que diz respeito à implementação de programas que 

promovam fontes alternativas menos intensivas em carbono, o Brasil destaca-se como 

exemplo mundial, com o Programa do Álcool (PROALCOOL) e o grande potencial de 

outras fontes, como o Biodiesel e o GNV. O desenvolvimento destes programas, apesar de 

não estar relacionado diretamente com a redução do consumo de energia pelo setor de 

transportes, possui um impacto relevante tanto na estrutura de refino como na relação de 

dependência frente à importação de derivados, além da contribuição ambiental e social a 

eles associada. Por estes motivos tais aspectos merecem ser aprofundados. 

 

Combustíveis com uma baixa proporção de carbono por hidrogênio, como o etanol ou 

metanol, têm suas vantagens reconhecidas internacionalmente. Além de reduzir as emissões 

de CO2 de forma considerável, o seu alto grau de octanagem permite ganhos de eficiência.  

Apesar disso, a limitação de terras disponíveis para o cultivo da matéria prima e os altos 

custos de produção envolvidos inviabilizam o desenvolvimento desta alternativa em muitos 

países.   

 

No Brasil, apesar do declínio do Proalcool24, são produzidos cerca de 12 bilhões de 

litros de álcool, sendo que praticamente a metade é destinada ao álcool anidro utilizado 

numa proporção de 20 a 26% como aditivo na gasolina e a outra ao álcool hidratado a fim 

abastecer uma frota de aproximadamente 4,9 milhões de veículos (ÚNICA, 2003). Neste 

ponto verifica-se que a venda de veículos a álcool vem apresentando uma recuperação 

 
24 No Brasil, o programa do álcool foi lançado em 1975 e a produção, em 1986, já atingia a marca de 11,8 
milhões de m3 deslocando 161.000 b/d de petróleo (OLIVEIRA, 1991). 
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recente25, que tende a se manter dado à introdução dos novos veículos “flex fuel” 26 e uma 

maior sintonia entre o governo e o setor canavieiro que permite maior estabilidade ao 

abastecimento tanto do álcool quanto do açúcar no mercado.  

 

O biodiesel, ainda que em menor escala, constitui alternativa de combustível visto que 

o país é rico em oleaginosas, com um grande potencial a ser explorado tanto em relação ao 

aproveitamento energético de culturas temporárias e perenes, quanto ao aproveitamento 

energético do óleo residual proveniente da alimentação. Além disso, de acordo com 

pesquisas recentes, a utilização do óleo diesel puro em substituição ao óleo diesel mineral 

pode representar a redução de 78 a 100% na emissão de gases do efeito estufa e 98% de 

enxofre (KAHN, 2001). 

 

A introdução do biodiesel na matriz energética brasileira fica garantida através da Lei 

no 11.097, de janeiro de 2005, que fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo 

obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em 

qualquer parte do território nacional até 2013 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2005).      

 

Por final, o gás natural (GN), apesar de sua origem fóssil e não renovável, constitui 

atualmente uma importante oportunidade de diversificação da oferta de energia para os 

diversos setores econômicos. Este fato vem sendo realçado no Brasil em virtude do 

incremento das reservas provadas que somam 245,34 bilhões de m3 (2003) e de sua 

produção, a qual cresceu 9% entre 2002 e 2003 totalizando 11 bilhões de m3 (ANP, 2004). 

 

As experiências brasileiras realizadas com o GN para o uso automotivo iniciaram-se 

na década de 80, mas foi em 1992 que o Programa de Gás Natural realmente ganhou 

relevância com a portaria no 553 de 25/09/92, em que o Ministério da Minas e Energia 

autorizava o uso do GNV para táxis, ônibus e frotas cativas (MORAES, 2002). 

 
25 Em 1986 a venda de veículos a álcool chegou a 619.854 ou 76,04% das vendas. Na década de 90 os 

veículos a álcool praticamente deixaram de ser vendidos, apresentando uma recuperação recente, com uma 

participação de 3,06% nas vendas ou 48.022 unidades em 2002 (Anfavea, 2004). 
26 Veículos cuja tecnologia permite o uso de álcool e ou gasolina em qualquer proporção. 
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 A conjuntura atual de implementação parcial do Programa Prioritário de 

Termeletricidade (PPT), e conseqüente subutilização do GN proveniente da Bolívia, 

estimula a inserção do produto em diversos fins. Neste contexto, os grandes volumes de 

GNV consumidos constituem um vetor de expansão para outros setores, como o residencial 

e o comercial. Vale ressaltar que o consumo automotivo (591 106 m3) já representa mais 

que os consumos residencial, comercial e público juntos (286 106 m3) (MME, 2003). No 

que diz respeito ao ponto de vista ambiental, constata-se que a utilização do GNV através 

de Kits de conversão adequados pode levar a redução em até 78% das emissões de CO e 

74% em relação ao HC e  8,3 % em relação ao Nox (MORAES, 2002). 

 

Como se pode observar, os programas mencionados estão relacionados com a 

substituição de combustíveis tradicionais por alternativas menos poluentes no modal 

rodoviário. Apesar deste não ser o enfoque do presente estudo, a continuidade e ampliação 

destes programas permite uma menor concentração e dependência energética em relação ao 

diesel e a gasolina, além de representar a exploração eficiente dos recursos domésticos com 

possibilidade de repercussões nacionais.  

 

Sendo assim, para que se entenda o consumo de energia dentro do sistema de 

transportes como um todo e as oportunidades de redução do consumo de energia de uma 

forma ampla, é necessário entender os principais fatores e acontecimentos que levaram ao 

cenário atual, como é descrito a seguir. 

 

2. 4- Estrutura  do sistema de transportes brasileiro 
 

Analisar o atual sistema de transporte no Brasil sem compreender as condicionantes 

que o determinaram seria um processo limitado. Portanto, adiante é abordado com o 

aprofundamento necessário os precedentes em termos de investimento, infra-estrutura e 

diretrizes governamentais que em conjunto levaram a estrutura existente. Estes fatores são 

igualmente fundamentais para a determinação, de forma consistente dos, cenários futuros 

descritos no terceiro capítulo.  

 
 

 46 



 
 
 

 
a) Investimento e Infra-estrutura 

 
O crescimento econômico sustentável não é possível sem a existência de infra-

estrutura eficiente e eficaz que atenda a objetivos diversos: integra toda a população à 

economia nacional, por meio de modais de transportes e sistemas de comunicações 

eficientes que interliguem de fato as regiões do país, e minimiza os desperdícios de 

recursos, ao otimizar sua utilização, dentre outros. É a criação de determinada infra-

estrutura que vai determinar o sistema de transporte de um país ou região. A viabilização 

desta estrutura deve ser parte de um planejamento capaz de prover à população maior 

conforto e eficiência a um menor custo ambiental.  

 

A infra-estrutura tem características particulares, que de acordo com a teoria das 

finanças públicas se enquadra como um caso clássico de intervenção governamental.  Em 

particular os serviços relacionados a transporte são indivisíveis, ou seja, o consumo é 

necessariamente coletivo e não se permite determinar o direito de propriedade; é o caso, por 

exemplo, da organização do trânsito. Por outro lado, existe o efeito de externalidades, na 

qual a produção /consumo de determinado bem causa efeitos sobre a produção / consumo 

de outros bens (IPEA, 1999).  

 

Estes efeitos podem ser de fundamental importância para o desenvolvimento 

econômico do país, e o governo deve incentivar sua produção ou mesmo produzi-lo de 

forma direta.  Deve-se acrescentar ainda a existência de riscos e incertezas quanto à 

viabilidade econômica de grandes projetos no setor de transportes, como a construção de 

uma ferrovia. O volume de recursos necessários é elevado e exige fluxo regular de 

financiamento, viabilizado somente por fontes especiais, pois o crédito de longo prazo 

muitas vezes não é protegido de oscilações conjunturais da política monetária que podem 

elevar em demasia as taxas de juros  (IPEA, 1999). 

 

Sendo assim, é importante que o governo exerça controle sobre o setor de transporte 

seja por agências reguladoras, políticas de incentivo ou canalizando investimentos para os 

projetos prioritários.  Através deste controle é possível determinar a distribuição modal no 
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médio /longo prazo, o consumo de combustíveis, a necessidade de novas refinarias e 

centrais de energia, etc. 

 

Os investimentos em infra-estrutura, por serem um dos principais impulsionadores do 

crescimento econômico, devem apresentar prioridade na alocação dos recursos. Ao longo 

das últimas três décadas (1970/1990), esta alocação foi comandada pelo Estado e seu auge 

ocorrreu na década de 70, em parte devido à grande quantidade de recursos externos a 

procura de investimentos que financiaram grandes projetos em infra-estrutura inseridos no 

II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) (IPEA, 1999)..  

 

A partir da década de 80, no entanto, após os dois choques de preços internacionais do 

petróleo (1973 e 1979) e a crise financeira no México (1982), as exigências para obtenção 

de novos empréstimos externos aumentaram bastante e a situação interna se agravou. Como 

conseqüência, os investimentos em infra-estrutura, que chegaram a representar cerca de 

12% do PIB no final da década de 70 e início da década de 80, chegaram à cerca de 2 % no 

final da década de 90, como se pode observar na figura 2.5.  

 

 
Figura 2.5 - Investimento em infra-estrutura e sua participação no PIB 

Brasil (1970 a 1998) 
Fonte: IPEA, 1999. 
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Deve-se destacar que na década de 90 o setor de energia foi o que mais recebeu  

investimentos em infra-estrutura, seguido de telecomunicações e transportes27.  Neste 

período, de um total de 90Bi US$, 51% foram destinados ao setor energético, 38,4%, ao 

setor de telecomunicações e os restantes 10% ao setor de transportes (IPEA, 1999). 

 

A redução dos investimentos enquadra-se no processo de globalização e busca da 

estabilidade econômica, aliado à necessidade de uma série de reformas (financeira, 

tributária do sistema de seguridade social, privatizações) que passaram a ditar a agenda de 

desenvolvimento da grande maioria dos países, sobretudo os da América Latina, ao 

contrário do modelo desenvolvimentista anterior. Neste contexto, o Estado tem seu papel de 

regulador e fiscalizador fortalecido e o incentivo à economia de mercado no âmbito da 

produção e dos investimentos. Surgem, assim, as propostas de privatização, concessão e a 

construção de um novo marco regulatório dos serviços de infra-estrutura. 

 

No âmbito dos transportes, as concessões iniciaram-se no final da década de 80 e 

tiveram seu ápice em meados da década de 90. Entre 1995 e 1998, uma série de concessões 

foi realizada tanto no setor ferroviário quanto no rodoviário, totalizando cerca de 23.680 

km e 1.481 km respectivamente. Apesar disso, a estrutura organizacional nesta época 

contava com a presença de múltiplos órgãos, revelando dificuldades de coordenação de 

atribuições, sobreposição de funções e lacunas de atuação. A regulação e demais funções 

tornaram-se muitas vezes frágeis desta forma. No final da década de 90 havia dezoito 

órgãos somente no setor de transportes, em nível federal, dos quais pelo menos seis tinham 

as características de regulador28 (IPEA, 1999). 

 

 
27 Atualmente, essa distribuição de investimentos se modificou. Em 2001, o investimento em infra-estrutura 
de transportes foi de aproximadamente 3,3 Bi de Reais, ou 63,5% do total, enquanto que o setor de energia e 
telecomunicações recebeu cerca de 1,9 Bi de Reais (36,5%) (MP, 2005). 
28 Órgãos com características de regulador: Secretaria de Transportes Terrestres; Secretaria de 

Transportes Aquaviários, Secretaria de Transportes Urbanos; Conselho Nacional de Transportes, 

Departamento de Aviação Civil; e Superintendência Nacional de Marinha Mercante (IPEA, 1999). 
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Somente em junho de 2001, através da lei 10.233, instituiu-se a Agencia Nacional de 

Transportes Terrestres e a Agencia Nacional de Transportes Aquaviários como entidades 

integrantes da Administração Federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial e 

vinculadas ao Ministério dos Transportes, com autonomia para regular a exploração dos 

serviços de transporte, garantir a sua qualidade e assegurar harmonia entre os interesses dos 

usuários e dos concessionários29 (MT, 2003). 

 

Sendo assim, o atual sistema de transportes no Brasil é resultado da fragilidade 

institucional, regulatória e da condução política econômica ao longo das últimas décadas, 

que não apenas reduziu os investimentos em infra-estrutura, mas passou a direcioná-los ao 

transporte rodoviário (Tabela 2.1), resultando em última estância numa matriz de 

transportes desbalanceada.  

 

Tabela 2.1- Investimentos no setor de transportes em US$ 103 

Modal 83 84 85 87 88 90 91 92 94 95 96 97 98 
Rodoviário 397 328 267 836 844 467 756 680 564 591 1004 1180 1520 
Ferroviário 383 214 99 213 278 180 147 96 109 11 44 61 104 
Outros 1021 956 931 871 763 781 617 598 1302 1116 1312 919 1081 
Total 1800 1498 1298 1920 1884 1427 1520 1375 1974 1718 2360 2159 2706 
Nota:  Outros: Marinha mercante, portuário, hidroviário interior e transportes urbanos. 
Fonte: CNT 2002. 

 

Nesse ponto, destaca-se que o setor privado apresenta-se na atual conjuntura como um 

parceiro importante para viabilizar os investimentos necessários através das denominadas 

Parcerias Público-Privadas (PPP)30. O objetivo é a transferência dos riscos de construção e 

operação ao setor privado, induzindo à eficiência, enquanto que o setor público compartilha 

o risco de demanda, viabilizando o investimento e proporcionando uma visão de longo 

prazo (MP, 2004). 

 

b) A concentração no modal rodoviário.  
                                                 
29 Simultaneamente, instituiu-se o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - CONIT e o 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de transportes (MT, 2003). 
 
30 A Lei no  11.079, de dezembro de 2004, institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública (PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, 2004). 
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Em meados do século XIX, as ferrovias surgiram no Brasil desempenhando 

importante papel na economia e no desenvolvimento do país. A economia primária 

exportadora utilizava as estradas de ferro para ligar o interior a costa, levando mercadorias 

até os portos para exportação. Esta formação originou o sistema de estradas de ferro sempre 

em sentido perpendicular ao litoral. A infra-estrutura cresceu num ambiente de incentivos 

aos empresários dispostos a investirem num crescimento rápido da malha ferroviária, 

apesar das características de baixa eficiência. Vale ressaltar que reconhecidamente o 

transporte ferroviário no Brasil se mostra adequado, dado sua grande extensão territorial e, 

portanto, deveria preservar uma participação relevante na matriz de transporte, a exemplo 

da estrutura ferroviária dos EUA e, de alguns países da Europa. 

 

No entanto, a política nacional para o setor de transportes adotada a partir da década 

de 50 passou a privilegiar sobremaneira o transporte rodoviário. A política do governo 

Kubistchek de crescer cinqüenta anos em cinco beneficiou a indústria automobilística que 

se instalava no país. O governo promoveu no período uma política de subsídios ao diesel, 

incentivou os financiamentos para a compra de caminhões e investiu pesado no sistema de 

transportes rodoviário. Sendo assim, o transporte ferroviário, hidroviário e aquaviário 

ficaram desprivilegiados e não acompanharam o ritmo de crescimento e desenvolvimento 

verificado nas rodovias. Alguns outros fatores vieram a intensificar este processo, como a 

criação do Fundo Rodoviário Nacional, a concessão de autonomia administrativa ao 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, a criação da Petrobras e a 

implantação da indústria automobilística em 1956 (AZUAGA, 2000). 

 

Além disso, os avanços na política de substituição de importações e a modernização 

dos processos produtivos (principalmente em insumos básicos) verificados nos anos setenta 

representaram grandes transformações na estrutura industrial brasileira, que exigiam do 

setor de transporte agilidade e flexibilidade para atender a crescente demanda. Neste 

contexto de aumento do volume transportado e necessidade de ampliações do sistema 

rodoviário foram realizadas as primeiras concessões através do Ministério dos Transportes 

e por governos dos Estados, totalizando no período de 1994 a 1998 1680km (CNT, 2002). 
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Enquanto isso, os projetos de ampliação da malha ferroviária iniciados nos anos 70 

foram descontinuados e os investimentos neste modal sofreram forte redução. O cenário 

pré-privatização, ocorrido nos anos 80 e meados dos anos 90, representou o menor nível de 

desempenho operacional do setor em sua história, como resultado de uma frota sucateada e 

vias sem manutenção adequada. 

  

Sendo assim, em um ambiente de  baixo desempenho observado, o Governo Federal 

optou pela concessão do serviço de transporte ferroviário de carga e pelo arrendamento dos 

bens operacionais necessários à prestação de serviços à iniciativa privada. O objetivo destas 

medidas foi reativar o setor sem pressionar as finanças públicas, transferindo às 

concessionárias a responsabilidade de investir, manter e gerenciar a malha ferroviária 

pública31 (CNT, 2002). 
 

Com o inicio das operações das novas concessionárias, investimentos foram 

destinados à recuperação das vias férreas e a reformas dos trens, permitindo o aumento 

gradual dos volumes movimentados nos anos seguintes à privatização (embora estes 

volumes ainda sejam pouco representativos se considerados os volumes rodoviários). 

Sendo assim, a participação do modal ferroviário na matriz depende em grande parte do 

desempenho das concessionárias e das diretrizes do governo, visto que, as ampliações da 

rede só podem ser realizadas pelo poder público, ou por novas concessões. Um fato 

importante é a existência de um grande potencial a ser desenvolvido em diversos segmentos 

do mercado, como no caso dos bens primários que compõem a maior parte das exportações 

nacionais, aliado às características de grandes extensões que favorecem a opção férrea.  

 

Como resultado, o transporte rodoviário passou a responder quase pela totalidade do 

transporte não só de passageiros, mas também de carga geral, desequilibrando a matriz de 

transportes do país e determinando o seu perfil de consumo energético.  

 
31 Segundo o modelo de concessão adotado, não houve transferência de ativos. As vias, oficinas, 

terminais e vagões, toda a infra-estrutura e equipamentos foram arrendados às concessionárias por um período 

de 30 anos, prorrogáveis por igual período. 
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2. 5- Conclusão  

 
Este capítulo mostra a perspectiva do setor de transportes através de uma análise que 

engloba desde a produção, o refino e a demanda de derivados de petróleo até a evolução da 

infra-estrutura e investimentos que resultaram na matriz de transportes atual. Assim, ficam 

evidentes as tendências de aumento da intensidade energética e da concentração da matriz 

do setor, resultando em grandes desafios à industria petrolífera e ao desenvolvimento da 

sociedade como um todo. 

 

A fim de quantificar a evolução futura do consumo de combustíveis pelos transportes, 

no entanto, é preciso primeiramente ter conhecimento das suas características técnicas de 

forma pormenorizada. O capítulo 3 traz esta abordagem através da determinação de 

variáveis chaves que possibilitam encontrar o consumo energético para um determinado 

ano base escolhido. Este consumo, por sua vez, é comparado com aquele verificado nas 

estatísticas oficiais divulgadas  pelo MME, certificando a consistência dos dados utilizados. 
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Capítulo 3 – METODOLOGIA E INFORMAÇÃO NO ANO BASE 
 

 

Uma vez realizada a contextualização do setor de transportes, no Brasil, é feita uma 

análise  de seu consumo de energia através da determinação e avaliação  das variáveis 

chaves  que o compõem. Este procedimento constitui  a base para se realizar  projeções no 

setor e entender seu  desenvolvimento nos próximos anos.  

 

Afim de que seja realizada uma análise detalhada e com projeções de longo prazo do 

caso brasileiro, utilizar-se-á o “Model for Analysis of Energy Demand (MAED)”. O  

MAED permite a análise da demanda de energia em todos os setores que compõem a 

economia de um país (industrial, residencial, de serviços e de transportes) divididos em 

subsetores. De acordo com  os objetivos deste trabalho, no entanto,  é feita uma abordagem  

geral de toda a estrutura do modelo, mas somente o setor de transportes é utilizado para fins 

de projeções do consumo de energia.    

 

 Nota-se que o MAED é um modelo de simulação (não de otimização) utilizado na 

elaboração de cenários de longo prazo. Para sua construção, são levados em consideração 

aspectos dinâmicos que possivelmente não serão uma mera continuidade do passado.  

Sendo assim, fatores como decisões políticas, mudanças técnicas, mudanças na estrutura do 

PIB, dentre outros são incorporados ao modelo. Este tipo de abordagem é denominado de 

“bottom up”, e distingui-se da abordagem “top down”, a qual utiliza um reduzido número 

de parâmetros em geral conhecidos e disponíveis em estatísticas oficiais e que tendem a 

manter uma determinada constância da evolução dos fatores em relação às séries históricas.   

 

3.1  Metodologia abordada  

 

Em virtude da complexidade dos dados a serem inseridos no modelo MAED, os quais 

muitas vezes não estão disponíveis nas estatísticas nacionais, são utilizadas planilhas 

auxiliares denominadas “Input-preparation”, as quais organizam os dados disponíveis nas 

estatísticas nacionais no formato requisitado pelo MAED e permitem a dedução de outros 

dados que não estão disponíveis oficialmente no país, mas que podem ser calculados ou 
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ajustados com base em outros parâmetros. As planilhas auxiliares, bem como as planilhas  

principais são avaliadas nos próximos itens.   

 

3.1-1 Planilhas auxiliares “Input-preparation” 

As planilhas auxiliares ou “input-preparation” permitem a reconstrução do 

consumo de energia final no ano base escolhido, de acordo com o consumo de energia final 

fornecido pelo Balanço Energético Nacional, e reagrupado por setor, por consumidor final e 

por combustível nos moldes requisitados pelo modelo. Uma vez calculados nas planilhas de 

input, os dados servem de insumo para o MAED. Na figura 3.1 abaixo, se pode observar o 

conteúdo requisitado nestas planilhas para determinação do consumo de energia. 

 

Dados de Input  

Economia  Demografia Estilo de Vida Tecnologia 

População 
 

Taxa de 
crescimento 

 
Urbanização 

 
Força de trabalho 

Tamanho das 
residências. 

 
Mobilidade 

 
Motorização 

 
Eletrificação 

 
Modos de 
transporte 

PIB 
 

Taxa de 
crescimento PIB 

 
Participação dos 

setores 

Intensidade 
 Energética 

  
Eficiência 

 
Nível de 

Penetração  

Figura 3.1 - Conteúdo das planilhas de Input-preparation 
Referência: MAED 

 

As planilhas auxiliares são ferramentas essenciais para que se alcance uma 

consistência desejável para as variáveis utilizadas no modelo e para a validação do 

programa através do processo descrito adiante: 
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    A energia final fornecida pelo Balanço Energético Nacional (tep) para determinado 

ano base é inserida nas planilhas de input preparation. 

   Os parâmetros que constam nos dados oficiais, ou os quais se tem credibilidade são      

aplicados. 

   São feitas hipóteses para os parâmetros que não estão disponíveis oficialmente, ou 

que não são confiáveis.  

   Uma vez devidamente preenchida a planilha de input preparation, os dados estão 

prontos para serem imputados no MAED. Este por sua vez, calcula a energia total 

consumida no ano base para determinados níveis de agregação. 

   Este consumo de energia obtido nas tabelas de saída do modelo MAED para 

determinado ano base deve ser igual àquele fornecido pelas planilhas de input 

preparation (as quais possuem o BEN como base). 

   Através deste resultado pode ser realizado um ajuste das variáveis.Este processo é 

esquematizado na figura 3.2 que segue. 

 

 

Resultados 
do MAED 

no ano base 

 
 

Modelo 
MAED 

Inserção de 
dados para 
o Ano Base 

Checagem 
dos dados 
utilizados 

no ano base 

Figura 3.2- Processo de ajuste das variáveis a serem  imputadas no MAED 

           Referência: MAED 
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Verifica-se portanto que a reconstrução do consumo de energia no ano base, 

determinado de forma consistente, é fundamental para a validação dos resultados 

fornecidos pelo  modelo.  

 

Ressalta-se que o ano base é escolhido de forma a representar um período de 

condições razoavelmente estáveis, ou seja, em que não tenha havido grandes oscilações ou 

rupturas. Ao mesmo tempo deve ser o mais recente possível, de forma a retratar a realidade 

corrente. Em virtude destes motivos, utiliza-se neste estudo o ano 2000 como base. 

 

3.1-2 Planilhas MAED 

A metodologia do MAED utiliza uma desagregação do consumo de energia do país, 

subdividindo a economia em grandes setores de consumo (Indústria, Serviço, Residência e 

Transporte) e subsetores (agrícola, construção, manufatura, mineração, passageiro e frete). 

 

No caso do setor residencial, os parâmetros chaves para a determinação da demanda 

de energia são os demográficos e os sócio-econômicos, como população, número de 

habitações e estilo de vida. Em  serviços, a demanda de energia depende da  participação do 

setor no PIB, da força de trabalho empregada, da área média ocupada por empregado e a 

energia específica requerida para cada categoria de consumidor final, enquanto o setor 

industrial utiliza como parâmetro chave o valor agregado do setor. O setor de transporte é 

analisado mais detalhadamente adiante. 

 

Por sua vez, o consumo de energia em cada subsetor é dividido em diversas categorias 

de consumidores finais como se pode observar na figura 3.3 abaixo: 
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Consumo final de 
energia 

 
 
 
Setores 

Indústria  Serviço Residência Transporte  

 
 
 
 
 
Subsetores 
 

agricultura construção mineração manufatura frete passageiro 

equipamentos materiais não-duráveis químicos 

 
 
 
Uso final 

Força (tração, motor..) Uso térmico Eletricidade uso específico 
(luz, ar condicionado) 

 
 

Categoria de consumidor  final 

Combustível 
fóssil  

Combustível 
(motor) 

eletricidade não comercial solar 

Figura 3.3: Estrutura do consumo de energia segundo o MAED 
Referência: MAED 

 

Esta divisão é realizada de forma que os  usuários de cada categoria tenham um perfil 

aproximadamente homogêneo. Para cada grupo, podem-se identificar os determinantes do 

requerimento de energia futura em termos de recursos disponíveis, nível de concentração 

dos demandantes, o tipo de tecnologia utilizada e outros fatores incidentes. Sendo assim, o 

MAED possibilita o cálculo  do consumo de energia final por setor e por recurso energético 

utilizado. 

 

É importante ressaltar que a demanda de energia é calculada, na medida do possível, 

em termos de energia útil. Desta forma, as alternativas de substituição dos combustíveis 
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podem ser avaliadas de acordo com a penetração, o potencial de mercado e a eficiência de 

cada forma de energia. Observa-se, por exemplo, (figura 3.4) que a energia útil utilizada 

nos processos térmicos do setor de serviços e residencial pode  ser suprida por diversas 

fontes. No caso de ar-condicionados e outros usos específicos da eletricidade, a demanda  é 

calculada diretamente em termos de energia final.  

 

 

Setor 
 Residencial e  

Serviços Combustíveis 
fósseis  
 
Energia solar 
 
Combustíveis 
tradicionais 
 
“ District heat” 
 
 Eletricidade 

Energia 
Útil  

Usos térmicos (ex: calefação, 
aquecimento de água).  

Ar condicionado 

Energia 
Final Uso específico de eletricidade 

(ex: eletrodomésticos) 

Figura 3.4: Possibilidades de substituição energética no setor 

 residencial e  de  serviços. 
Referência: MAED. 

 

O caso da indústria é um pouco mais complexo, pois envolve os subsetores de 

manufatura, agricultura, construção e mineração. O uso final pode ser dividido nas 

seguintes categorias: uso específico da eletricidade (utiliza a eletricidade como energia 

final), calor para aquecimento (pode utilizar: eletricidade, processo de coogeração, 

combustíveis fósseis, energia solar, bagaço de cana, etc) e força (utiliza combustíveis 

próprios para motores). 

 

Por fim,  observa-se que os transportes utilizam energia para fins de tração e motor, os 

quais são supridos por combustíveis próprios para motores e eletricidade. Observa-se que o 

álcool combustível, o GNV e o biodiesel  estão inseridos neste primeiro grupo. 
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3.2 - A determinação do ano base  

 

Uma vez compreendida a construção das planilhas auxiliares e principais, pode-se 

iniciar a construção do ano base. Com este objetivo, primeiramente são inseridos os dados 

comuns a todos os setores abordados no MAED e posteriormente aqueles pertinentes 

apenas ao setor de transportes. 

 

Sendo assim, os dados analisados a seguir, na tabela 3.1, referem-se a informações  

gerais da conjuntura brasileira como estruturas econômicas, demográficas e culturais para o  

ano base  2000. 

 

Tabela 3.1 - Estruturas econômica, demográfica e cultural - 2000. 

  Variável Unidade valor 

Demografia  População  
População em áreas urbanas  

Milhões 
 

170,1 
138,1 

Economia 

PIB 
agricultura 
construção 
mineração 
manufatura 
energia 
Serviços 

Bi US$ 

951,8 
72,9 
82,8 

3,3 
189,0 

68,1 
535,5 

Estilo de 
Vida  

posse de veículos  
distância média no transporte urbano  
distância média no transporte 
interurbano 

carro/1000 
pessoas 
Km/pessoa/dia 
Km/pessoa/ano 

164,7 
12,3 

1821,3 

 

          Fontes: Demografia (IBGE, 2001), Economia (IBGE, 2001), Estilo de Vida (MAED)32. 

 

Já a distribuição de energia final por setores e combustíveis, segundo a 

metodologia utilizada no MAED, é ilustrada na tabela 3.2. Utilizaram-se os dados do BEN 

para o ano de 2000 e reagrupou-se segundo as categorias utilizadas no modelo. Vale 

ressaltar que na coluna de combustíveis fósseis é considerado àqueles cuja energia útil pode 

                                                 
32 Fórmulas utilizadas no cálculo do estilo de vida: a) Distância média viajada por dia, por cada pessoa na área 
urbana= total da atividade urbana / população urbana / 365 = 619,8 / 138 106 / 365 = 12,29 km/ pess /dia. 
b) Distância média no transporte interurbano = Total da atividade interurbana de passageiros /  total da 
população = 309,8 / 170,1 = 1821,33 km / pess / ano. c) Posse de veículos = Número de carros (inclui motos) 
/ total da população = 28.029,27 / 170,1 = 164,78 carros/ 1000 habitantes. 
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ser produzida por outros combustíveis, e portanto, são substituíveis. Já na coluna de 

combustíveis fósseis destinados a motores não há uma flexibilidade de substituição entre 

outras fontes.  

 

No caso específico do setor de transportes, toda energia (em  103 tep) está alocada 

nesta categoria (com exceção da eletricidade) e compreende o diesel, o gás natural, o óleo 

combustível, o querosene, a gasolina e ainda, o etanol (apesar deste não ser um combustível 

fóssil).  

 

Tabela 3.2: Consumo de energia final por setor e combustível  (10 3 tep) - Brasil -2000. 

Final Fóssil 
  
  
Setor  
Econômico 

Fo
ss

il 
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  N
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-
C
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To
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l 

Manufatura     
17.348  

       
314  

    
13.124  

    
14.290  

     
45.076  

    
11.837  

       
56.913  

    
16.448  

      
73.361  

Agricultura        
122  

     
4.452   -   -         

4.574  
     

1.105  
        

5.680       1.643          
7.322  

Construção 
 

       
27  

       
52   -   -          

79  
       

138  
        

217            -           
217  

Mineração 
 

     
1.115  

       
158   -   -         

1.274  
       

639  
        

1.912            -           
1.912  

Transporte  -      
47.277            -   -       

47.277  
       

107  
       

47.385            -         
47.385  

Residência      
6.521   -   -   -         

6.521  
     

7.188  
       

13.709       6.979        
20.688  

Serviço 
 

     
1.477  

       
-     -   -         

1.477  
     

6.594  
        

8.072          139          
8.210  

Total 
 

    
26.611  

    
52.253  

    
13.124  

    
14.290  

   
106.278  

    
27.609  

     
133.887  

    
25.209  

    
159.095  

Nota : i)O uso não energético compreende: usos não energéticos do gás natural , produtos do petróleo, 
alcatrão e uso não energético do etanol e ii) O álcool combustível está incluso no “Combustível motor”, visto 
que as fontes Não-comerciais não incluem este recurso energético.   
Fonte: MAED, 2002. 

 

Nesta estrutura apresentada pelo MAED, o setor de transportes representa 44,5% do 

consumo final de combustível fóssil (em 103 tep), seguido pela indústria (42,4%). No 

entanto, fica claro a flexibilidade desta última no consumo energético através da 
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substitutabilidade entre diversas fontes tanto fósseis quanto não fósseis, se comparado ao 

caso de transportes.  

 

No que diz respeito ao consumo de eletricidade, o setor residencial e o de serviços 

(em menor grau) representam juntos  18% do consumo final total (em  103 tep). Enquanto 

os setores agrícola, de construção e mineração apresentam uma parcela de apenas 6% de 

participação. Já o setor de transporte utiliza relativamente pouca eletricidade, em virtude do 

desenvolvimento limitado do modal ferroviário no país.  

 

A coluna de combustíveis não utilizados comercialmente, presente na tabela 3.2, 

refere-se ao uso da madeira, do bagaço de cana, do carvão (não utilizado na indústria) e 

outras fontes de energia primária renováveis.  Estes são consumidos pelo setor residencial, 

industrial e agrícola (99,5%).  

 

O consumo de energia final fóssil e eletricidade somada ao uso não comercial de 

energia fornecem o consumo total de energia (103 tep), no qual a indústria representa  46%, 

o transporte 30% e os demais setores juntos, 24%.  

 

Através destes dados, obtém-se um  panorama geral do consumo de energia na 

economia brasileira, bem como algumas características econômicas, demográficas e sociais, 

as quais são fundamentais para se entender e determinar o consumo de combustíveis no 

caso específico dos transportes. A estrutura deste setor será detalhada a seguir para que seja 

possível a construção do ano base 2000. 

 

3.3- Estrutura no setor de transportes 

Para que se possa compreender a dinâmica do setor de transportes, é necessário 

primeiramente entender a sua estrutura, a qual pode ser dividida em dois grandes grupos: 

aquele destinado à locomoção de passageiros e o frete destinado ao transporte de carga em 

âmbito local ou em longas distâncias (figura 3.5).  
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Figura 3.5 : Subdivisões da estrutura de transportes adotadas no MAED. 

Transportes 

Passageiros  Frete 

Interurbano Intracidade Local Longa Distância

caminhão trem  dutos barco avião ônibus trem carro coletivos 

 

O transporte de passageiros é subdividido entre interurbano (representado por 

aqueles passageiros que se encontram em trânsito, entre o meio urbano e o rural, ou entre 

duas  cidades em geral) e intracidade ou urbano (aqueles que se encontram dentro do 

perímetro urbano). O modelo MAED não considera em sua estrutura o modal hidroviário 

no transporte de passageiros, assim como não considera o transporte elétrico (metrô) nas 

planilhas de input na modalidade urbana. Sendo assim, o  transporte ferroviário elétrico foi 

considerado em “trem” interurbano. 

 

O frete é subdividido em local, o qual considera apenas o transporte rodoviário 

(caminhões), e longa distância, que considera os modais ferroviário, rodoviário, dutoviário 

e hidroviário. 

 

Nota-se que as planilhas de input referentes ao setor estão disponíveis de acordo 

com a estrutura descrita acima e que podem ser observadas no anexo, enquanto as 

principais variáveis nelas presentes são expostas e analisadas nos próximos itens. 

 

a) Frota 

A constituição da frota é fator central de fundamental importância para a 

determinação do consumo de combustíveis. A frota nacional inclui todos os veículos 

automotores, locomotivas, barcas e aeronaves distribuídos pelos respectivos modais, cujo 

crescimento e perfil encontra-se sob influência de diversos fatores. Além da demografia, do 
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PIB e do poder aquisitivo, outros fatores como a infra-estrutura disponível, a cultura e o 

estilo de vida, incentivos e políticas adotadas, o grau de industrialização, determinam o seu 

desenvolvimento, que por sua vez é crucial para o desenvolvimento do país.  

Por este lado, verifica-se que a forma como a frota evolui repercutirá preponderantemente 

na qualidade de vida da população, na dinâmica e competitividade do comércio, no 

consumo de combustíveis, no impacto ambiental, etc. 

 

Como foi observado anteriormente, o modal rodoviário é o mais desenvolvido e o que 

mais se desenvolve no mundo e no Brasil e, portanto, ao se analisar a frota será dispensada 

atenção especial para sua composição.  Neste aspecto ressalta-se que a dificuldade de coleta 

e organização de informações sobre a frota automotiva em todo país resulta em algumas 

discrepâncias nos valores fornecidos por algumas instituições. Apesar disso e das 

limitações presentes em todas as fontes oficiais, o Geipot fornece o conjunto de dados mais 

completo, além de série histórica desde 1995, que permite uma análise mais consistente. 

Sendo assim, estes dados são utilizados, no modelo, como referência. 

 

De acordo com os dados do Geipot, a frota brasileira possui 33,7 milhões de veículos, 

com um crescimento médio de aproximadamente 6% ao ano, nos últimos 5 anos. Observa-

se que neste período a participação de cada categoria de veículos não se alterou de forma 

significativa, sendo que a frota é majoritariamente (70%) constituída de automóveis de 

passeio como se pode observar na figura abaixo. Deve-se destacar, no entanto que a crise 

econômica juntamente com outros fatores vem impulsionando o mercado de motocicletas, 

proporcionando uma expansão da categoria de biciclos e triciclos, que há cinco anos atrás 

representava 11% da frota e atualmente já chega a 14%(GEIPOT, 2003). 
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Tabela 3.3 - Frota ano base (2000) –  dados MAED 
 
Automóveis 
 
 
Ônibus 
 
 
Motocicletas 
 
Caminhões 
  

 
25.961.000 
 
 
487.800 
 
 
4.548.200 
 
1.761.000 
  

21.970.000 
3.991.000 
 
341.000 
146.000 
 
4.548.200 
 
861.090 
900.910 

Urbano  
interurbano 
 
urbano  
interurbano  
  
total 
 
Local  
Longa 
distância 

 
 
 

Passageiros 
 
 
 
 
 

Frete 

                   Fonte: Geipot, 2003 e resultados MAED. 
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Figura 3.6 - Distribuição da Frota de veículos brasileira – 2000 

Fonte: Geipot, 2003. 

 

Observa-se também, segundo os dados do Geipot, que de 1995 a 2000 a frota não teve 

uma renovação significativa, sendo que os veículos com mais de 10 anos continuam 

representando cerca de 50% da frota e a parcela de veículos novos (menos de 2 anos) 

apresentara uma ligeira redução de sua composição de 14% para 10%. 

 

É importante salientar, no entanto, que o crescimento econômico tende a repercutir 

mais que proporcionalmente no aumento da frota proporcionando sua modernização. Este 

fato tem dentre outras conseqüências, um aumento da densidade de ocupação dos veículos 

por área (km2). Enquanto no Brasil há 3,96 veículos/km2, na Região Sudeste esta relação é 

aproximadamente o quíntuplo deste valor (21 veiculos/km2) (Geipot, 2003). Este é um 

ponto que deve ser levado em consideração principalmente nas políticas de planejamento 

de expansão e urbanização das cidades, além do impacto ambiental como todo. Verifica-se 
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que se todo o Brasil apresentasse a mesma densidade de ocupação de veículos que a Região 

Sudeste, a frota brasileira seria de quase 179 milhões de veículos. Apesar de representar 

uma extrapolação, o crescimento da frota bem como o seu perfil por categoria e 

combustível utilizado deve ser passível de monitoramento e planejamento permanente. 

 

b) Atividade Veicular 

A atividade veicular é fornecida endogenamente pelo modelo MAED através da 

fórmula apresentada abaixo e como se pode observar nas tabelas auxiliares que se 

encontram em anexo. 

 (Eq. 3.1) 

Veículos  x quilômetros    x       ocupação    =   atividade passageiro ou carga    
(veh.)        (km/veh)       (pass/veh ou t/veh)          (pass-km ou t-km) 

  

A atividade de passageiros (pass-km) está dividida em atividade urbana e interurbana. 

A primeira subdivide-se em veículos próprios e transporte de massa (ônibus) e a segunda 

está subdividida em automóveis, ônibus, trem elétrico e avião. Já a atividade relativa ao 

transporte de carga (t-km) está dividida no transporte por caminhão local e de longa 

distância, trem diesel, barcas e dutos. Esta divisão e os respectivos valores podem ser 

observados na tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 - Atividade no Transporte de passageiros e de carga – MAED - 2000 

Tipo Modo Atividade Subtotal 
Passageiro Urbano 
(109 pass-Km.) 

Automóvel de passageiro 
Transporte de massa - ônibus 

324 
295 619,8 

Passageiro Interurbana 
(109 pass-Km.) 

Automóvel de passageiro 
Ônibus 
Trem elétrico 
Aeronaves 

138 
139 
12 
20 

309,6 

Frete 
(109 t-Km.) 

 
Caminhão local 
Caminhão de longa distância 
Trem (diesel) 
Barco 

98 
366 
155 
85 

704,0 

     Nota: resultados MAED. 
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Tabela 3.5 - Comparação dados Geipot e MAED 

  Passageiro (109 pass-km) Frete (109 t-km) 
  Rodoviário  Total  Rodoviário  Total  
Geipot  883 915 451 746 
MAED  897 929 463 703 

Fonte: Geipot, 2003 e MAED. 

 

Apesar da subdivisão dos modos de transportes não constarem nos dados oficiais do 

Geipot, este fornece uma divisão mais agregada a qual pode ser comparada com os 

resultados do MAED, com o intuito de confirmar a consistência dos dados. A tabela 3.5 

mostra que o resultado da atividade de passageiros e da atividade da carga total e no modal 

rodoviário está apenas ligeiramente acima do resultado oficial. 

 

Pode-se observar que o transporte rodoviário de passageiros representa 96% do total 

da atividade de passageiros e que 50%33 do transporte rodoviário é responsabilidade dos 

automóveis particulares. Esta participação deve aumentar visto principalmente a evolução 

da motorização que resulta no maior uso do automóvel em detrimento dos transportes 

coletivos. Esta tendência pode ser observada no primeiro capítulo no qual verificou-se que 

a atividade da frota de veículos particulares na Europa representa 80% do total da atividade 

de passageiros. Esta por sinal apresentou um crescimento de 3,2% entre as décadas de 70 e 

90, tendo se estabilizado posteriormente em níveis mais baixos. 

 

                                                 
33 A atividade de passageiros (pass-km) é resultado do produto entre  a frota, a quilometragem por 

veículo (km/veículo) e o nível de ocupação (pass/veículo). Depois de  imputadas estas variáveis nas planilhas 
de “input-preparation” do modelo MAED (de acordo com os valores pesquisados) verificou-se que a 
atividade de passageiros soma 929,4 109 pass-km, dos quais 50% é responsabilidade dos automóveis. Este 
percentual é considerado alto para a média brasileira, visto que a cidade de São Paulo, que possui a maior 
motorização do Brasil, apresenta uma atividade de automóveis (pass-km) equivalente a 53% da atividade 
total, sendo o restante atribuído para o transporte coletivo (SP, 2005).  

Como conseqüência, os dados da atividade de automóveis, ao menos nos primeiros anos de projeção, 
estão em algum grau superestimados. Apesar disso, as tendências no transporte de passageiros, 
particularmente no que diz respeito à atividade dos automóveis no  horizonte de 25 anos,  estão compatíveis 
com os parâmetros internacionais pesquisados.  

De acordo com as projeções realizadas no capítulo 4, em 2025 a atividade total de passageiros no 
Brasil será de 1.867 109 pass-km, dos quais 68% proverão dos automóveis. Na EU-15, por exemplo, a referida  
participação era de 73,8% (1.582 109 pass-km),  já em 1970, e aumentou para 78,3% (3.789 109 pass-km) em 
2000 (EROPEAN COMMISSION, 2002). Portanto, na ausência de maiores prejuízos para os objetivos deste 
trabalho, o percentual de 50% da participação da atividade de automóveis em relação a total da atividade em 
2000 é mantido.    

 67 



 
 
 

No Brasil, o crescimento na atividade de passageiros entre 1996 e 2000 foi de 3,35% 

ao ano, sendo liderada pelo transporte aéreo e o rodoviário. O primeiro, apesar de sua 

modesta participação apresentou um crescimento de 6,20% ao ano (partindo de 16.506 106 

pass-km em 1996 a 20.604 106 pass-km em 2000). Já o transporte rodoviário de passageiros  

apresentou crescimento de 3,44% ao ano no período considerado (chegando a 882.943 106 

pass-km em 2000). 

 

Os demais modais vêm apresentando tanto uma redução na participação quanto na 

atividade. Esta situação é resultado da escassez de investimentos, os quais foram reduzidos  

nas últimas décadas como se pode observar no  inicio deste capítulo. Sendo assim, o modal 

ferroviário e metroviário para o transporte de passageiros que em 1996 apresentaram uma 

atividade de 14.267 106 pass-km passaram a 11.562 106 pass-km em 2000. Já o modal 

hidroviário, apesar de seu grande potencial, ainda apresenta participação irrisória no 

transporte de passageiros (GEIPOT, 2003). 

 

O transporte de cargas ou frete apresentou um crescimento vigoroso da atividade 

(5,0% ao ano) em virtude do crescimento dos diversos modais e não apenas uma 

concentração no crescimento do modal rodoviário. Para fins de comparação, este 

crescimento está acima daquele apresentado na Europa e nos EUA nas últimas três décadas. 

(EUROPEAN COMMISSION, 2002) Além disso, o incremento das exportações e a 

necessidade da redução dos custos operacionais vêm estimulando maior aproveitamento das 

ligações inter e intramodais.  

 

O caso das hidrovias é um bom exemplo. Apesar de partir de uma participação não 

muito significativa a atividade de carga neste modal apresentou crescimento de 11,2% entre 

1996 e 2000, chegando a 103.309 106 t-km como resultado de uma maior integração entre 

ferrovias e portos e melhor estruturação e recuperação das unidades portuárias, 

principalmente aquelas voltadas para o comércio exterior.  Os transportes ferroviário e 

aéreo também melhoraram a performance e apresentaram um crescimento de 5,2% e 4,9% 

respectivamente no período considerado. Já o transporte rodoviário de carga, ao contrário 

do transporte de passageiros, teve o crescimento mais modesto (6,2%) nos últimos anos, em 

 68 



 
 
 
parte devido a sua atual preponderância e aos custos operacionais relativamente altos. 

(GEIPOT, 2003) 

 

● Mobilidade km/veículo 

Como foi analisado no capítulo anterior, o aumento da mobilidade é uma forte 

tendência em todos os países e constitui um dos principais fatores para o aumento na 

demanda de combustíveis. No Brasil, não há muitos estudos oficiais sobre o assunto, mas 

presume-se que estes valores tenham aumentando nos últimos anos em virtude do aumento 

da renda per capita, da gradual redução no uso de transportes de massa e pelo próprio 

favorecimento do tamanho territorial. Por outro lado, as constantes altas nos preços dos 

combustíveis e da gasolina em especial vêm inibindo um aumento da mobilidade de forma 

mais significativa.  
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Figura 3.7 - Vendas de Gasolina e Diesel no Brasil (10 6 m3) x PIB per capita 

(em US$ de 2002) - (1995 a 2002) 
Fonte: IPEA data, 2004 e ANP, 2003. 

 

            Tal fato pode ser inferido na figura 3.7 acima, onde o aumento gradual do PIB per 

capita não correspondeu a um aumento proporcional na demanda de gasolina em virtude do 

aumento de preços ocorridos nos últimos anos. Já a demanda de diesel apresenta um 

crescimento continuo em relação ao PIB, visto que este não sofreu impactos tão 

significativos nos níveis de preços. 
 

● Motorização  

 69 



 
 
 

O crescimento da renda per capita tende a desencadear um processo de motorização a 

qual apresenta grande potencial de expansão no Brasil, visto que o número de veículos por 

mil habitantes no país é 198. Levando-se em consideração apenas os veículos leves 

(comerciais leves, automóveis de passeio e biciclos) esta relação se reduz a 185 (GEIPOT, 

2001). Para fins de comparação, foi visto no capítulo anterior que a motorização em alguns 

países desenvolvidos encontra-se em um nível bem mais elevado. Na Europa-15, por 

exemplo, a motorização (em relação apenas a carros de passageiro) chega a 469. No caso 

de países com maior tradição na indústria automobilística, como na Itália este número 

chega a 562 (EUROPEAN COMISSION, 2002). 

 
Figura 3.8 – Projeção da frota brasileira de veículos leves 

                Fonte: MCT, 2002 
 

A figura acima relaciona a frota com o PIB por habitante em paridade do poder de 

compra (PPP) e mostra uma dependência direta da frota com o cenário econômico e de 

crescimento populacional projetado. Utilizou-se pra tanto, os valores históricos para o 

Brasil (1960-1990) e para diversos países em um determinado ano, sendo a inclinação da 

curva geral usada para extrapolar o dado para o Brasil.  
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c) Distribuição 

A distribuição modal é o resultado da distribuição da atividade de passageiros e de 

carga entre os modais. Entender como esta distribuição vem se modificando ao longo dos 

anos e os fatores que atuaram para que esta evolução resultasse na realidade que se tem 

atualmente é uma forma de evitar a continuidade de políticas inadequadas e desenvolver  

novas soluções.  

 

O capítulo 2 mostra primeiramente que a estrutura do setor de transportes é 

responsabilidade do governo que em última instância deve estabelecer  diretrizes e reduzir 

riscos e incertezas para o investimento do setor privado e em segundo, que os investimentos 

ao longo das últimas décadas, tanto o privado como o público beneficiaram sobremaneira o 

modal rodoviário.  

 

Como resultado, no período de 1996 a 2000, tanto o modal ferroviário quanto o  

metroviário reduziram sua ínfima participação no transporte de passageiros, enquanto o 

rodoviário, que já representa a quase totalidade, obteve uma expansão.  Além deste, o único 

modal que apresentou crescimento foi o aéreo, cujo setor vem sofrendo reestruturações 

importantes.  
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Figura 3.9 - Evolução  da distribuição por modal –  

transporte de passageiros -1996 a 2000. 

  Fonte: Geipot, 2003. 
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No transporte de cargas, cuja distribuição é mais equilibrada observa-se uma pequena 

redução da participação do modal rodoviário. Esta redução é em parte devido a uma 

melhora na performance do modal hidroviário e em parte devido ao aumento da construção 

e utilização de dutos para o transporte de gás natural nos últimos anos. No período 

considerado o transporte ferroviário praticamente manteve sua participação e não foi capaz 

de substituir em níveis significativos parte do transporte rodoviário cuja operacionalidade é 

menos eficiente. 
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Figura 3.10 - Evolução da distribuição por modal – 

 transporte de cargas – 1996 a 2000. 
Fonte: Geipot, 2003. 

 

A evolução da distribuição analisada acima é realizada a partir dos dados oficiais do 

Geipot. Os dados encontrados no modelo MAED para o ano base de 2000 sofrem pequenas 

variações, provenientes de ajustes na frota e em outras variáveis secundárias.  Vale destacar 

que o modelo não leva em consideração o transporte aéreo no frete, no entanto a sua 

participação pode ser considerada irrisória.  O resultado pode ser conferido na figura 3.11.  
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 Figura 3.11 -Distribuição por modal –transporte de passageiros e carga 

MAED (2000) . 
Referência: MAED 

 

Os dados internacionais expostos no capítulo anterior deixam claro que apesar dos 

esforços da Europa e dos EUA em desenvolver modais menos intensivos em energia, a 

expansão rodoviária ainda é preponderante e tende a causar maiores desequilíbrios 

espaciais e ambientais. O sistema de transportes brasileiro apresenta neste sentido maior 

flexibilidade frente a mudanças por apresentar uma grande potencial de crescimento e 

renovação e, portanto esta flexibilidade deve ser utilizada para a construção de uma 

estrutura mais eficiente do que a tendência observada nestes outros países.   

 

d) Intensidade 

Os veículos no meio urbano são aqueles que apresentam maior intensidade (tep/pass-

km)  se comparados aos dos meios interurbano (figura 3.12). O veículo leve dentro da 

cidade consome mais por diversos fatores, principalmente por não conseguir manter uma 

velocidade constante a rotações mais altas do motor. As velocidades mais lentas e o fato de 

o veículo ter de parar muitas vezes em sinais de trânsito e recomeçar o movimento levam a 

um maior consumo de combustível. (AZUAGA, 2000) Sendo assim, a relação entre o 

consumo de área urbana e o consumo de área rural é considerada 0,83 e foi aplicada no 

modelo.   
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A fim de estimar a eficiência dos veículos (km/l) também é levado em consideração a 

idade da frota e a participação dos carros a álcool, os quais representam no ano base (2000) 

cerca de 20% da frota total de veículos leves e que são aproximadamente 30% menos 

eficientes do que os veículos a gasolina. (Petrobrás, 2003) Como resultado consideraram-se 

os veículos urbanos com uma eficiência de 10,25 km/l (9,80 l/100km) e veículos 

intercidade com 11km/l (9,00 l/100km)34.  

 

Nos últimos anos o aperfeiçoamento tecnológico como a troca dos carburadores pelos 

injetores de combustível, que controlam a alimentação de combustível melhorando a 

combustão e o correspondente consumo, proporcionou reduções consideráveis no consumo 

de combustíveis. A injeção eletrônica multiponto, por exemplo, é uma tecnologia presente 

em todos os automóveis novos (desde os modelos de 97) no Brasil. Além disso, o 

crescimento rápido nas vendas de veículos populares (1000 cilindradas) que chegaram ao 

mercado por força do protocolo firmado em 1993 por fabricantes de automóveis e 

comerciais leves e o governo federal, proporcionaram uma redução no consumo de 

combustível por quilômetro em virtude dos modelos de menor peso e tamanho. Estes 

fatores resultaram, nas últimas duas décadas, num ganho de eficiência de aproximadamente 

14,5% nos veículos leves a gasolina e 10% nos veículos movidos a álcool (PETROBRAS, 

2003). 

 

Apesar disso, ainda existe uma defasagem tecnológica entre os automóveis norte-

americanos e os brasileiros de aproximadamente 10 anos (AZUAGA, 2000). Logo, o 

aumento na eficiência ainda tem muito a contribuir para a redução da intensidade 

energética nos veículos particulares e a velocidade com que esta irá ocorrer depende em 

parte da velocidade da expansão e reposição da frota. 

 

Por outro lado, a evolução da motorização, a qual tende a reduzir os níveis de 

ocupação nos veículos, juntamente com a expansão dos centros urbanos contribuem para 

aumentar a deterioração no trânsito e, por conseguinte a intensidade energética.  

 
34 Resultado compatível com aqueles encontrados por Denise Azuaga, 2000. Fator de consumo médio 
urbano:10 km/l e rural :11km/l. Frota de 98, cenário de referencia.  
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Já os ônibus urbanos são em geral 32,6% menos intensivos que os automóveis e ainda 

representam praticamente a metade da atividade dos transportes de passageiro no Brasil. A 

intensidade energética destes veículos é de 50,0 l/100km ou 2,0 km/l, já os ônibus de menor 

porte apresentam intensidade de 29,9 l/100km (3,3 km/litro) (BTS, 2002).  
 

Apesar disso, este meio de transporte vem perdendo espaço para os automóveis e 

enfrentando concorrência com transporte clandestino. Estes fatos contribuíram para a 

redução dos níveis de ocupação (pass/assento) nos ônibus aumentando assim sua 

intensidade energética. É interessante ressaltar que o mesmo processo de redução dos níveis 

de ocupação e aumento da intensidade energética ocorre em outros países, como foi 

observado no capítulo anterior nos EUA sinalizando mais uma vez que os costumes e o 

estilo de vida devem ser considerados nas políticas de transporte. 
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Figura 3.12 - Atividade de passageiros e intensidade energética  

por modais (2000) 
Referência: MAED 

 

Os transportes aeroviários e ferroviários de passageiros são respectivamente o mais e 

o menos energointensivo dentre os modais (15kcal/assento-km e 20kcal/tr-km)35. Com 

relação ao transporte aeroviário, observou-se que este vem apresentando expansão de sua 

atividade doméstica nos últimos anos (1996-2000). No entanto, houve neste período um 

aumento do número de aeronaves em cerca de 30% o que resultou em um aumentou no 

número de assentos disponíveis  mais que proporcional ao aumento no número de 

passageiros, contribuindo assim para que o  consumo de energia por pass-km se elevasse. A 

                                                 
35 Estes valores foram obtidos  a partir  das tabelas auxiliares do MAED e confirmada por especialistas. 
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continuidade da expansão da atividade aérea pode levar, portanto a um ajuste destes fatores 

promovendo a redução da intensidade neste modal. 

 

No transporte ferroviário a situação é inversa em virtude da redução da atividade de 

passageiros neste modal que levou a desativação de algumas ferrovias. A evolução da 

intensidade no transporte metroviário é mais difícil de analisar em virtude da escassez de 

dados oficiais no Brasil.  
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Figura 3.13 - Atividade da carga e intensidade energética 
 por modais  (2000). 

Nota:caminhão I: local e caminhão II: longa distância. 
Referência: MAED 

 
 

No transporte de cargas (figura 3.13) o quadro é um pouco diferente, visto que as 

ferrovias (modal menos intensivo) apresentaram um aumento de sua atividade e um 

aumento de carga transportada (em torno de 21,6% entre 96 e 00) mesmo em face da 

redução do número de locomotivas, indicando um aumento na eficiência e, por conseguinte 

redução na intensidade energética. Um exemplo é a MRS logística S. A que possuía 390 

locomotivas em 96 e passou a 355 em 2000 (GEIPOT, 2001). Neste período houve um 

aumento da atividade total (t-km) em torno de 18%. É importante ressaltar que no modelo 

está sendo considerado que a maioria das locomotivas brasileiras são a diesel. Logo, uma 

expansão em maior escala para ferrovias elétricas poderia proporcionar um grande salto de 

eficiência.  
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Já o transporte de carga rodoviário realizado por caminhão em curta distância 

apresenta-se como o mais intensivo, principalmente por atuar em grande parte dentro do 

perímetro urbano. A evolução da eficiência dos veículos é de difícil mensuração em virtude 

da ausência de dados oficiais, mas presume-se que melhorias nas estradas e o melhor uso 

dos veículos e níveis de manutenção venham contribuindo para uma melhora na eficiência 

dos veículos de longa distância. No que diz respeito ao transporte hidroviário, este 

apresenta uma expansão consistente em todo o mundo em virtude de ser relativamente 

menos energointensivo e da maior e melhor exploração de hidrovias. No Brasil, o 

planejamento no setor e sua integração com o modal ferroviário proporcionaram melhorias 

nas eficiências.  

 

e) Resultado do consumo de energia 

O consumo de energia no setor de transporte é determinado pelo somatório dos 

resultados da equação abaixo para cada modalidade analisada. Desta forma, após encontrar 

a atividade de passageiros distribuída pelos diversos modais no meio urbano e interurbano e 

as respectivas intensidades energéticas é possível obter a energia total consumida nos 

transportes convertida para tep no ano base de 2000. 

 (Eq. 3.2) 

Atividade-passageiro    x    Intensidade energética   x     ocupação    =  Energia    (tep)  
        (pass-km)                          l/100km                          pass/veh        conversão        

Observa-se que o resultado encontrado depois de aplicada todas as variáveis chaves 

analisadas acima deve ser  próximo daquele fornecido pelos dados  oficiais, no caso o 

Balanço Energético Nacional para o ano 2000. Sendo assim, a diferença total encontrada 

foi de apenas 3,5% o que leva a validar o resultado alcançado e corroborar com a 

consistência das variáveis utilizadas.   

 

O diagrama a seguir mostra, além dos valores do consumo da energia por modal, a 

divisão por modalidades (urbano, interurbano, longa distância e local) e por meio de 

transporte, os quais não estão disponíveis nas estatísticas nacionais e, portanto, este 

resultado não pode ser parametrizado. Apesar disso a consistência dos resultados obtidos e 

a análise pormenorizada das variáveis utilizadas leva a afirmar que esta divisão encontra-se 

próxima da realidade.  
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Para fins comparativos, pode-se verificar que enquanto no Brasil o total do consumo 

final de energia pelo modal rodoviário sobre o total do setor de transporte é de 90,6% 

(segundo resultados do MAED), esta razão representa 81,5% na Europa (EUROPEAN 

COMISSION, 2002). No caso do consumo final ferroviário, este chega a 0,8% e 2,5 % do 

consumo energético total, respectivamente no Brasil e na Europa. O restante está dividido 

entre o modal aéreo e o marítimo. 36 

barco, 5% 

trem diesel, 2% 

caminhão, 63% 

caminhão, 29% 

Avião, 38% 

Trem elét, 1% 

Ônibus, 26% 

Carro, 35% 

Ônibus, 23% 

Carro, 77% 

Longa distancia 
12551 103 tep, 71% 

Local  
5094 103 tep, 29% 

Urbano  
21420 103 tep, 72% 

Interurbano 
8425 103 tep, 28% 

Frete 
17.646 103 tep, 

37% 

Passageiro 
29.846 103 tep, 

63% 

Transporte  
47.492 10 3 tep 

 

Figura 3.14 : Resultado do consumo de energia no setor de transporte – Brasil, 2000. 

 

De acordo com a figura 3.14, o transporte de passageiros corresponde a grande parte 

do consumo de energia total no setor em conseqüência principalmente do alto consumo 

automotivo nos centros urbanos. No transporte de passageiros interurbano, o transporte 
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aéreo representa a maior parcela dado a alta intensidade energética deste modal e pelo fato 

deste englobar todo o transporte aéreo doméstico. 37 

 

Quanto ao frete, como é de se esperar, o consumo de energia pelos caminhões 

representa quase a totalidade enquanto o consumo do trem diesel, dos barcos e dutos não 

chega a 10% do total do frete de longa distância, em parte devido à intensidade energética 

relativamente baixa e pelas modestas participações na atividade veicular. 

 

3.4- Conclusão  

 

Sendo assim, os resultados obtidos, além de fornecerem importantes informações 

sobre o sistema de transporte brasileiro, permitem a validação dos fatores chaves utilizados 

no ano base através da conferência com os dados oficiais fornecidos pelo Balanço 

Energético Nacional.  

 

         Após a compreensão do posicionamento do sistema de transporte do Brasil dentro do 

contexto internacional estudada no primeiro capítulo, a análise da sua evolução no âmbito 

nacional efetuada no capítulo 2 e a determinação das suas características técnicas realizadas 

no presente capítulo é possível realizar projeções do seu consumo de energia a longo prazo, 

que é o assunto do capítulo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 O modelo MAED não considera o transporte aéreo no frete visto que sua participação é muito pequena e 
muitas vezes associada ao transporte de passageiros. 
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Capítulo 4- PROJEÇÃO DA DEMANDA DE ENERGIA NOS TRANSPORTES 
  

O capítulo terceiro aborda as variáveis e parâmetros relevantes, no setor de 

transportes, no ano base (2000), e calcula o consumo de energia resultante. Este consumo é 

compatível com aquele verificado no Balanço Energético Nacional elaborado pelo 

Ministério de Minas e Energia (2003) para o mesmo ano base. 

 

Neste capítulo, realiza-se a projeção do consumo energético, num horizonte de 25 

anos, através da evolução das variáveis anteriormente estudadas. Dedica-se especial 

atenção às alterações da distribuição modal e ao nível de ocupação dos veículos no âmbito 

dos transportes de passageiros visto que estas características podem repercutir 

significativamente na demanda de combustíveis e, portanto, devem ser alvo de 

planejamento.   

 

4.1- Perspectivas para a  divisão intermodal  
 

Ao projetar-se a evolução da divisão intermodal nos transporte de passageiros, é 

importante observar (dentre inúmeros outros fatores) quais são os planos governamentais 

para o setor, como, por exemplo, as metas para a construção de infra-estrutura, alocação do 

orçamento e investimentos. No entanto, deve-se ponderar aquilo que é factível daquilo que 

é desejável, pois o governo, nos últimos anos, vem implementando apenas parcialmente 

inúmeros projetos. Por este motivo, não se pode esquecer que o futuro é uma continuação 

do passado e, de acordo com o cenário desenvolvido neste capítulo, não são previstas 

rupturas ou mudanças drásticas na trajetória das variáveis chaves do modelo.   

 

A estratégia de desenvolvimento para os transportes, nos próximos anos, compreende 

a promoção da integração continental por meio da interligação viária com os países 

limítrofes e apoio ao comércio exterior, além de estímulo a multimodalidade, promovendo 

aquela com menor custo operacional (MT, 2002a). Segundo a proposta de investimento 

realizada pelo Ministério de Transportes para o período de 2003 a 2006,  um dos objetivos 

é minimizar os custos no setor, promovendo o uso do modal ferroviário e hidroviário bem 

como a intermodalidade (MT, 2003). Sendo assim, seria possível que, já em 2006, o 
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transporte ferroviário e o hidroviário superassem a atividade (t-km) do segmento 

rodoviário, como pode ser observado na figura 4.1 abaixo: 

 
  Rodoviário   Ferroviário e hidroviário 

2015201020062000199019801975 
0% 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

 Figura 4.1- Evolução e projeção da participação da atividade 
(t-km) dos  modais entre 1975 a 2015 

                         Fonte: MT, 2003 
 

No entanto, observou-se no segundo capítulo que a evolução da distribuição modal 

nos últimos anos indicou uma redução na participação da atividade (t-km) do subsetor 

ferroviário, enquanto o aquaviário ainda apresenta participação muito reduzida. Para que 

este quadro apresentado pelo governo se concretizasse, seria necessário o direcionamento 

de grande volume de recursos, fato que não ocorreu na última década.  

 

De acordo com estudos do Banco Mundial, países em fase de construção e 

modernização de infra-estrutura de transportes, como é o caso do Brasil, poderiam ter 

investimentos públicos anuais, no setor, correspondentes a até 3,5% do PIB. O que se 

verifica, porém, é que neste início de século, este valor situou-se em cerca de 0,2% ao ano. 

(MT, 2002b). A este fato soma-se a agravante de que os recursos do orçamento estão 

concentrados no transporte rodoviário, os quais representam cerca de 66,5% do total, 

enquanto o hidroviário interior e o ferroviário representam cerca de 2,5% e 2,2%  

respectivamente38 (MT, 2001). Neste ponto é importante ressaltar que os investimentos das 
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concessionárias ferroviárias não tem sido suficientes a ponto de permitir uma mudança na 

estrutura centradamente rodoviária, como pretende o governo. 

Por outro lado, o volume de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) para financiamento do transporte urbano teve um aumento 

de 8%  em 2002, sendo que o transporte rodoviário representou 73% do crédito liberado 

(613,5 milhões) num total de 1.559 operações, enquanto que o setor metro-ferroviário  

ficou com o restante dos recursos e realizou um total de apenas 13 operações (Figura 4.2). 

Nota-se que, em geral, os recursos do BNDES investidos no transporte rodoviário se 

concentram no financiamento de veículos. Isto significa que os investimentos necessários 

em infra-estrutura de transportes, como a implantação de corredores exclusivos, melhoria 

nos pontos de parada e terminais urbanos, entre outros, ficam desprivilegiados em virtude 

da falta de capacidade de endividamento dos estados e prefeituras ou por falta de vontade 

política (NTU, 2003). 
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Figura 4.2 - Desembolsos BNDES. Transporte Urbano-2002 

                           Fonte: NTU, 2003 

 

4.1-1 Transporte coletivo terrestre  

No que diz respeito ao modal rodoviário, há uma tendência inerente à concentração 

nos automóveis em detrimento do transporte coletivo realizado por ônibus. Tal tendência 

volta-se contra o objetivo de redução de custos e aumento da eficiência no setor. A 

importância do transporte de massa  fica mais evidente quando se observa a degradação da 

qualidade de vida nos centros urbanos. Observa-se, neste ponto, que 47% da população está 

concentrada em 49 metrópoles e aglomerações, sendo que 12 metrópoles compreendem 
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33,6% da população. Apesar disso, as taxas de urbanização devem crescer, mesmo nos 

centros que já apresentam saturação como o Rio de Janeiro e São Paulo, impulsionadas 

pelo desenvolvimento do PIB (CNT, 2002a). 

O perfil de distribuição de renda brasileiro também deve ser tomado em consideração, 

visto que a desigualdade entre as classes sociais gera uma urbanização desequilibrada e 

constitui um componente básico de qualquer política do setor público. Pesquisa realizada 

pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República 

(SEDU/PR)39 revela que 72,5% dos usuários de ônibus estão nas classes C, B e A, e que as 

classes mais desfavorecidas da sociedade têm pouco acesso a este transporte. 

 

 Segundo o estudo, dos 45% de brasileiros pertencentes às classes D e E, apenas 27% 

usam ônibus como meio de transporte nas cidades brasileiras. Nestas classes mais pobres, o 

deslocamento, dentro do ambiente urbano, é realizado a pé ou de bicicleta, o que muitas 

vezes acarreta perda de oportunidade de trabalho e carência de serviços sociais básicos, 

como educação, saúde e lazer. Ou seja, a incapacidade de pagar pelo transporte urbano 

limita o acesso da população das periferias às localidades interligadas por trem, agravando 

os níveis de exclusão social (NTU, 2003). 

 

Tabela 4.1: Usuários Habituais de Transportes coletivos e  

classe social (%) - Metrópoles Nacionais, 2002. 

Modo de Transporte Coletivo  

Classe 
Social  

Ônibus 
muni-
cipal  

Ônibus 
metropo-

litano  
Metrô Lotação Trem  Barca 

A 6,5 4,4 9,6 6,3 2 0 
B 27,5 24,5 28,1 30,3 4 66,6 
C 38,5 52,2 43,7 35,7 24,4 33,3 

D/E 27,5 18,8 18,5 27,6 69,4 0 
Fonte:NTU, 2003. 

 

                                                 
39  A Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República foi  substituída pelo 

Ministério das Cidades no Governo Lula (NTU, 2003). 
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Nota-se que a melhoria da distribuição de renda, num primeiro momento, aumenta a 

demanda por transporte público, mas também transfere parte da demanda para o transporte 

individual, tornando ainda mais importante o privilégio dos meios coletivos evitando-se 

que parte dos ganhos de renda se percam nos congestionamentos.  Segundo estudos 

realizados pela Agencia Nacional de Transportes de Passageiros (ANTP), nas cidades com 

mais de 100.000 habitantes, os custos de congestionamento representam 2,4% do PIB, 

tendo em conta que os automóveis participam com 90% dos custos globais e os ônibus com 

10% (CNT, 2002a).  

 

O aumento nos tempos de viagem, causados pela má distribuição do espaço viário, 

resulta na necessidade de um maior número de veículos e de pessoal operacional para 

atender à mesma demanda, de forma a manter a mesma qualidade de serviço. Além disso, a 

construção de ruas e avenidas, túneis e viadutos constituem uma melhoria temporária, pois 

o  aumento do número de veículos apenas transfere o congestionamento de lugar.  

 

É neste contexto, que o transporte de massa ou transporte coletivo apresenta-se como 

um grande atenuante destes problemas, sendo uma opção mais eficiente e menos poluidora.  

Apesar disso, o transporte de massa, como as ferrovias, o metrô e as barcas exigem recursos 

elevados e, como conseqüência, apresentam uma oferta reduzida. Comparativamente, o 

transporte rodoviário requer menor investimento inicial e apresenta a vantagem de 

flexibilidade na adequação de itinerários e expansão de trajetos. Sendo assim, o transporte 

urbano através de ônibus é responsável pela locomoção de 50 milhões de passageiros por 

dia (90% do transporte público) (CNT, 2002a). 

 

Mesmo assim, há uma tendência de redução do uso do ônibus em virtude da falta de 

planejamento do meio urbano e regional, falta de priorização do transporte público, baixa 

integração de modalidades, aumento da motorização da população, aumento do transporte 

clandestino, baixa sustentabilidade do setor, dentre outros. Este fato contribui para a 

redução da eficiência no transporte de passageiros, que engloba tanto aspectos econômicos, 

como bem estar da sociedade, o meio ambiente e a energia.  O esquema 4.3 mostra a 

contextualização dos indicadores de desempenho do setor.  
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  Figura 4.3-Contextualização dos indicadores de desempenho nos transportes. 
   Fonte: CNT, 2002a 

 
Como reflexo do processo descrito acima, verifica-se um declínio no número de 

passageiros transportados por mês através do sistema de ônibus urbanos em grandes 

capitais. Enquanto em 1995 este valor era de 433 milhões, em 2001 chegou a 294,6 milhões 

(figura 4.4). 
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Figura 4.4 - Passageiros transportados por mês (em milhões)  

mês de abril de 1994 a 2000 
 

Nota:  Sistema de ônibus urbanos nas capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo  
Horizonte, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Salvador e Goiânia). 
Fonte: CNT, 2002a 
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Neste mesmo período, o número de passageiros transportados, por veículo, por dia, 

sofreu uma redução de aproximadamente 30%, passando de 627 a 433, em virtude da 

redução da demanda e aumento da oferta. Neste ponto, ressalta-se que o número de ônibus 

não teve uma redução na mesma proporção que a demanda, em virtude da concorrência 

com o transporte clandestino que se proliferou em diversas regiões do Brasil (CNT, 2002a).  
            

Outro fator atuante para a redução da participação dos ônibus no transporte coletivo é 

o aumento do transporte clandestino, em especial as vans e peruas. Grande parte deste meio 

de transporte não assume encargos trabalhistas ou responsabilidade civil, não tem 

obrigações de gratuidades e apresenta grande vantagem de velocidade e flexibilidade em 

relação às linhas de ônibus normais. O aumento deste meio alternativo desvia a demanda 

pelo transporte público e reduz sua sustentabilidade, aumentando a defasagem entre a 

receita e o custo.                         

 
No Brasil,  a consciência dos gestores públicos sobre os  problemas decorrentes do 

transporte ilegal como, por exemplo, o aumento dos congestionamentos, da poluição e do 

consumo de energia, a perda da substituição de impostos e a desorganização do sistema de 

transportes públicos levou a um aumento da fiscalização, além de criação de sistemas 

alternativos de vans, com número limitado de “perueiros”. Apesar da ilegalidade ter se 

estabilizado em alguns centros,  esta ainda representa uma tendência crescente em algumas 

cidades e, portanto, deve ser alvo de fiscalização persistente40.  

Por outro lado, a quantidade de veículos particulares e o nível de motorização da 

população vêm aumentando consideravelmente nos últimos anos. Estas mudanças estão 

ligadas a características específicas do processo econômico do país. O Brasil tem uma das 

piores distribuições de renda entre os países em desenvolvimento e enfrentou,  nas últimas 

décadas, elevadas taxas de inflação. A queda na inflação a partir de 1995 levou a uma 

estabilização econômica com impacto imediato na demanda de bens, principalmente entre 

as camadas de renda mais baixa que tinham sofrido muitas desvantagens no período 

 
40 No que diz respeito à inserção de dados no modelo MAED, as “peruas” estão sendo contabilizadas 

dentro do número total de ônibus e são consideradas no transporte de massa urbano.  
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inflacionário. Também entre as classes médias, as novas condições permitiram o aumento 

da compra de automóveis, dado que a indústria automobilística começou a oferecer carros 

compactos populares e juros relativamente baixos. Mais ainda, para os estratos de renda 

mais alta, a antiga proibição de importação de automóveis foi suspensa, levando ao seu 

rápido crescimento no país. Como resultado a frota vem crescendo rapidamente e tende a 

manter esta trajetória, impactando diretamente nos níveis de atividade de automóveis 

particulares e aumentando a concentração da distribuição modal.  

 

Figura 4.5 : Evolução da frota -1 970 a 2030 (em mil veículos) 

Fonte: MCT/PAUD, 1999. 

A figura 4.5 acima mostra o crescimento da frota leve para veículos otto, a qual 

representa grande parte da frota total, e sua relação com o PIB, repercutindo num aumento 

acelerado até 2020. 

 

4.1-2 Transporte aeroviário 

Em 2000, instalou-se uma grave crise financeira no setor aéreo, com altos prejuízos 

para a maior companhia operante no Brasil (Varig S.A) e o fim da operação da Transbrasil 

no final de 2001. Dentre as causas, destaca-se a desvalorização do real frente ao dólar, que 

provocou um súbito aumento nos custos fixos das empresas aéreas nacionais, (tais custos 

chegam a  45% das despesas totais e são quase todos em dólares) e o atentado das torres 
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Gêmeas do “World Trade Center” (WTC), em Nova York, e ao Pentágono, em Washington 

DC, os quais  impactaram no desempenho das empresas brasileiras. 

 

Apesar disso, a expansão da aviação regional no Brasil tem ajudado a mitigar os 

impactos negativos, visto que desde os anos 90 o setor tem crescido a taxas superiores em 

relação aos segmentos nacional e internacional. A evolução da atividade  (número de pass-

km), ao longo da década de 1990, foi marcada por um crescimento linear,  a despeito de 

eventuais prejuízos acumulados pelas empresas. A redução dos custos e do aumento nas 

escalas de operação implicaram no incremento das atividades aéreas, tanto nos setor de 

cargas, quanto no de passageiros (SIMÕES, 2003). Na tabela 4.2 abaixo, observa-se o 

aumento do número de passageiros transportados entre grandes cidades como São Paulo, 

Belém, Brasília, Salvador, Goiânia, entre outros. 

 

Tabela 4.2: Número de passageiros transportados, 

vôos nacionais, entre as principais cidades (1996-2000). 
Origem Destino 1996 2000 Crescimento 

ARACAJU Salvador 35.696 70.141 96% 
  São Paulo 7.984 12.766 60% 
BELÉM Fortaleza 23.386 33.929 45% 
  São Paulo 26.054 56.949 119% 
  Brasília 87.462 153.738 76% 
BELO 
HORIZONTE Salvador 35.149 58.472 66% 
     
  Cuiabá 29.224 64.610 121% 
BRASÍLIA Fortaleza 70.879 106.870 51% 
  Goiânia 44.575 124.789 180% 
  São Paulo 261.298 659.871 153% 
  Florianópolis 22.192 44.749 102% 
CUIABÁ Porto Alegre 60.772 167.172 175% 
  São Paulo 215.521 728.752 238% 
  Florianópolis 22.192 44.749 102% 
FLORIANÓPOLIS Belém 22.936 33.461 46% 
  Brasília 67.893 110.650 63% 
FORTALEZA Recife 70.978 102.701 45% 

   Fonte: DAC, 2002. 

 

No que se refere às projeções para o modal aeroviário entre 2000 e 2025, alguns 

fatores merecem destaque. Um deles é a relação entre a área territorial (km2) e o número de 
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pass-km transportados. Neste ponto, é de se esperar que países com maior superfície 

apresentem um transporte aéreo mais robusto.  No entanto, o Brasil com uma superfície de 

8.547.402 km2 apresentava, em 1998, uma atividade (49.291 106 pass-km) em vôos 

nacionais e internacionais inferior ao da Holanda (57.576 106 pass-km), cuja superfície é de 

33.939 km2. Se a comparação for com os EUA, cuja superfície é de 9.809.155 km2, este 

número chega a ser 20 vezes maior do que o do Brasil (em 1998) (GEIPOT, 2001). 

 

Este fato mostra, por um lado, que existe um grande potencial de crescimento no 

mercado doméstico, em virtude da necessidade de maior integração entre as regiões, e, por 

outro, que a atividade aérea está em grande parte ligada ao desempenho econômico. Sendo 

assim, o crescimento econômico projetado para próximos anos41 desencadeará um forte 

processo de expansão neste modal. 

 

Outro fator, que reforça o anterior, diz respeito ao perfil de usuários. Nos países 

desenvolvidos como nos EUA e no Canadá, as viagens aéreas têm como principal motivo o 

lazer (86%). Já nos países em desenvolvimento, a maior parte das viagens tem atividades 

profissionais como motivação e grande parte delas são custeadas por pessoas jurídicas. No 

Brasil, de acordo com informações da TAM, este percentual é de aproximadamente 79%. 

Espera-se, portanto, que o aumento do PIB per capita, nos próximos anos considerados no 

modelo, seja mais um estímulo à expansão da atividade aeroviária de passageiros como 

resultado do aumento das viagens para lazer. O impacto no aumento pode ser ainda maior 

caso haja uma maior distribuição de renda. Observa-se que quanto maior a concentração de 

renda, menor tende a ser o número de viagens aéreas (SIMÕES, 2003). 

  

Estes fatores, dentre outros, em menor grau (como o preço das tarifas, a diversificação 

da oferta de serviços e  a freqüência de vôos)  indicam a perspectiva de expansão do setor 

aéreo que é considerado na projeção de distribuição intermodal, não deixando de ter em 

conta os parâmetros internacionais. 

 

 
 

41 O crescimento projetado no MAED, entre 2005 a 2025, corresponde a uma média de 4% ao ano. 
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 4.1-3 Transporte ferroviário 

O transporte ferroviário de passageiros vem apresentando constante declínio nos 

últimos anos. Dentre as empresas que continuam operando no transporte interior (EFA- 

Estrada de Ferro do Amapá, EFVM- Estrada de Ferro Vitória e Minas, EFC- Estrada de 

Ferro Carajás) observa-se que houve uma redução de cerca de 47% da atividade de 

passageiros (pass-km)  entre 1996 e 2000 (GEIPOT, 2001). Apesar disso, este último ano 

apresentou uma recuperação tanto no que se refere a investimentos, quanto ao que se refere 

à atividade de passageiros (MT, 2001). 

 

Além do mais, de acordo com a divulgação dos planos trienais destas concessionárias, 

houve uma previsão de aumento nos investimentos até 2003.  A EFC, por exemplo, previu 

um investimento mais de três vezes ao previsto em 2000, chegando a  183,3 milhões de 

reais. Já a EFVM, que apresentou investimento de 126,74 milhões de reais em 2000, previu 

para 2003 o montante de 158,98 milhões de reais (MT, 2002c). Estes dados refletem a 

melhoria de desempenho destas concessionárias do serviço público do transporte de 

passageiros e de carga, que devem repercutir nos próximos anos num aumento da atividade 

deste modal. 

Tabela 4.3: Evolução do transporte ferroviário 

de passageiros de  longo percurso : 1997-2000. 

1997              1998              1999              2000 

Pass-km Transportados (em Milhares) 

491.437 430.637 437.500 601.908 
Passageiros Transportados (em Milhares) 

2.271 2.449 1.587 1.614 
Trens formados (quantidade total) 

225.389 236.546 239.760 250.240 
Trens formados (passageiros de longo percurso) 

2.138 6.332 2.438 2.196 

Investimentos (em milhares de reais) 
347.827 690.089 599.870 665.043 

Fonte: MT, 2001. 
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No que diz respeito ao transporte ferroviário urbano, apesar da baixa performance nos 

últimos anos, também há sinais de melhoras  na evolução da atividade de passageiros. 

Neste ponto, verifica-se que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) apresentou 

aumento constante do número de passageiros transportados entre 1996 e 2000 (GEIPOT, 

2001). Esta evolução reflete o desenvolvimento de cidades como Fortaleza, Salvador, 

Recife e Belo Horizonte, e a crescente demanda por transporte de massa42. 

  

Nas grandes metrópoles, a melhor operacionalização das linhas e os planos de 

expansão metroviária apresentados, contando com a participação de investimentos públicos 

e privados, tendem a impulsionar o setor. No caso do Rio de Janeiro, há  necessidade de 

expansão da infra-estrutura de transporte metroviário  em virtude dos jogos Pan-

Americanos em 2007, que devem contar com a participação de recursos do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, do BNDES e do Banco Mundial (Revista Ferroviária, 2004).  

Já o Metro de SP apresentou um aumento na quantidade de passageiros transportados, 

entre 2001 e 2002, de 2,8% (517 milhões de passageiros por ano em 2002), sendo suficiente 

para deslocar o consumo de combustível de 315.270 m3/ano no sistema auto-ônibus 

(METRÔ SP, 2004). Nos próximos anos, está  prevista a construção de novas estações, de 

forma a garantir a continuidade da expansão do Metrô de SP. 

Além disso, outros fatos devem impulsionar um crescimento do transporte ferroviário 

de passageiros, como o aumento da integração modal e o crescimento econômico 

acompanhado de uma melhor distribuição de renda. Neste último caso, pesquisa de perfil 

econômico realizada pelo Metro de São Paulo constatou que 69% dos seus usuários 

pertencem à classe média (com renda familiar média de R$ 2,400 ou 10 salários mínimos). 

Ou seja, um aumento da renda das classes mais baixas proporcionaria uma maior demanda 

por este serviço e viabilizaria maiores investimentos. Enfim, todos estes fatos constituem 

base para uma previsão de aumento deste modal na participação do transporte de 

passageiros, como é analisado mais adiante. 

 

 
42 A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) compreende: o Trem de subúrbio de Fortaleza, Natal, 
João Pessoa, Maceió e Salvador e o Trem metropolitano de Recife e Belo Horizonte (GEIPOT, 2001). 
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4.1.4- Transporte Hidroviário  

O transporte hidroviário vem passando por  importantes transformações através, 

principalmente, da implementação de um perfil concorrencial entre os portos em âmbito 

nacional. O inicio deste processo se deu com a extinção da Empresa de Portos do Brasil – 

PORTOBRAS, a qual promovia uma formatação sistêmica e centralizada, e com a 

promulgação e implementação da Lei no 8.630 de 25/2/93, denominada Lei de 

Modernização dos Portos. Dentre os avanços promovidos está a criação dos Conselhos de 

Autoridade Portuário (CAP), a extinção do monopólio das Administrações Portuárias nos 

serviços de movimentação de cargas nos cais públicos, o estímulo a concorrência intra e 

entre portos e a quebra de monopólio dos sindicatos  de trabalhadores portuários.   

 

Desencadeou-se, assim, o processo de privatização das operações portuárias no 

âmbito dos portos públicos, e descentralizou-se a administração portuária transferindo-a aos 

estados e municípios, ou, nos casos dos portos ainda sob jurisdição federal, concedendo-

lhes autonomia administrativa e financeira. No âmbito federal, são mantidas as funções de 

supervisão, controle e promoção da atividade, para que não se perca a visão sistêmica da 

cadeia de transporte nacional 43 (GEIPOT, 2004). 

 

Com a descentralização da administração portuária e conseqüentemente com a 

introdução da nova Autoridade Portuária-Administradora do porto, o governo federal está 

efetuando a reestruturação organizacional e administrativa de todas as empresas que 

permanecerão com o controle desses portos. Essa reestruturação visa dar maior agilidade às 

entidades exploradoras de portos, possibilitando-as a responder mais adequada e 

prontamente às demandas do mercado de cargas portuárias.  

 

 
43 Para a execução desta política o governo instituiu o Programa de Desestatização dos Portos, constituído de 
dois subprogramas: Privatização dos Serviços Portuários e Reestruturação das Administrações Portuárias.O 
objetivo da primeira é intensificar o arrendamento de áreas e instalações portuárias para empresas privadas, 
transferindo todos os serviços portuários para o setor privado. A Autoridade Portuária permanecerá, porém, 
como entidade de natureza pública (GEIPOT,  2004). 
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         O desenvolvimento recente dentro do modal aquaviário inclui  ainda a criação 

da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), criada pela Lei nº 

10.233/01 para a transferência de funções regulatórias principais com o objetivo de 

harmonizar os interesses das partes envolvidas, arbitrando conflitos e impedindo 

situações que configurem infração da ordem econômica, atuando em sintonia com o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e com o Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (ANTAQ, 2004). 
 

Toda esta contextualização visa enfatizar o fortalecimento institucional no setor que 

deverá criar bases consistentes  para o seu desenvolvimento nas próximas décadas. As 

estatísticas correntes já mostram o crescimento do transporte de cargas pelo modal 

hidroviário  através da movimentação nos portos brasileiros (Figura 4.6). No caso da 

Região Sudeste, que apresenta o maior volume de carga transacionado do país, a 

movimentação, em toneladas de produtos, aumentou 43%  entre 1996 e 2003. Nas Regiões 

Norte, Sul, Centro Oeste e Nordeste, as quais possuem uma estrutura relativamente 

insipiente, cresceram respectivamente 86%, 80% e 91% e 31% neste mesmo período. 

Sendo assim, a quantidade total de carga transacionada que em 1996 era de 386,4 milhões 

de toneladas,  saltou para 571 milhões de toneladas em 2003 através de um crescimento 

contínuo que deverá continuar e receber novos impulsos com os estímulos à atividade 

exportadora (ANTAQ, 2004). 
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Figura 4.6- Quantidade de carga transacionada (106t) 

Fonte: ANTAQ, 2004 
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É importante destacar que o modal  hidroviário, no que se refere ao transporte de 

massa de passageiros, ainda é muito pontual, sendo relevante em poucas cidades brasileiras. 

Da mesma forma, as estatísticas deste segmento são insuficientes para se diagnosticar a 

evolução do setor 44.  
 

4.2- Projeções no transporte de passageiros 

 

Depois de realizado um panorama geral das tendências que deverão nortear o setor de 

transportes, com ênfase na distribuição dos modais, é possível desenvolver uma análise 

pormenorizada da evolução de cada variável imputada no modelo MAED. Tais variáveis 

são utilizadas na composição das fórmulas que fornecem o resultado final do consumo de 

energia (ver anexos). 

 

• Distribuição modal interurbana e urbana.  

• Fatores de ocupação (pessoa/veículo) ou (% de ocupação). 

• Distância viajada interurbana (km/ano) e urbana (km/dia). 

• Fatores no transporte interurbano: posse de veículos 

       (passageiro por carro e km por carro por ano). 

• Intensidade energética no transporte de passageiros. 

 

O cálculo das variáveis no caso do cenário de “continuidade da conjuntura atual” 

levou em conta: o histórico de cada uma destas variáveis,  as perspectivas do setor no Brasil 

e parâmetros do setor de transportes de passageiros, na Europa e nos EUA, nos últimos 25 

anos. 

 

a) Distribuição modal do transporte urbano de passageiros  

                                                 
44 Ressalta-se que o modal hidroviário não está sendo considerado no transporte de passageiros. Além disso, 
as planilhas de entrada na versão do modelo MAED utilizado não inclui o transporte por barcas no ambiente 
urbano. 
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O transporte urbano de passageiros subdivide-se em automóveis e transporte de 

massa45. Sendo assim, verifica-se que se trata aqui apenas da atividade  rodoviária, cujo 

crescimento foi  de aproximadamente 3,28% ao ano no período de 1994 a 2000 (GEIPOT, 

2001).  

Neste contexto, e dado que nenhuma grande modificação estrutural foi implementada 

no setor desde então, adotou-se esta taxa  para a projeção da atividade total no transporte 

urbano, nos próximos cinco anos, ou seja, um crescimento de 17,5% até 2005. 

  

A partir deste período, a evolução da atividade de passageiros no meio urbano foi 

projetada tomando como parâmetro as perspectivas do setor no Brasil, que estão alinhadas 

com o crescimento observado na Europa entre 1970 e 1990 (aproximadamente 19% a cada 

cinco anos)46.  

 

Aplicando, pois, este crescimento ao contexto brasileiro, obtém-se uma atividade total  

de 1239 106 pass-km no meio urbano em 2025, ou seja, o dobro daquela apresentada em 

200047. Verifica-se, no entanto, que o transporte particular é o grande responsável por esta 

evolução, visto que seu  crescimento é considerado quase o triplo daquele apresentado 

pelos transportes coletivos48. Este crescimento relativamente lento dada a paradoxal 

necessidade de expansão dos transportes de massa é conseqüência dos fatos mostrados 

anteriormente.  

 

Como resultado, a divisão modal do transporte de passageiros urbanos sinaliza uma 

maior concentração dos veículos particulares que devem alcançar um percentual de 76% 

(ver “pé de página” no 33) da atividade total de passageiros (pass-km), em 2025, caso não 

sejam tomadas medidas que atenuem esta tendência (Figura 4.7). 
 

45 Neste grupo estão contabilizados apenas os ônibus, já que o metrô e o trem estão alocados no transporte 
interurbano, em virtude da estrutura do modelo MAED. 

46 Observa-se neste ponto que já em 1970 a atividade  de passageiros européia  correspondente a  veículos e ônibus  
era maior do que a apresentada no Brasil em 2000 (Brasil: 847 Mi pass-km e Europa:1851 Mi pass-km) em grande  parte 
devido ao tamanho da frota Européia de ônibus e carros que, naquela década, já era mais do que o dobro da frota atual 
brasileira (Europa: 62,7 Mi e Brasil: 27,14 Mi) (EUROPEAN COMISSION, 2002). 
 
           47 Entre 1970 e 1995 a atividade européia da atividade de ônibus e carros cresceu 110% (EUROPEAN 
COMISSION, 2002). 

48  Entre as décadas de 80 e 90 na Europa o crescimento de automóveis de passageiros foi de 3,4% a.a, enquanto o 
de ônibus e “coaches” foi de 0,6%a.a (EUROPEAN COMMISSION, 2002). 
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Figura 4.7 - Distribuição da atividade de passageiros urbanos 

(pass-km)  2000 a  2025 (%) 
Fonte: Planilha 8e2 MAED, anexo B. 

                          

b) Distribuição modal do transporte entre cidades  de passageiros  

A distribuição do transporte entre cidades de passageiros (para fins de projeção no 

modelo MAED) está subdividida em ônibus, trens49 e aviões50.  Observou-se que no ano 

base (2000), os ônibus concentravam 81%  da atividade entre cidades de passageiros, 

enquanto os aviões e os trens apresentavam 12% e 7%  respectivamente. 

 

A evolução do transporte entre cidades de passageiros, nos primeiros cinco anos de 

projeção, leva em consideração as taxas médias de crescimento, entre 1996 e 2000, pelo 

Geipot referentes, neste caso, aos modais rodoviário, ferroviário e aeroviário, resultando 

num crescimento de 11,7% em cinco anos (GEIPOT, 2001). 

 

Verifica-se, no entanto, que esta taxa tende a  aumentar  visto o potencial do setor 

frente a um crescimento do PIB, considerado no modelo. Além disso presume-se que o 

crescimento de novos pólos de comércio e serviço e a proliferação de indústrias nas 

diversas regiões vem reduzindo a concentração econômica na Região Sudeste, estimulando 

o aumento da movimentação de passageiros entre cidades. 

                                                 
49 Considerou-se a totalidade dos trens como elétricos. Apesar de existirem alguns sistemas que utilizam o 
diesel, as grandes cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro possuem, na sua 
maioria,  trens elétricos. Além disso, estão inclusos nesta categoria os metrôs (CBTU, 2004). 
50 A fórmula utilizada no MAED para o cálculo da atividade de carros no ambiente entre cidades não utiliza a 
distribuição modal como variável de projeção e sim os níveis de ocupação (“load factor”), a quilometragem 
anual do veículo, a motorização e a demografia.  
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Este fato pode ser constatado na evolução do transporte aéreo que lidera o 

crescimento do setor com taxas de 5,7% ao ano. No entanto, apesar da contínua melhora na 

performance, a atividade de pass-km aeroviário ainda é insipiente no Brasil dado sua 

dimensão territorial e a demanda potencial. Tendo em conta estes fatos e os parâmetros 

europeus para este setor, projeta-se um crescimento médio de 6,5% entre 2000 e 2025, 

considerando uma expansão mais acelerada entre 2005 e 2015 e posteriormente um 

crescimento mais moderado em virtude de uma possível saturação no setor. Como 

resultado, em 2025, o modal aeroviário terá uma participação de 28% na atividade entre 

cidades51.  

 

Já o transporte ferroviário52 (trens e metrô) apresentou crescimento médio negativo, 

entre 1996 e 2000, segundo o Geipot (GEIPOT 2001), em grande parte devido à 

insuficiência de investimentos no setor. No ano de 2000, por exemplo, do total do 

orçamento que engloba os diversos sub setores de transporte apenas  2,2% foram destinados 

ao modal ferroviário (MT, 2003). 
 

 Embora a conjuntura não seja das mais favorável, as perspectivas para o setor 

anteriormente analisadas, aliadas à intenção do governo de promover transportes mais 

eficientes e o crescimento de novos centros urbanos, tendem a aumentar a proporção deste 

modal para 11% em 2025. Este percentual equivale à participação do transporte ferroviário 

de passageiros (metrô e bonde) na Europa, em 1970 (EUROPEAN COMISSION, 2002)53. 

       

 
51 A participação do modal aeroviário, na Europa, já era de 27% em 1990, levando em conta a 

distribuição da atividade de passageiros entre: ônibus e “coaches”, metrô e trem e avião e excluindo ferrovias  
e automóveis, de forma a configurar um ambiente equivalente ao entre cidades do modelo MAED (EC, 2002). 

52  O transporte ferroviário de passageiros entre estados e cidades não é representativo no Brasil, sendo  
grande parte  realizado através de metro e trens,  dentro do perímetro urbano,  utilizando a eletricidade. No 
entanto, em virtude do formato do modelo MAED considerou-se a locomoção por estes meios dentro do 
transporte entre cidades, com uma representatividade de 7% de acordo com planilhas auxiliares do MAED e 
com referência nos dados do Geipot.  

53 A distribuição leva em conta, neste caso, a participação de : ônibus e “coaches”, bonde e metrô e 
avião, excluindo a participação de ferrovias e automóveis de forma a aproximar as estatísticas européias ao 
ambiente entre cidades. 

 
 

 97 



 
 
 

O transporte por ônibus tende a reduzir sua participação na atividade interurbana 

devido à grande expansão do modal aeroviário e em menor parte devido ao transporte 

ferroviário (Figura 4.8). A redução da participação dos ônibus na distribuição modal foi 

analisada anteriormente no caso do Brasil, mas é uma tendência verificada na evolução da 

matriz de transporte de diversos países. Tomando novamente a Europa como parâmetro  e 

levando em conta os modais presentes na distribuição entre cidades, observa-se um 

decréscimo de 15% na participação dos ônibus entre 1970 e 1995 (EUROPEAN 

COMISSION, 2002). Aplicando este decréscimo para a realidade brasileira, obtém-se uma 

participação de 61% para este transporte de massa dentre os demais modais interurbanos 

em 202554. 
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Figura 4.8: Distribuição da atividade de passageiros interurbanos 

(pass-km)  2000 e 2025 (%) 
Fonte: Planilha 8e1 MAED, anexo B. 

 

c) Nível de Ocupação (“Load Factor”)  

 O nível de ocupação (“load factor”) dos automóveis (passeio e leves) que transitam 

no espaço urbano e entre cidades apresenta uma tendência clara de redução em virtude de 

fatores já estudados no capítulo 2 , como o rápido crescimento da motorização dado um 

aumento do PIB per capita e as mudanças nos parâmetros culturais que intensificam o 

consumismo capitalista no estilo norte americano. Ou seja, cada vez há mais carros por 

pessoas e menos pessoas ocupando cada carro. 

 
                                                 
54 Observa-se que entre 1994 e 2003 houve um decréscimo de 30% na quantidade de passageiros 
transportados por mês, no sistema de ônibus urbanos das principais capitais brasileiras (NTU, 2004a).  
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Dentro deste contexto, tomou-se os EUA como parâmetro de projeção, assumindo-se 

que o nível de ocupação dos carros brasileiros em 2025 apresentará aproximadamente o 

atual perfil americano55 (2000), ou seja, 1,6 passageiros por veículo entre cidades e 1,2 

passageiros por veículo urbano56. O transporte entre cidades apresenta um nível de 

ocupação maior em virtude, principalmente, das maiores distâncias a serem percorridas e, 

portanto, maior incidência de caronas .  Mesmo assim, a tendência de redução dos níveis de 

ocupação leva a uma convergência a longo prazo destes números57.  

 

A projeção do nível de ocupação nos ônibus até 2025 apresenta a continuidade de um 

declínio que se acentuou a partir de 2000 em virtude de uma série de fatores (mencionados 

anteriormente neste capítulo) que deterioraram o sistema de transporte coletivo de grande 

porte e abriram espaço para o sistema de transporte coletivo de pequeno porte, como vans e 

peruas.  

 

Tal situação implica num ciclo vicioso, em que a perda de demanda do transporte 

público gera menos receitas e torna o sistema mais custoso. Por outro lado, a taxa de 

crescimento do mercado de carros individuais é muito superior à capacidade de 

investimento de infra-estrutura de vias públicas, o que implica no aumento significativo de 

congestionamento.Assim, a velocidade média do transporte público, cuja mobilidade (em 

geral) é bem menor do que a de veículos de pequeno porte, vem caindo vertiginosamente. 

Este fato estimula uma emigração do transporte de massa de grande porte, reduzindo os 

níveis médios de ocupação. 

 

Como resultado a ocupação nos ônibus (urbanos e entre cidades) deve decrescer a 

partir de 2000 aproximadamente 20%, alcançando uma média de 15 pessoas por veículo em 

 
55 A média de passageiros por veículo nos EUA é igual a 1,6 (para viagens em geral) e 1,1 (para viagens ao 
trabalho) (GRENNE, 2003). 
 
57 Em 2025 considerou-se que a ocupação dos carros intracidades será apenas 23% acima da ocupação dos 
carros entre cidades, contra um a diferença de 56 % em 2000. 

 99 



 
 
 

                                                

2025. Este valor tem como parâmetro o nível de ocupação dos ônibus nos EUA em 1991 

(15,4 pessoas por veiculo)58 (BTS, 2002). 
 

No que diz respeito ao transporte aéreo de passageiros, verificou-se através da análise 

na distribuição modal que haverá um incremento considerável na atividade de passageiros 

entre 2000 e 2025, concentrada na primeira década do referente período, impulsionada pela 

recuperação do nível de atividade  econômica no país e da performance de segmentos ainda 

pouco desenvolvidos, como lazer e turismo.  

 

As taxas de ocupação deverão  refletir este bom  desempenho através de um ajuste da 

oferta de passageiros-quilômetros  e assentos-quilômetros ofertados. O excesso de oferta 

frente à demanda dos passageiros foi um dos fatores que na década de 90 derrubaram o 

aproveitamento do setor mesmo com uma demanda continuamente crescente (as reduções 

em virtude da crise do setor e do evento do 11 de setembro foram pontuais)59.  

 

 Sendo assim, as correntes mudanças no contexto que levaram  a um nível de 

ocupação de apenas 54% nas aeronaves, em 2000, permitirão um aproveitamento de 70% 

num horizonte de 10 anos e a manutenção  deste patamar estável até 202560. Esta 

estabilidade será conquistada através da sustentabilidade financeira do setor e do processo 

de “expansão continuada”. À medida que o hábito das pessoas e os negócios mudam, 

aumenta a demanda por viagens aéreas. As pessoas aprendem a trabalhar e a negociar em 

distâncias maiores a aumenta também a emigração. Potencializada pela expansão 

continuada, a demanda experimenta um rápido e continuado processo de crescimento61 

(SIMÕES, 2003). 

 
 

58 Como comparação observa-se que: a) Em 2000  o nível de ocupação para ônibus urbanos nos EUA  era de 
9,2 pessoas/veículo, b) O transporte público americano apresentou uma redução na participação no que se 
refere ao transporte para o trabalho. Em 1980 este  percentual era de 6,4, passando para 5,2 em 2000 (BTS, 
2002). 
59 Em 1991, a expansão da oferta promovida principalmente pela VASP, logo após sua privatização derrubou 
o nível de aproveitamento das aeronaves para 56% e posteriormente para 54%(SIMOES, 2003). 
60 Nota-se que o nível de ocupação no setor aéreo brasileiro  chegou a 66% em 1990 (GEIPOT, 2001). 
61  Como ilustração, observa-se que o impulso econômico e o aumento de viagens de lazer e turismo levaram 
os EUA a saltarem de um nível de ocupação de 55% em 1987 para um patamar de 85% em 1997 (SIMOES, 
2003). 
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 Por fim, o nível de ocupação de trens interurbanos e do transporte de massa urbano 

será mantido constante em virtude da falta de informações consistentes em tempo hábil 

capaz de possibilitar estimativas embasadas para a evolução destes segmentos.  

 

d) Distâncias Viajadas  

A distância entre cidades viajada por ano (km/ano) é projetada com base no 

crescimento da atividade do transporte de passageiros neste ambiente (com estimativas 

baseadas nas estatísticas Geipot)  e da projeção da  população feita no modelo e resulta num 

incremento de 9,7% a cada 5 anos.O resultado é uma performance de 2.893,5 km/ano por 

pessoa  em 2025.  

 

A distância percorrida dentro dos centros urbanos é naturalmente inferior à distancia 

entre cidades e apresentará um crescimento de 9,2% a cada 5 anos de acordo com o 

crescimento da atividade de passageiros dentro das cidades (estimado com base em 

estatísticas do Geipot) e no crescimento da população urbana feita no modelo. Ao final de 

25 anos a distância percorrida por pessoa por dia será de 19 km. 

 

Observa-se que este valor está em consonância com parâmetros internacionais, visto 

que  o crescimento no uso de veículos leves em alguns dos países membros da Agência 

Internacional de Energia foi de aproximadamente  20% na década de 90 (OECD, 2001). 

 

e) Fatores para o transporte de carros entre cidades 

- Pessoas/ carro  

A projeção do número de pessoas por carro no ambiente entre cidades assume como 

hipótese que em 2025 será alcançado o nível da Europa Central e Europa do Leste de 1995 

(5,75 pessoas/carro) (WEC, 2000).O resultado é uma frota de veículos de passageiros de 

37,41 milhões de carros dentro deste horizonte62. 

 

 

 
62 Este valor leva em consideração a projeção feita para a população brasileira no MAED para  2025 que 
equivale a 217 milhões de habitantes.   
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- Quilometragem por carro  

A quilometragem por carro por ano no ambiente entre cidades é calculado utilizando-

se os valores da atividade de passageiros entre cidades, número de carros equivalentes e  

nível de ocupação e toma como parâmetro a taxa de crescimento da EU-15  nos últimos 20 

anos (65%) (EC, 2002). O resultado é uma quilometragem de 2.864 , por carro em 2025. 

 

f) Intensidade Energética  

A intensidade energética de carros novos projetada para 2000 é de 12,6 Km/l ou 7,9 

l/100km. Supõe-se que toda a frota atingirá este patamar em 2015, levando em 

consideração o tempo necessário de penetração de novas tecnologias. Em 2015, por sinal, a 

intensidade energética  para novos carros será de 14,3km/l ou 6,99 l/100km63.  Uma vez 

atingido este patamar, admite-se um período de estabilização até 2025. 

 

Os valores adotados para fins desta projeção estão em linha com os parâmetros 

internacionais. Por exemplo, a intensidade energética projetada para 2020 na Europa 

Central e Europa do Leste  é de 6,9 l/ 100km e para Europa Ocidental 6,5 l/ 100km. No 

caso da intensidade energética para ônibus  projeta-se que a frota atingirá os níveis 

correntes (2000) dos EUA em 2015 (34,11/100km) (BTS, 2002), permanecendo constante 

após este período. 

 

Dado o fato de o transporte elétrico de passageiros (metro e trem) ter sido 

implementado recentemente em comparação com outros países desenvolvidos, este já 

apresenta uma eficiência razoável se comparada com os países europeus 64. Por este 

motivo, o nível de intensidade energética para o Brasil foi mantido constante dentro do 

horizonte de projeção.  

 

No caso das aeronaves a situação é diferente, pois o país possui a segunda maior frota 

de pequenos aviões do mundo, o que implica numa maior intensidade energética para o 

total da frota (pequenos aviões são um meio de transporte pouco eficiente). Admite-se que 

 
63 As intensidades energéticas entre 2000 e 2015 são obtidas através de interpolação exponencial.  
64 Média estimada para o Brasil = 0,01kep/pass.km e média européia =  0,028kep/pass.km  (IAEA, 2003) 

 102 



 
 
 
o percentual destas aeronaves continuará alto, resultando uma intensidade energética 

constante relativamente baixa no horizonte de projeção (102,38 l/1000 assentos-km) 

(IAEA, 2003). 

 

4.2.1- Resultado das Projeções 

Uma vez analisada a projeção das variáveis que constituem os fatores chaves do 

modelo, são apresentadas as fórmulas em que serão utilizadas. O resultado destas fórmulas 

fornece o resultado final do consumo de energia no setor de transportes de passageiros.  

 

a)  Atividade de passageiros 

Fórmulas da atividade no transporte de passageiros entre cidades: 

Total = população (Brasil) x distância entre cidades 

(Eq. 4.1) 

Carros = ((População (Brasil)/motorização) x (km/carro/ano) x (nível de ocupação))/1000 

(Eq. 4.2) 

Ônibus = (pass-km (total) – pass-km (carros) x  % ônibus no transporte entre cidades)/100 

(Eq. 4.3) 

Trem = (pass-km (total) – pass-km (carros) x  % trem no transporte entre cidades)/100 

(Eq. 4.4) 

Avião = (pass-km (total) – pass-km (carros) x  % avião no transporte entre cidades)/100 

(Eq. 4.5) 

Fórmulas da atividade no transporte de passageiros urbanos: 

Total = (distância entre cidades x 365 x 1-população fora das grandes cidades/100 x 
população total) /1000 

(Eq. 4.6) 

Carro = (total da atividade urbana x  % carros na distribuição modal urbana) / 100 

(Eq. 4.7) 

Ônibus = (total da atividade urbana x  % ônibus na distribuição modal urbana) / 100 

(Eq. 4.8) 
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Figura 4.9 : Projeção da atividade no transporte de passageiros urbano e 

interurbano  por modo (2000 a 2025) 
Fonte: Planilha 8e1 MAED, Anexo B 

 
           

A atividade de passageiros urbanos aumentará substancialmente entre 2000 e 2025, 

alcançando 1.240 bilhões de pass-km no final deste período como resultado principalmente 

do crescimento populacional (216 milhões de habitantes em 2025) e do aumento da 

quilometragem percorrida por  pessoa diariamente (figura 4.9).    

 

Deste modo, a atividade de carros que responde de forma crescente por esta expansão 

(76% em 2025)  sofrerá um grande salto na atividade, atingindo 942 bilhões de pass-km ao 

final do horizonte projetado. Em contrapartida, a atividade dos ônibus urbanos decrescerá 

até meados de 2015, quando o segmento representa uma  recuperação em virtude da 

saturação no mercado de automóveis (estabilização da motorização), da grave deterioração 

no trânsito e necessidade de medidas emergências para ativar e recuperar o transporte 

coletivo, bem como a maturação de algumas políticas previamente aplicadas voltadas para 

este segmento.   

 

O aumento da população das cidades e, conseqüentemente, do fluxo de pessoas em 

trânsito resultará numa  quilometragem de 3.174 quilômetros percorridos por ano  por carro 

e  numa atividade de 628 bilhões  pass-km em 2025.  
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Observa-se que a atividade dos carros no ambiente entre cidades, apesar dos efeitos 

do aumento da motorização e da quilometragem por ano, não apresenta um  crescimento  

tão acentuado (se comparado à atividade urbana), em parte devido ao desenvolvimento da 

atividade aeroviária e ferroviária, que responderão por uma parcela cada vez maior da 

demanda de transporte neste ambiente e pelo processo de redução dos níveis de ocupação65.  

 

Tendo em vista que o transporte de  carros não absorve todo o crescimento da 

atividade entre cidades e que os demais meios são calculados de forma residual (total da 

atividade menos a atividade dos carros), há uma expansão relativamente acentuada na 

atividade de ônibus, trem e avião.  

 

Sendo assim, apesar do transporte por ônibus reduzir sua participação no total da 

atividade entre cidades frente ao transporte aeroviário e ferroviário (que juntos responderão 

por 177 bilhões de  pass-km em 2025), este terá um aumento significativo, compensando a 

baixa performance no ambiente urbano. O resultado é uma atividade  total de ônibus (entre 

cidades e urbano) de 423 bilhões pass-km.  

  

b) Intensidades 

Fórmulas da atividade no transporte de passageiros urbanos:  

Carro / ônibus =((eficiência energética (l/100km) x fator de conversão para  
Gwh)/100) / nível de ocupação. 

(Eq. 4.9) 

Avião = (eficiência energética (l/1000 assentos- km) x  fator de conversão / (percentual  de 
ocupação /100)) / 1000. 

(Eq. 4.10) 

 

 

                                                 
65 Ressalta-se que a apesar do nível de ocupação reduzir a atividade de passageiros (de acordo com a 

fórmula utilizada), na prática esta não significa que menos pessoas estão se locomovendo de carro (como no 
caso dos ônibus) e sim que há mais carros para transportar o mesmo número de pessoas, o que repercute 
indiretamente num aumento da atividade.   
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Figura 4.10 – Projeção da intensidade do transporte de passageiros 

(Kwh/pass-km) (2000 a 2025). 
                   Fonte: Planilha 8fb MAED, anexo B 

 
Observando o gráfico 4.10 acima, destacam-se as diferentes trajetórias da intensidade 

energética dos carros urbanos e entre cidades. A intensidade energética dos veículos 

urbanos decresce mais rapidamente do que a dos veículos entre cidades por  dois motivos 

principais. Em primeiro lugar, devido à reposição mais rápida no estoque de veículos, 

introduzindo tecnologias mais eficientes. Em segundo, pelo fato dos níveis de ocupação de 

veículos particulares já se encontrarem em níveis bastante baixos  (1,26 pessoas/carro em 

2000) e, portanto, apresentarem pouco espaço para reduções.  

 

Observa-se que essa redução da intensidade energética nos veículos urbanos ocorre de 

forma mais acentuada até meados de 2015, como reflexo da renovação da frota que será  

concentrada neste período, compensando os baixos níveis de motorização no país e se 

estabilizando até 2025.    

 

De forma antagônica, a intensidade dos veículos entre cidades apresentará uma ligeira 

elevação no horizonte de projeção, como resultado de uma reposição mais lenta da frota e 

uma redução mais acelerada do nível de ocupação (2,86 em 2000 para 1,6 pessoa por 

veículo em 2025). Apesar deste aumento, a intensidade energética entre cidades continua 

cerca de 20% mais baixa que a intensidade dos veículos urbanos devido aos menores 

efeitos do congestionamento nesse ambiente.  
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No caso dos ônibus, a diferença de intensidade energética no ambiente urbano e entre 

cidades é muito pequena. Ambos apresentam uma  melhora  na eficiência dos veículos 

(l/100km), cujos ganhos, no entanto, são anulados pela redução nos níveis de ocupação  

principalmente no caso dos ônibus urbanos. O resultado é um aumento da intensidade 

energética que, em 2025, será de aproximadamente 0,215 Kwh/pass-km 

 

A performance dos aviões não consta no gráfico 4.9 para que não prejudique a escala, 

visto que sua intensidade é bastante superior às demais  analisadas. No entanto o que se 

verifica em relação a este parâmetro é uma melhora considerável entre 2000 e 2015, em 

conseqüência do aumento dos percentuais de ocupação das aeronaves (54% em 2000 para 

70% em 2015). 

 

Por fim, a intensidade do transporte ferroviário de passageiros foi mantida constante, 

assim como sua eficiência e nível de ocupação, em virtude da dificuldade de encontrar 

estatísticas e tendências claras para o setor como um todo. 

 

c) Consumo de energia  
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            Figura 4.11 – Evolução do consumo de energia (GWa) – 2000 a 2025 
               Fonte: tabela 8g1a e 8g1b MAED, Anexo B 
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O consumo energético de passageiros é calculado através da conjunção da atividade 

(bilhão pass-km)  e da intensidade energética (Kwh/ pass-km) resultando no que se pode 

observar no gráfico 4.11. 

 

Como se pode notar, o consumo de energia por carros urbanos ultrapassará o dobro 

daquele apresentado em 2000, ou seja, o equivalente a 47,7 GWa em 2025. Tal fato ocorre 

mesmo com a redução considerável na intensidade energética dos veículos urbanos, visto 

que esta é totalmente anulada pelo exorbitante crescimento de sua atividade. Já o consumo 

energético dos carros entre cidades aumentará 64% (6,7 GWa em 2025), e representará 

13% do consumo total de carros dentro de 25 anos. 

 

O salto do consumo energético no caso dos aviões, mesmo com a redução da 

intensidade ao longo das décadas, também chama atenção e é conseqüência do 

desenvolvimento consistente do setor, traduzido no aumento da atividade de passageiros.  

 

Os meios de transportes coletivos como o trem e o ônibus apresentam os mais baixos 

consumos de energia dentre os segmentos analisados. Isto ocorre não pelas baixas 

intensidades energéticas que possuem como vantagem, mas em virtude do baixo 

desempenho ao longo das próximas décadas. O transporte de passageiros por ônibus 

representa uma situação crítica, em que a atividade decresceu em 25 anos. O resultado é um 

consumo energético de apenas 50% superior ao verificado em 2000 (14,2 GWa em 2025). 

  

4.3- Projeções no transporte de cargas   

 

A expectativa de crescimento do PIB brasileiro nos próximos anos impulsiona uma 

expansão e uma renovação do sistema de transporte de cargas. Sem esta, não será possível 

escoar o volume de produção para atender o incremento das exportações e a demanda do 

mercado interno. A experiência tem demonstrado que o acréscimo da produção de 

transporte compatível com o PIB em um mesmo período, tende a ser no mínimo de 20% 

superior ao mesmo (elasticidade produção de transporte/ PIB de 1,2) (MT, 2002). 
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Torna-se de suma importância, neste contexto, a forma como será atendida  esta 

demanda por transporte de carga. Por este motivo, o Ministério dos Transportes, em seu 

programa plurianual, incentiva a multimodalidade, ressaltando a necessidade de 

modificação da estrutura de produção interna de transporte com privilégio  às ferrovias e às 

hidrovias (MT, 2002). 

 

As variáveis que são fatores chaves para a projeção do consumo de energia no  

transporte de cargas são analisadas adiante: 

 

• T-km/US$  

• Distribuição modal 

• Intensidade energética no transporte de cargas. 

 

a) Geração de km por frete  

Esta variável mostra o valor gerado em t-km para cada US$ produzido na economia 

(t-km/US$) em cada um de seus sub-setores. Na falta de um estudo mais pormenorizado, 

estes valores foram mantidos constantes no modelo MAED. No caso dos sub-setores: 

agricultura, mineração, materiais básicos, equipamentos maquinários, não–duráveis, 

químicos e energia, considerou-se 1 t-km/US$ e nos sub-setores: construção, “recreação”,  

transportes,  negócios e serviços pessoais, considerou-se 0 t-km/US$ (IAEA, 2003). 

 

b) Distribuição modal  

Os dados do Geipot (2001) mostram que entre 1996 e 2000 os modais que mais 

cresceram  na atividade do transporte de carga foram o hidroviário e o ferroviário (sem 

contar com a participação dutoviária), com um crescimento anual de aproximadamente 

10% e 5 % respectivamente. Como conseqüência, o modal rodoviário reduziu 

sensivelmente sua participação neste período. A continuidade deste contexto somado à 

priorização no planejamento governamental ao incentivo de segmentos de transportes  

menos intensivos em energia permitirá que a distribuição modal se torne um pouco mais 

balanceada, ou seja, menos concentrada na atividade dos caminhões, como pode ser visto 

no gráfico 4.12. 
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Figura 4.12 -Distribuição modal do transporte de carga.  

Comparação entre 2000 e 2025 (%) 
Fonte: tabela 7c MAED, Anexo A 

 

De acordo com a figura 4.12 o aumento da participação ferroviária na atividade de 

passageiros (pass-km) é modesto (de 22% em 2000 para 24% em 2025), porém dentro da 

conjuntura brasileira ele pode ser considerado significativo,  visto a baixa oferta de infra-

estrutura e os problemas relacionados com a viabilidade econômica de algumas ferrovias, 

as quais permanecem fortemente subutilizadas. O déficit de transporte ferroviário no Brasil 

pode ser ilustrado através de uma comparação com os EUA das densidades de ferrovia, 

calculada em extensão de ferrovia (km) em relação à área territorial (1000 km2); de acordo 

com a figura 4.13 abaixo. Enquanto nos EUA este valor é de 29,8, no Brasil é de apenas 

3,4, indicando a baixa capilarização da sua  malha ferroviária.  
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Figura 4.13 – Comparação de densidade de ferrovia Km/1000Km2  -Brasil x EUA 

                 Fonte: CNT, 2002c. 

 

Outro parâmetro de comparação é a atividade total no transporte de cargas na Europa 

em 1970, que era semelhante àquele projetado para 2025 no Brasil (cerca de 1.400 bilhões 

de t-km). Neste ano, a participação da atividade das ferrovias representava 20% do total 

(levando em conta na distribuição a participação do modal dutoviário).  

 

Considerou-se ainda, com base nas estatísticas do Geipot, que as ferrovias em 

funcionamento entre 2000 e 2005 são praticamente em sua totalidade movidas a diesel66. 

As ferrovias elétricas terão uma participação considerável e crescente apenas a partir de 

2010 (10% no total das ferrovias),  alcançando 25% em 2025. 

 

O transporte hidroviário também  tem um potencial grande a ser explorado no Brasil. 

Na navegação de interior, por exemplo, apenas 35% das vias navegáveis são efetivamente 

utilizadas para o transporte. Os outros 65% podem ser aproveitados desde que sejam feitas 

intervenções nos rios e construção de infra-estrutura em terra (terminais hidroviários) 

(CNT, 2002c). 

 

                                                 
66 As estatísticas do modal ferroviário mostram que, em 2000,  existiam 2.077 locomotivas a diesel e 31 
locomotivas elétricas (GEIPOT, 2001). No entanto, projeções mostram um aumento da participação do 
consumo de eletricidade no transporte ferroviário em virtude da introdução de novas locomotivas no sistema 
(E&E, 2002). 
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No caso específico do transporte hidroviário a promoção da intermodalidade e do 

desenvolvimento almejados  pelo governo passa pela necessidade de uma ampla 

implementação de terminais intermodais aquaviários67. Este fato é especialmente 

verdadeiro no Brasil, onde os rios estão na maioria das vezes distantes dos pólos produtores 

e geralmente não viabilizam a navegação até os portos marítimos. Na figura  4.14 abaixo, 

verifica-se a expressiva diferença de infra-estrutura entre os EUA e Brasil, com 

respectivamente 1.137 e 64 terminais intermodais aquaviários.   

 

 
Brasil: 64   EUA: 1.137 

Figura 4.14 – Comparação Terminais Aquaviários – Brasil e EUA. 
Fonte: CNT, 2002c. 

 

O aumento dos investimentos no setor hidroviário68 promoverá sua viabilização em 

muitas regiões, impulsionando sua atividade que deverá quase triplicar em 25 anos (87 

bilhões de t-km em 2000  e 241 bilhões de t-km em 2025). 

 

Já a performance dos caminhões apresentará um  crescimento constante  em torno de 

4%69 ao ano durante o período analisado e ocupará uma menor porção no total da matriz do 

transporte de carga (65 % em 2000 e 59% em 2025) em virtude do espaço ganho pelos 

meios alternativos de frete. O resultado é uma atividade de 836,9 bilhões de t-km no 

                                                 
67 Terminais  intermodais aquaviários  têm a função de transferência e armazenagem de cargas (CNT,2002) .  
68 O investimento no setor de transporte hidroviário público federal (portuário, hidroviário interior e marinha 
mercante) aumentou de R$ 282,31 milhões em 1995 para R$ 435,9 milhões em 2000. A previsão do 
orçamento para 2001 foi de R$ 640,16 milhões (MT, 2003). 

69 Comparativamente, entre 1970e 1980 o crescimento anual da atividade no transporte de carga 
Europeu foi de 3,9 % ao ano e entre 1980 e 1990 este crescimento foi de 3,1% ao ano (EUROPEAN 
COMMISSION, 2002). 
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horizonte projetado. Como parâmetro, nota-se que a Europa apresentou  uma atividade de 

974 bilhões de t-km no transporte rodoviário de cargas em 1990 (EUROPEAN 

COMMISSION, 2002). 

b) Intensidade energética  

A intensidade energética do transporte de cargas em grande parte influenciado pela 

eficiência energética dos veículos sofre mudanças  muito mais lentas do que no caso do 

transporte de passageiros como conseqüência de um ciclo de vida mais longo dos veículos e 

da necessidade de  montantes de investimentos  substancialmente mais elevados para sua 

renovação.  

 

Como exemplo, a idade média da frota de veículos de frete rodoviário, se incluso a 

frota de  caminhoneiros autônomos (cuja idade média dos veículos é de 16 anos) fica entre 

12 e 14 anos.  Além disso, pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes 

(CNT) com empresas de carga revela que  não pode ser reconhecida a existência, dentro do 

setor, de uma política efetiva de renovação da frota, repercutindo na limitação da 

introdução de novas tecnologias e num envelhecimento da mesma (CNT, 2002c)  

 

Tendo em conta que o modal rodoviário representa a maior parte da atividade no 

transporte de cargas (66%) em 2000 e que não haverá reduções que gerem impactos  

significativos de intensidade  energética neste e nos demais modais, manteve-se constante 

os valores considerados em 2000 até 2025. 

c) Consumo de energia  
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Figura 4.15: Evolução do consumo de energia no transporte 

de cargas (GWa) - 2000 a 2025. 
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Fonte: tabela 7e1 MAED, Anexo B. 
O consumo de energia no transporte de cargas é resultado do produto entre a atividade 

do setor (calculado em função do desempenho da economia) e as intensidades energéticas, 

levando em consideração a participação de cada modal (figura 4.15). 

 

Os caminhões (local e longa distância)  experimentarão um aumento acentuado no 

consumo de energia, mesmo apresentando uma participação decrescente perante outros 

modais. Isto ocorre devido ao aumento da quilometragem percorrida, a qual não é 

compensada por melhoras na intensidade energética. No caso dos trens e das barcas, o 

aumento é justamente conseqüência do maior espaço conquistado na matriz de transportes 

até 2005.  

 

O consumo final de energia soma 44,45 GWa em 2025, ou um aumento de 87% em 

relação àquele verificado em 2000 (23,78 GWa), dos quais 39,4 GWa são de 

responsabilidade da frota de caminhões. Verifica-se que quase todo o frete utiliza o diesel 

como combustível, impactando  num consumo equivalente de 43,8 GWa. O restante é 

consumido pelos trens elétricos que serão 25% da frota ferroviária.  

 

4.4- Conclusão  

 

A projeção do consumo de energia no setor de transportes num horizonte de 25 anos 

deixa explícito o grande salto na demanda de combustíveis, sobretudo no que diz respeito 

ao modal rodoviário.Os demais meios de transportes, sobretudo o ferroviário e o 

hidroviário, permanecem como coadjuvantes na matriz de distribuição da atividade de 

passageiros (pass-km) e cargas (t-km).  

 

 Contribuem para este fato, os principais fatores que atuam endógena ou 

exogenamente no setor. O que se verifica, portanto, é que a evolução do consumo de 

energia, se deixado de forma espontânea, leva a diversos problemas como: utilização 

ineficiente dos recursos energéticos, sobrecarga e desequilibro no segmento de refino, 
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encarecimento das exportações, além de aumento dos congestionamentos  e poluição, 

dentre outros.  

Muitos países desenvolvidos, que já possuem um sistema de transportes maduro e 

concentrado no modal rodoviário, se deparam com os efeitos adversos desta estrutura. 

Desta forma, muitas medidas são aplicadas para reverter tal conjuntura e permitir que os 

efeitos positivos da mobilidade de pessoas e cargas ocorram em harmonia com o 

desenvolvimento da sociedade. 

 

As políticas a serem implementadas podem ser as mais diversas e  dependem 

sobretudo das características de cada região e dos principais problemas a enfrentar. O 

quinto capítulo propõe cenários, com base em medidas especificas e analisa o potencial de 

redução do consumo energético, além das demais vantagens para a sociedade. 
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Capítulo 5 – CENÁRIOS DE REDUÇÃO DA DEMANDA DE ENERGIA  
 

 
O capítulo quarto mostra a projeção de energia, no setor de transportes, num cenário 

de continuidade da conjuntura delineada no período do ano base (2000). Ele demonstra a 

trajetória do consumo de combustíveis, se nenhuma medida ou política de impactos 

abrangentes for implementada de forma a controlar o desempenho de algumas variáveis 

chaves. Verifica-se que, na ausência ou insuficiência de controles, o crescimento 

espontâneo destas variáveis provoca impactos extremamente negativos, cuja reversão se 

torna ainda mais difícil para a sociedade. 

 

Há diversos tipos de políticas a serem implementadas com o intuito de reduzir o 

consumo de combustíveis e a emissão de poluentes. Elas dizem respeito, direta ou 

indiretamente, a pelo menos uma das seguintes variáveis: atividade veicular (pass-km), 

intensidade energética (tep/km), distribuição modal e combustível utilizado70. Constata-se 

que, em geral, é necessária a aplicação conjunta de medidas no setor de transportes para se 

obter resultados realmente significativos (OECD, 2001). Neste caso, no entanto, a avaliação 

de seus impactos se torna muito complexa e a influência de cada medida, menos evidente.    

 

Neste capítulo são avaliados: a redistribuição modal, no cenário “Transporte 

Racional”, e o nível de ocupação dos veículos (que tem influência direta sobre a 

intensidade energética), no cenário “Transporte Social”. O tipo de combustível utilizado 

não faz parte deste estudo e a atividade veicular é indiretamente abordada quando se 

considera uma redistribuição modal.  

 
5.1- Justificativas 
 

A seguir, são apresentados o contexto atual (com base no modelo MAED) e os 

motivos que determinam a necessidade de implementação dos cenários propostos.  

Futuro do sistema de transporte de passageiros: 

 
70 A relação entre transporte, uso de energia e emissões de CO2 pode ser caracterizada utilizando-se o critério 
ASIF.  A= “Total activity” (atividade total), S = “Modal structure” (estrutura modal), “Modal energy 
intensity” (Intensidade energética modal) e F = “Carbon content of fuels” (teor de carbono dos combustíveis) 
(IEA, 2000). 
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Tendências 
 

- transferência de parcela da demanda do transporte público para os automóveis . 
- redução dos níveis de ocupação dos automóveis. 
- aumento das distâncias viajadas por pessoa.  
- acelerado aumento da motorização. 
- aumento da intensidade energética dos ônibus e carros, apesar dos ganhos de eficiência. 
- crescimento da renda per capita. 
 
 
        Elevado crescimento do consumo de energia no transporte urbano e interurbano. 
 

Tensões 
 

- instabilidade no preço do barril de petróleo.  
- aumento da poluição nas cidades. 
- deterioração do tráfego.  
- carência crônica de recursos  para investimento em infra-estrutura e serviços públicos. 
- descoordenação  das políticas de transporte público e trânsito.  
- descentralização espacial das cidades, com diversificação dos pólos geradores de tráfego, 
impondo maior complexidade às redes de transporte urbano (NTU, 2004c).  
- participação decrescente, tanto em termos relativos, quanto absolutos, do transporte 
público no mercado de transporte urbano.  
 
 
Importância da implementação de políticas que enfatizem o transporte público, mantenham 

sob controle a atividade dos automóveis particulares e reduzam os níveis de intensidade 
energética. 

 
 
5.2- O cenário “Transporte Racional”  

 

Neste cenário, utilizou-se a distribuição modal como variável a ser controlada através 

de planejamento público. Esta alternativa pretende explorar a implementação de medidas 

que resultem num redirecionamento da atividade de passageiros, atualmente concentrada 

nos automóveis particulares, de forma a permitir um balanço positivo entre as vantagens e 

desvantagens proporcionadas pelo sistema de transporte a longo prazo. Este cenário é 

denominado de Transporte  Racional.   

 
Para fazer esta análise leva-se em consideração, primeiramente, que o transporte de 

passageiros é dividido entre transporte de massa e automóveis. Em segundo, os transportes 

 117 



 
 
 

                                                

de massa são representados pelos ônibus, trens, metrôs e aviões (o transporte hidroviário, 

segundo o Modelo MAED, só é considerado no frete). Dentro deste universo, nota-se que 

os ônibus constituem a  alternativa mais viável e mais imediata  ao transporte individual, 

visto que o metro-ferroviário requer investimentos volumosos que apenas se justificam em 

regiões de alta densidade demográfica. Por outro lado, os aviões não representam uma 

alternativa dentro do meio urbano e apresentam uma intensidade energética 

comparativamente alta. 

 

Por este motivo, o Cenário Transporte Racional  é elaborado com base num aumento 

da atividade dos transportes coletivos (ônibus) e  num crescimento controlado da atividade 

dos automóveis.  

 
         5.2.1- Importância do Transporte Público  
 

Apesar de a ênfase do cenário alternativo “Transporte Racional” ser a redução no 

consumo de combustíveis, a repercussão dada pela priorização do transporte público vai 

muito além deste objetivo e engloba o desenvolvimento econômico, a inserção social de 

grupos desfavorecidos, a otimização da ocupação do território e a redução na emissão de 

poluentes.  

 

Para se ter uma idéia, a NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos) estima que esse segmento responda por mais de 1,0% do PIB brasileiro 

(aproximadamente R$ 17 bilhões em 200371), influenciando diretamente o desempenho de 

outros setores econômicos, por se constituir em um insumo básico nos processos de 

produção e consumo de bens e serviços, além de ser um elemento estruturador das 

atividades urbanas, com reflexo na qualidade de vida da população. Ressalta-se que 

somente o segmento de ônibus atende 90% da demanda de transporte coletivo, gerando 

aproximadamente 500.000 empregos diretos (NTU, 2004b). 

 

 

 
71 Considerando os sistemas de ônibus urbanos e metroferroviarios.  
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O conteúdo social atribuído ao transporte público  pode ser observado através do 

perfil dos usuários que são constituídos, em sua maioria, por pessoas de baixa renda, que 

realizam seus deslocamentos majoritariamente para o trabalho ou escola (NTU, 2004a). 

Mesmo assim, contabilizam-se cerca de 11 milhões de deslocamentos a pé, diariamente 

(SEDU, 2001b).  

 

Segundo informações da SEDU/PR, (Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano 

da Presidência da República), qualquer programa de melhoria de desempenho do transporte 

urbano atingiria um universo de 39 milhões de usuários diretos e uma população de 86 

milhões de habitantes, considerando os 224 centros urbanos que apresentam problemas de 

mobilidade urbana em 2002 (SEDU, 2004a). 

 

A otimização da ocupação do território é outro elemento a ser considerado. O IPEA 

estimou em pesquisa (IPEA, 1999), que as perdas anuais, em 10 centros urbanos 

brasileiros, com os congestionamentos urbanos ultrapassam 500 milhões de Reais anuais, 

considerando apenas o gasto adicional de combustível e a perda de tempo dos trabalhadores 

nos seus deslocamentos. Por outro lado, a tabela 5.1 abaixo mostra o espaço ocupado por 

passageiros transportados por ônibus, automóvel, vans e peruas, quantificando a vantagem 

da eficiência dos ônibus em relação aos demais. 

 

Tabela 5.1: Comparação  de índices de eficiência - meios de transporte 

Modo Passageiros transportados por 
espaço de via  

Índice de eficiência  
automóvel =1 

Automóvel  1% de via   =  0,35% dos passageiros 1 
Vans e Peruas 1% de via   = 1,00% dos passageiros 2,8 
Ônibus 1% de via   = 2,80% dos passageiros 7,9 

                 Fonte: CNT, 2002a. 
 

A conjuntura apresentada no sistema de transporte coletivo enfatiza  a amplitude dos 

efeitos deste cenário alternativo, que extrapola os resultados obtidos na redução no 

consumo de combustível e  ratifica a sua necessidade.  
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5.2.2- Base legislativa e institucional 
 

Como é ressaltado, o planejamento no setor de transportes que garanta a mobilidade 

de toda a população de forma adequada não é apenas uma necessidade no que concerne à 

redução no consumo de energia, mas um direito social garantido constitucionalmente.   

 

A Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 30, atribui ao município a  organização 

e a prestação dos serviços públicos de interesse local, inclusive do transporte urbano, sendo 

à União reservada a competência de instituir diretrizes gerais para o desenvolvimento 

urbano, inclusive do transporte 72. Mas, também é competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 73: i) cuidar da saúde e assistência públicas, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; ii)  proporcionar os meios de 

acesso à cultura, à educação e à ciência; iii) proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas; e iv) combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização,  promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (CF, 2003). 

A saúde, o acesso à cultura, à educação e à ciência, o combate à poluição, a 

integração social, bem como a redução da pobreza e da marginalização passam 

necessariamente por cidades habitáveis, saneadas e dotadas de um sistema de transporte e 

circulação eficiente.  

Nesse contexto, foi criada a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da 

Presidência da República (SEDU), em 199874, com a atribuição de formular, implementar e 

coordenar as políticas nacionais de desenvolvimento urbano, bem como de promover, em 

articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não 

governamentais, ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e 

de transporte urbano (SEDU, 2001a). 

 
72 De acordo com o artigo 21, inciso XX da Constituição Federal (CF, 2003). 
73 Conforme prevê o artigo 23, incisos II, VI e X (CF, 2003). 
74 A SEDU/PR foi criada pela Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, alterada pela Medida Provisória nº 2.216-37, 
de 31 de agosto de 2001 (SEDU, 2001a). 
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Para fazer cumprir o que prevê a referida Lei, a SEDU/PR criou o Grupo Executivo 

de Transporte Urbano - GTRAN, em maio de 2000, com o intuito de promover a 

articulação institucional, desenvolver estudos e coordenar os programas e projetos do setor 

de transporte urbano. Dentre os projetos que o GTRAN passou a coordenar, destaca-se o da 

“Política Nacional para o Transporte Urbano”, para o qual foram definidos objetivos 

focalizados na melhoria da qualidade do transporte coletivo e do deslocamento de pedestres 

e ciclistas e no aumento dos índices de satisfação dos usuários e da população urbana, em 

geral, com os serviços de transporte e as facilidades de deslocamento que lhes são 

oferecidas (SEDU, 2001a). 

5.2.3- Objetivos do Cenário  
 

O Cenário Transporte Racional tem como objetivo principal aumentar a atratividade 

do transporte coletivo, repercutindo, assim, no aumento da demanda por este serviço e na 

ocupação dos ônibus, maior sustentabilidade para o setor e maior atividade (pass-km). 

Através deste resultado é possível obter mudanças na estrutura modal em favor do 

transporte de massa, em detrimento do automóvel.  A estrutura da formulação do cenário 

pode ser observada na tabela 5.2 abaixo. 

 

Tabela 5.2: Estrutura do Cenário Transporte Racional 

Objetivo 

•  Principal : Aumentar a atratividade do transporte coletivo    
 
•  Suporte: Controlar a expansão da atividade dos automóveis                  

Entraves no sistema de transporte coletivo 
•Baixa sustentabilidade: Carga tributária, gratuidades e benefícios, 
redução na demanda e preço dos insumos. 
 
•Deterioração das condições operacionais:  Congestionamentos, baixas 
velocidades operacionais, transporte clandestino, baixa integração dos 
sistemas e falta de priorização do transporte coletivo.                
 
•Organização insatisfatória da prestação de serviços. 
 

Exemplo de Propostas 
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• Estabelecimento de anéis de preços75, pagamento de taxas por 
automóveis no abastecimento, planejamento territorial. 
  
•Isenção de impostos e ajuste de alíquotas, adequação de serviços e 
tarifas à demanda, gerenciamento contínuo de itinerários, criação de 
linhas de financiamento para renovação da frota de ônibus, conjunção 
de investimentos público e privado, promoção de campanhas de 
marketing institucional. 

 

 Os temas dispostos na tabela acima são abordados, nos próximos itens, com um nível 

de complexidade capaz de proporcionar um entendimento das tensões existentes e  as 

possíveis soluções que conduzirão ao cenário proposto.  

 

5.3- Entraves 

A redução  abrupta na demanda pelo transporte coletivo mostra, por um lado, a 

decrescente atratividade do mesmo perante a população e, por outro lado, a incapacidade 

das empresas de ônibus em manter a sua sustentabilidade e realizar novos investimentos 

que melhorem a qualidade dos serviços prestados.  

 

A identificação dos principais obstáculos enfrentados pelas empresas de ônibus 

constitui o primeiro passo para se propor medidas que, efetivamente, sejam capazes de 

melhorar a performance do setor. Portanto, este item se destina a expor estes obstáculos, 

ainda que de forma sucinta.  

 

a) Baixa sustentabilidade 

 Gratuidades e benefícios  

Recorrendo-se, mais uma vez, à Constituição Federal, constata-se, em seu artigo 230, 

a gratuidade para o idoso acima de 65 anos. Outras leis federais estabelecem gratuidade 

para fiscais do trabalho, carteiros e oficiais de justiça. Além disso, os estados e municípios 

também instituíram leis concedendo gratuidades para os mais diversos segmentos, como 

policiais civis e militares, deficientes físicos, portadores de doenças crônicas, funcionários 

públicos, ex-combatentes, dentre outros (SEDU, 2001a). 
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75 Os anéis de preço funcionam como um sistema de pedágio sobre determinados veículos, cobrado ao redor 
ou nos limites de determinada região.    



 
 
 

Adiciona-se a estas gratuidades os benefícios concedidos aos estudantes, presentes na 

maioria das cidades brasileiras, concedendo descontos a partir de 50% sobre os preços das 

tarifas, que chegam, em alguns casos, à isenção total do pagamento. Como resultado, em 

alguns municípios, as gratuidades totais já atingem 40% (como o Rio de Janeiro, por 

exemplo) dos usuários.  

 

O ponto problemático, no entanto, não são as vantagens concedidas a determinados 

grupos, mas quem paga por este custo. O que se verifica, é que os recursos não vêm do 

orçamento, e são embutidos nas tarifas dos próprios usuários. Ou seja, ao invés do ônus ser 

diluído pela sociedade, ele incide sobre os cidadãos de faixas de renda inferiores. E, por 

último, a falta de fiscalização adequada aumenta a proporção de beneficiados, como no 

caso do Nordeste, onde a parcela de usuários que utiliza o passe estudantil chega a 40% do 

total de passageiros do transporte público (SEDU, 2001a). 

 

Redução da demanda de pagantes  

O sistema de transporte público transporta atualmente (2003) 40% menos passageiros 

do que transportava em 1995. Este fato é ao mesmo tempo causa e conseqüência da baixa 

sustentabilidade do segmento, agindo como um ciclo vicioso (NTU, 2004b). 

 

  A procura pelo transporte de massa, nomeadamente o ônibus, se contrai em virtude 

do crescente distanciamento entre os preços das tarifas e a renda média dos trabalhadores, 

da diminuição do emprego formal (menor uso do beneficio do vale-transporte), maior 

violência urbana,  dentre outros (NTU, 2004b). 

 

Com a redução da demanda, as receitas das empresas de ônibus diminuem ainda mais, 

resultando em menores investimentos, deterioração da qualidade dos serviços prestados e, 

conseqüentemente, nova redução na demanda. 

 

Preços dos insumos  

Os dois principais insumos do transporte por ônibus são os próprios ônibus e o diesel. 

O aumento de preços no período, 2000 e 2003 chegou,  no primeiro caso, a 60%, e no 
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segundo caso alcançou  100%. Sendo assim, o custo das empresas com combustível que 

historicamente se situa na casa de 10% do custo total, passou para 25% do mesmo, 

encarecendo a prestação do serviço.  

 

Já o aumento do preço dos veículos reduziu o ritmo de renovação da frota, cuja idade 

média aumentou para 6 anos, bem próximo da vida útil máxima permitida para veículos 

convencionais, na maioria dos sistemas de transportes brasileiros (NTU, 2004b). 

 

         b) Deterioração das condições operacionais  

O transporte coletivo enfrenta uma série de problemas que diminui, cada vez mais, 

sua competitividade num ambiente de  vias congestionadas por automóveis, motos e 

veículos de carga de toda espécie. Dentre eles, as baixas velocidades operacionais e tempos 

de viagens relativamente longos. Uma pesquisa nacional mostrou que a velocidade  média 

dos ônibus, no pico da tarde, nos principais corredores, sem tratamento preferencial para o 

transporte público de onze grandes cidades e regiões metropolitanas brasileiras, é de apenas 

14,7km/h (junho de 2002) (NTU, 2004b). Menores velocidades significam maiores tempos 

de viagem para os usuários e aumento dos custos operacionais médios dos ônibus, em 

valores que chegam a 16%, no caso de São Paulo, e a 10%, no Rio de Janeiro.  

 

Outro problema operacional sério é a ploriferação do transporte clandestino, que retira 

passageiros do sistema legal e degrada as condições de circulação e operação dos veículos 

nas ruas, ocasionando fortes impactos sobre o custo por passageiro.  

 

Reduzida integração do sistema  

A integração tem sido vista como um conjunto de medidas de natureza físico-

operacional, tarifária e institucional destinada a articular e racionalizar os serviços de 

transporte público. Não se trata, portanto, de uma técnica de estruturação de redes de 

transporte no plano físico e operacional, mas compreende também formas específicas de 

tarifação dos serviços e organização da gestão (NTU, 1999). 
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Um exemplo de integração é a multimodal ônibus-metrô. Nesta, uma linha ou rede 

metro-ferroviária de alta capacidade alavanca  suas potencialidades e sua viabilidade 

econômica através da complementaridade do sistema de ônibus, que permite o acesso de 

passageiros de localidades mais distantes e de baixas densidades demográficas. A 

integração ônibus-ônibus também constitui uma alternativa para reduzir o excesso de 

ônibus e proporcionar maiores opções de trajeto para os usuários, sem penalização tarifária 

nas transferências.  

 

Apesar das vantagens proporcionadas em termos de comodidade para o usuário, e 

redução de custos, a integração, em todas as suas formas,  é muito pouco desenvolvida no 

Brasil, sobrepondo problemas que poderiam ter soluções conjuntas e sobrecarregando a 

ocupação do território. 

 

Falta de prioridade para o transporte coletivo 

A implementação de mecanismos que visam à prioridade do transporte urbano tem 

como principal vantagem o aumento da velocidade da frota. Apesar disso, poucas cidades 

metropolitanas adotam esse tipo de recurso para adicionar eficiência ao transporte público. 

Para se ter uma noção, em 2000, havia em operação, em todo o país, irrisórios  162,6 

quilômetros de caneletas ou faixas centrais exclusivas já implantadas (ANTP, 2000). 

 

         c) Regime ineficiente de prestação de serviços 

A prestação de serviços é feita segundo o regime jurídico de serviço público sob duas 

formas básicas: i) prestação direta pelo poder público; e ii) delegação a terceiros. 

 

O regime jurídico de direito público confere aos contratantes (poder público) certas 

prerrogativas e garante ao contratado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A 

ausência de sistemas de gestão mais adequados a mercados competitivos, o baixo estímulo 

à participação do operador na organização da oferta do serviço e a insuficiente utilização de 

capitais privados na expansão da infra-estrutura de transporte limitam o espaço de 

contribuição do operador que se acomoda à condição de simples executor das 

determinações do poder público. Fato para o qual contribuiu o regime econômico de 
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“serviço pelo custo”, onde a remuneração do operador é determinada com base nos custos 

incorridos para prestação dos serviços (NTU, 2004c). 

 

O regime econômico de “serviço pelo custo” coloca o custo do serviço como 

elemento central da relação entre as partes. O poder público procura controlá-lo e reduzi-lo 

ao mínimo possível, aproveitando todos os ganhos em beneficio da redução da tarifa , fato 

que desestimula a busca por ganhos de produtividade pelo operador que,  por outro lado, 

procura aumentar a sua remuneração ou através do aumento dos custos, ou através da 

diminuição da qualidade do serviço para adequar os custos ao preço da tarifa (NTU, 

2004c). 

 

Quando se adota a permissão, regime preponderante nas delegações mais antigas, os 

problemas mais significativos estão associados, por um lado, com relações institucionais 

desbalanceadas, fortemente orientadas pelo caráter unilateral do contrato e, por outro, com 

a natureza precária do instituto da permissão, o qual o incompatibiliza com políticas de 

reinvestimento continuados, ou de execução de obras reversíveis, incapazes de serem 

amortizadas, no curto prazo, devido ao risco de descontinuidade da relação antes que esteja 

esgotado o período necessário à amortização dos ativos envolvidos.  

 

Portanto, as melhorias no sistema de transporte coletivo passam necessariamente por 

uma reformulação no regime de prestação de serviços das empresas de ônibus, que na 

forma vigente não estimula o investimento de forma adequada, e não proporciona novas 

alternativas de receitas, além das tarifas convencionais. 

 

5.4- Propostas 

 

5.4-1 Transporte coletivo 

a) Adequação das tarifas 

Com poucas exceções, os custos dos serviços de transporte público urbano são 

cobertos integralmente pela arrecadação tarifária. Dependendo da estrutura de remuneração 

e tarifação adotada, a sustentabilidade do serviço pode ficar seriamente comprometida, 
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resultando no comprometimento de sua qualidade e continuidade (SEDU, 2001a). Para que 

isto não ocorra, um dos pontos a serem abordados é a adequação das tarifas aos diferentes 

tipos de demanda. 

 

Esta mudança de postura, no entanto, requer a reformulação de regulamentos e 

procedimentos que incluam relações contratuais mais saudáveis entre poder concedente e 

operadores (contratos mais estáveis, gestão mais flexível, fiscalização por resultados) e 

modernização dos instrumentos de arrecadação e repartição tarifária (SEDU, 2001a). 

 

A adequação das tarifas inclui: diferenciação por horário e por quantidades 

compradas; integrações intermodais menos dispendiosas e limitadas temporal e não 

geograficamente; atendimento a tipos diferentes de demanda, segundo segmentos e 

necessidades de transporte;  flexibilização dos tipos de veículos empregados no transporte 

público de acordo com  horários, origens e destinos,  tipo de transporte, dentre outros.  

 

           b) Fiscalização das gratuidades   

Uma das medidas a serem tomadas para reduzir as distorções no uso das gratuidades e 

benefícios é a implantação de um sistema de controle que permita a correta utilização dos 

direitos de gratuidade ou descontos de tarifa e a utilização do vale-transporte. Os sistemas 

automáticos de cobrança constituem um mecanismo eficiente nesse sentido, além de 

diminuir a quantidade de dinheiro, em espécie, dentro dos veículos, levando maior 

segurança e diminuindo o uso do vale-transporte como moeda (CNT, 2002a).  

 

Sabe-se que essa medida tem como conseqüência o desemprego dos cobradores, 

devendo, portanto, ser debatida com a sociedade. Uma possível solução é o aproveitamento 

destes  trabalhadores em outras tarefas dentro da empresa de ônibus. 

 

         c) Ajuste da demanda  

A melhoria da qualidade do serviço prestado e a adequação das tarifas são 

fundamentais para aumentar a demanda pelo transporte por meio do  ônibus.  
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A qualidade do serviço ofertado pode ser melhorada, sem gastos vultuosos de infra-

estrutura, através do gerenciamento adequado das linhas de ônibus. Uma atualização 

contínua das tabelas e itinerários acompanhada por um planejamento operacional é um 

exemplo. Outro ponto importante é um maior rigor na fiscalização do cumprimento do 

Código de Trânsito Brasileiro e a redução dos riscos de assaltos, que são funções do poder 

público, mas podem ser complementados pelas empresas, através do uso de câmeras em 

alguns veículos, de forma a intimidar a atuação dos assaltantes.   

 

         d) Controle de preço dos insumos  

O crescente gasto com insumo pode ser atenuado através do estabelecimento de uma 

política de preços especiais para o óleo diesel consumido no transporte público de 

passageiros urbanos e de característica urbana, estabelecendo uma forma de subsídio 

cruzado na cadeia de combustíveis, de forma que a redução de preços do diesel para os 

ônibus urbanos seja compensada por um aumento do preço da gasolina utilizada pelos 

automóveis. Por outro lado, devem-se criar linhas de financiamento em condições especiais 

para a renovação da frota de ônibus urbanos, a exemplo de programa semelhante 

implantado para os veículos de carga (NTU, 2004b). 

 

         e) Desenvolvimento  das condições operacionais 

A viabilidade de avanços nas condições operacionais dos ônibus tem a cidade de 

Curitiba como exemplo. Implantado nos anos 70, com a preocupação de privilegiar o 

transporte de massa, o sistema curitibano é reconhecido por aliar baixo custo operacional e 

serviço de qualidade. Sua integração é feita por meio de terminais de ônibus que são pontos 

de integração localizados nos extremos dos eixos estruturais. Os usuários que moram nas 

regiões vizinhas chegam até um dos terminais existentes por meio de “linhas 

alimentadoras”. De lá podem alcançar qualquer ponto de Curitiba utilizando tarifa única 

(PR, 2004). 

 

Ressalta-se que a rede integrada de transportes (RIT) opera com 1.877 ônibus, 

realizando cerca de 14 mil viagens e transportando cerca de 1,9 milhão de passageiros por 
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dia. Além disso, o aumento da velocidade média é possível devido à utilização de canaletas 

exclusivas que totalizam 72 km, ou seja, 45% do total existente no Brasil (PR, 2004). 

 

A introdução do sistema integrado de transportes em outras cidades seria um meio de 

expandir  tais vantagens a uma maior parcela da população, com a facilidade de ter um 

modelo brasileiro em prática.  É razoável supor que cidades que ainda não possuem um 

sistema de transporte de massa consolidado apresentem melhores condições de aplicação de 

um sistema novo em toda sua amplitude.  

 

De toda forma, constata-se que o desenvolvimento das condições operacionais 

engloba, por um lado, o planejamento, no qual o transporte coletivo sob responsabilidade 

pública ou privada deve estar integrado ao planejamento do solo urbano e, por outro, a 

promoção de campanhas de marketing institucional, visando sensibilizar a população, as 

autoridades e as lideranças comunitárias para as qualidades do transporte público e a 

adoção de controle logístico da operação. 

 

Para completar, tem-se a infra-estrutura, que deve constar da elaboração de um 

Programa Nacional de Corredores Estruturais de transporte coletivo, a implementação de 

programas permanentes de manutenção do sistema viário, a criação de corredores 

exclusivos  e a relocalização e espaçamento dos pontos de paradas que permitam a redução 

dos tempos de viagens e a melhoria da qualidade dos serviços prestados como um todo. 
 

         f) Organização da prestação de serviços  

O setor de transporte coletivo requer a introdução de  maior flexibilidade e agilidade 

que o possibilite responder de forma adequada às transformações do mercado. Para tanto, 

deve ser delineado a correta determinação dos papéis do setor público e da iniciativa 

privada com intuito de  otimizar os recursos disponíveis e suprir as suas deficiências 

próprias. A tabela 5.3 a seguir sintetiza algumas propostas.    
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Tabela 5.3 – Propostas de organização da prestação de serviços. 

  Proposta  Objetivo  
D

iv
er

si
fic

aç
ão

 d
o 

ob
je

to
 d

e 
de

le
ga

çã
o 

As concessões ou permissões devem abranger, além 
da prestação de serviços de transporte público, um 
leque mais amplo de serviços que pode incluir os 
serviços suplementares, como construção e operação 
de terminais, de vias exclusivas e de estacionamento, 
bilhetagem automática, comercialização do vale 
transporte, etc 

Diversificar o objeto de 
delegação, aumentar as fontes 

de receitas e melhorar a 
qualidade do serviço. 

O
rg

an
iz

a 
cã

o 

Organização da delegação por área geográfica ou por 
redes de transporte, independente de modo ou 
tecnologia, e de acordo com um plano de transportes 
elaborado pelo poder Público.  

Unificar a operação para facilitar 
a gestão do sistema e permitir 
níveis crescentes de integração 
do sistema. 

C
on

só
r 

C
io

s 

Formação de consórcios por empresas 
transportadoras, em conjunto com organizações 
ligadas à construção civil, indústria, atividades 
bancárias, desenvolvimento urbano, etc 

Unificar as operações  

Es
pe

ci
al

i 
Za

çã
o Possibilidade do delegatário contratar as atividades 

envolvidas com terceiros. 

Possibilitar a especialização do 
fornecimento de determinados 
insumos necessários ao sistema 
de transporte. 

C
on

tr
ol

e Controle da prestação de serviços executado pelos 
índices de eficiência e eficácia. Para tanto, são 
definidos pelo poder concedente os níveis mínimos de 
desempenho e de qualidade. 

Orientar a prestação dos 
serviços para o mercado 

   Referência: NTU, 2004c.  

 

É importante ressaltar que o processo de implantação do modelo escolhido, 

considerando-se as diferentes situações institucionais nos municípios e regiões 

metropolitanas, deve incluir a discussão e o estudo detalhado de cada caso. Adiciona-se 

que, seja pela renegociação de contratos vigentes, seja pela licitação, é fundamental que as 

novas relações institucionais tenham sólido respaldo na legislação vigente, o que dará ao 

setor a estabilidade imprescindível ao crescimento sustentado e à atração dos investimentos 

que se faz necessário.  

 

          5.4-2 Controle da atividade dos automóveis  

As medidas referentes a um controle do crescimento excessivo da atividade de 

passageiros (pass-km) pelos automóveis particulares devem ser aplicadas paralelamente às 

medidas direcionadas aos transportes coletivos para se obter uma mudança modal 

significativa.   
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Observa-se que medidas de eficientização da frota e aumento da capacidade de 

tráfego, por exemplo, trazem benefícios de redução do consumo de combustível ou 

melhoras na velocidade e fluidez do trânsito, no curto prazo. A longo prazo, no entanto, 

elas apresentam um efeito inverso chamado de “demanda induzida” , na qual os veículos 

passam a apresentar  maiores quilometragens compensando a economia proporcionada pela 

eficientização, além de aumentar os níveis de motorização (IEA, 2001). Por este motivo, as 

medidas a seguir propostas tem a intenção de desencorajar ou limitar o uso do automóvel.  

 

         a) Estabelecimento de anéis de preços  

Com o intuito de reduzir a atividade dos veículos, em uma determinada área, são 

aplicadas medidas que modificam o custo variável por quilômetro, por litro de combustível 

utilizado, ou por viagem. A intenção é fazer com que o motorista tenha percepção do custo 

real de cada viagem e possa controlá-lo. Isto pode encorajar reduções no uso do veículo e 

incentivar a prática de caronas e mudanças para outros meios de transporte. Se o preço for 

implementado para viagens em rotas específicas, em períodos específicos do dia, é possível 

reduzir as viagens de forma pontual, sendo útil para evitar congestionamentos.  

 

As medidas de precificação de viagens repercutem mais ou menos na quilometragem 

dos veículos, dependendo do peso dos custos no total da viagem considerada. Por exemplo, 

em países onde o preço do combustível é relativamente pequeno, um aumento ou a 

cobrança de uma taxa não tem uma repercussão tão significativa quanto em países no qual 

este preço já é relativamente alto e, portanto, representam grande proporção do custo total 

do deslocamento (IEA, 2001).  

 

Os anéis de preço  ou  “Toll rings” funcionam como um sistema de precificação ao 

redor  ou nos limites de uma cidade ou no seu centro de negócios. A cobrança pode ser 

aumentada ou aplicada em períodos de “pico” de tráfego de veículos para estimular o uso 

de caronas, ônibus e  metrôs dentro da cidade.  
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  b) Pagamento de taxa no abastecimento 

A precificação na bomba constitui uma forma de pagamento por serviços relacionados 

à quilometragem percorrida por veículo à medida que é incluída uma taxa no custo do 

combustível, paga toda vez que se abastece. 

 

A medida visa transformar as taxas  fixas obrigatórias (como registro e a inspeção de 

veículos) em valores variáveis cobrados no momento do abastecimento. Sendo assim, é 

possível aumentar o preço do combustível, sem necessariamente aumentar o custo médio 

do deslocamento despendido pelo motorista (IEA, 2001).  

 

         c) Planejamento territorial  

O planejamento da ocupação do território é muito importante, à medida que o modo 

de transporte escolhido leva em conta a rapidez, o conforto e o preço. Em grande parte dos 

países desenvolvidos, as mudanças na ocupação do espaço levam a um aumento da 

dependência nos transportes, e não a uma redução. Isto porque, o desenvolvimento não 

costuma levar em conta a multiplicidade de serviços e atividades (residência, trabalho e 

comércio varejista). As novas áreas residenciais freqüentemente são construídas numa 

distância razoavelmente longe de escolas, empregos e shoppings, implicando na 

necessidade do uso de um ou mais modos de  transporte. 

 

Paralelamente, deve ser levado em consideração, no planejamento territorial,  o 

incentivo de modos não motorizados de deslocamento, como as caminhadas e as bicicletas. 

Uma forma de atingir estes objetivos é através de melhoria na infra-estrutura relacionada : 

ruas mais iluminadas, maior segurança, construção de ciclovias, aumento das calçadas e 

sinalização adequada tanto para os veículos, quanto para os pedestres e ciclistas (GREENE, 

2003). 

 

5.5- Financiamento  

Após analisar uma série de possíveis medidas a serem implementadas no transporte 

coletivo, com intuito de aumentar sua demanda, é importante averiguar as possíveis formas 

de financiamento do setor. Fica claro que, por necessitar de consideráveis volumes de 
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investimento, o transporte coletivo necessita de fontes de financiamento estáveis, 

permanentes e concebidas para dar suporte amplo e duradouro a programas de médio e 

longo prazo. Para efeito de caracterização e ordenação das fontes de recursos, as propostas 

são divididas em: recursos orçamentários e tributários  e linhas de financiamento. 

 

No que se refere aos recursos orçamentários e tributos, algumas questões merecem ser 

enfatizadas, como o caso da Contribuição de Domínio Econômico (CIDE). De acordo com 

o artigo 177 da Constituição Federal, a lei que instituir a CIDE relativa às atividades de 

importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e 

álcool combustível deverá destinar seus recursos, dentre outros, ao financiamento de 

programas de infra-estrutura de transportes (CF, 2003). No entanto, nem sempre o 

montante arrecadado é corretamente aplicado, resultando na necessidade de fiscalização, 

como ponto de partida.  

 

A arrecadação anual estimada da CIDE é de 10 bilhões de Reais. Parcelas deste 

montante são distribuídas para aplicação pelas três esferas do governo.  O setor defende que 

100% dos valores destinados aos municípios, 50% dos valores destinados aos estados e 

25% dos do governo federal sejam utilizados no transporte público urbano, o que traria 

grandes vantagens para o setor76 (NTU, 2004 b).  

 

Uma  alternativa na linha de dedicação de tributos são as chamadas “operações 

urbanas”, nas quais são transferidos recursos do setor imobiliário para o transporte urbano. 

O mecanismo, através de Lei Municipal específica, altera as regras de ocupação do solo nas 

áreas de influência de empreendimentos infra-estruturais, permitindo e controlando o 

adensamento imobiliário. A construção adicional é permitida somente com o pagamento de 

uma taxa ao Município (ou a compra de certificados de adicional construtivo). Os recursos 

gerados são vinculados às ações específicas de implantação do equipamento urbano. 

 

 
76 Atualmente o produto da arrecadação da CIDE deve ser distribuído  para a aplicação  aos governos federais 
(71%), estaduais e Distrito Federal (21,75%) e municípios (7,25%), segundo a emenda constitucional no 44/04 
(NTU, 2004a). 
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É  proposto ainda que, nas cidades que arrecadam os chamados “royalties do 

petróleo”, (os recursos decorrentes da exploração ou transformação de petróleo ou 

derivados) parcela dessa arrecadação fosse aplicada em transportes públicos. A alternativa, 

embora atrativa em seu potencial, limita-se aos municípios beneficiários dessa contribuição 

e depende de mecanismos legais de vinculação (SEDU, 2001a).  

 

Já no que se refere às linhas de financiamento para o setor de transporte, existem 

opções que proporcionam condições vantajosas para aquisição de veículos e implantação de 

infra-estrutura.  Apesar disso, muitas vezes, estas linhas de financiamento não se ajustam às 

reais necessidades do requerente.  

 

Um exemplo, é a linha FINAME do BNDES, a qual tem sido importante 

condicionante da renovação da frota de ônibus para as empresas de transporte público 

urbano. Constata-se, porém, que é dada prioridade aos veículos considerados não 

convencionais, os quais são específicos para corredores ou vias com características técnicas 

adequadas, o que limita a sua utilização em grande parte dos aglomerados urbanos, 

principalmente nas áreas da periferia. A adequação das linhas de financiamento às 

condições técnicas vigentes é um fator a ser permanentemente estudado e discutido, uma 

vez que estão em constantes mudanças. As condições de financiamento disponíveis no 

BNDES podem ser observadas na tabela 5.4 abaixo. 

 Tabela 5.4 – Linhas de Financiamento – BNDES – FINAME. 

Linha Objeto Taxa de juros 
Custo 
Financeiro Prazo 

FINAME 

Financiamento, sem 
limite de valor, para 
aquisição isolada de 
máquinas e 
equipamentos novos 
de fabricação 
nacional.  

Custo 
financeiro + 
Remuneração 
do BNDES + 
Remuneração 
da Instituição 
financeira 
credenciada.  

 Taxa de juros de 
longo prazo ; 
Cesta de 
Moedas; Dólar 
norte-americano 
acrescido do 
CEE.  

FINAME 
leasing 

Financiamentos 
para aquisição de 
máquinas e 
equipamentos 
novos de fabricação 
nacional. 

Custo 
financeiro + 
Remuneração 
do BNDES + 
Remuneração 
da Instituição 
arrendadora.  

 Taxa de juros de 
longo prazo ; 
Cesta de 
Moedas. 

 • Financiamentos até 
R$ 10 milhões: até 60 
meses.                 
•Veículos 
convencionais para 
transporte de 
passageiros: até 48 
meses.               
•Veículos não 
convencionais: prazos 
diferenciados.  

    Fonte: NTU, 2004a. 
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Outro programa de financiamento que vem beneficiar o transporte coletivo é o Pro-

transporte, o qual foi criado pelo governo federal através da utilização dos recursos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e tem como gestor o Ministério das 

Cidades e como agente operador do programa a Caixa Econômica Federal.  

 

O Pro-transporte tem como público alvo as prefeituras, governos estaduais ou 

empresas concessionárias de transporte coletivo urbano, e como objeto de financiamento os 

seguintes itens: vias e faixas exclusivas, terminais, pontos de conexão, abrigos e pontos de 

parada, obras de acessibilidade e estudos e projetos para o empreendimento (NTU, 2004a) 

 

Existem ainda outros programas de financiamento, os quais viabilizam a 

modernização do setor de transporte de massa, mesmo que de forma mais pontual e com 

características próprias. Neste ponto, observa-se que a integração destes programas através 

de um plano mais abrangente com diferenciação pelo tamanho da  população e 

características  das cidades traria vantagens no que diz respeito ao aumento de alternativas 

de financiamento e a possibilidade de intercâmbio de veículos de cidades de mesmo porte.  

 

5.6- Aplicação no modelo MAED 

Uma vez identificado os principais obstáculos para se desenvolver um transporte 

coletivo mais atraente à população, capaz de absorver crescentes parcelas do aumento da 

mobilidade dos passageiros, e enumerar possíveis alternativas de solução, pode-se avaliar o 

resultado que estas melhorias trarão em termos do consumo de energia.  

 

É necessário salientar que inúmeras outras medidas relacionadas ao sistema de 

transportes como um todo podem e devem ser aplicadas conjuntamente para se alcançar o 

equilíbrio entre o crescimento, o consumo de energia, a emissão de poluentes e a qualidade 

dos serviços prestados. No entanto, procura-se neste cenário ressaltar os impactos 

atribuídos apenas às mudanças entre os modais nos transportes de passageiros. Portanto, 

todas as demais variáveis estudadas no capítulo quatro são mantidas constantes.  
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As hipóteses adotadas levam em consideração que as políticas analisadas serão 

implementadas a partir de 2005 e, portanto, seus efeitos começarão a serem constatados 

apenas em  2010. A intensidade e a adequação das políticas adotadas irão determinar até 

que ponto será possível aos transportes coletivos  absorver parcelas crescentes da demanda 

por mobilidade, em detrimento dos veículos particulares. Neste caso, são adotadas duas 

possibilidades: a implementação gradual das políticas e a implementação emergencial que 

são estudadas adiante. 

 

         a) Implementação gradual 

No caso da implementação gradual das políticas propostas, considera-se que o 

processo de migração da atividade dos transportes coletivos para os particulares ocorrerá de 

forma bem mais lenta do que no caso do cenário de continuidade e, sendo assim , utiliza as 

seguintes hipóteses: 

No transporte urbano de passageiros, os automóveis apresentam uma participação de 

52% da atividade total, em 2000. O cenário de continuidade mostra que em 2015 este 

percentual terá aumentado para 68%. No cenário alternativo, com implementação gradual 

das políticas, este valor só será alcançado em 2025. Em contrapartida, o transporte de 

massa não perderá tanto espaço, apresentando uma parcela de 32% de participação, em 

2025, ao invés dos 24% no cenário de continuidade. 

 

 No transporte interurbano de passageiros, o processo é semelhante. Os ônibus não 

terão uma redução da participação tão abrupta como mostra as tendências do cenário de 

continuidade, no qual sua participação chega a 66% em 2015, partindo de 81% em 2000.O 

que se verifica no cenário alternativo com implementação gradual das propostas é que este 

patamar será postergado para 2025. 

 

Neste caso, a atividade do modal aeroviário continuará crescendo, mas apresentará 

uma proporção mais modesta (28% em 2025) dentro da matriz interurbana. Os trens 

manterão o mesmo crescimento apresentado no cenário de continuidade (11%), visto que 

nenhuma política direcionada foi dedicada a este modal e dado que a evolução no cenário 

de continuidade já apresenta uma expansão considerável.  
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         b) Implementação emergencial  

A implementação emergencial considera um esforço do governo que permita a 

máxima execução das propostas vigentes. Neste caso, será possível uma reversão no 

processo de emigração da atividade de passageiros do transporte coletivo. As hipóteses são 

apresentadas a seguir: 

 

No transporte urbano, será possível uma inversão do Cenário de Continuidade. 

Dado que, em 2000, a distribuição é de 52%  na participação do automóvel e 48% no 

transporte em massa, a distribuição modal apresentará, em 2025, uma proporção de 52% da 

atividade de passageiros por transporte de massa, e 48% no transporte por automóvel. 

No transporte interurbano, será possível reverter o processo de redução na 

participação na matriz modal, que pode ser observada até 2005. A partir desta data, a 

recuperação promove a participação de 81% verificada, em 2000.  

Com o transporte de massa absorvendo o aumento da mobilidade interurbana, as 

aeronaves reduzem sua participação de 12%, em 2000, para 8%, em 2025. Já o transporte 

ferroviário, mantém sua participação.  

 

5.6-1 Resultados  

O resultado do cenário Racional, com implementação gradual, analisado mostra uma 

redução de 6,25% (em 2025) em relação ao cenário de continuidade, o que equivale a 4,22 

mil tep de diferença. Apesar do resultado ser positivo, verifica-se que a maior parte das 

medidas envolvidas na redistribuição modal, em favor dos transportes coletivos, requer 

intenso planejamento, diversas obras, processos negociais entre empresas e governos e 

linhas de financiamentos, que aumentam seu tempo de maturidade. Sendo assim, no caso de 

uma implementação mais branda das políticas no setor de transporte os resultados não serão 

suficientes, num horizonte, até 2025, para reverter o processo de perda de espaço do 

transporte de massa, ainda que este se torne bem mais lento com as  propostas apresentadas. 

 

No cenário Racional com implementação emergencial das propostas, o resultado é 

uma redução de 24% no consumo de energia, em comparação com o modelo continuidade, 
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em 2025. Isto equivale a dizer que seria possível consumir  51,5 mil tep ao invés dos 67,5 

mil tep pelo segmento do transporte de passageiros naquele ano. 

 

A figura 5.1 mostra a evolução do consumo energético, no transporte de passageiros, 

no Cenário de Continuidade e no Cenário Racional para os casos de implementação gradual 

e emergencial. Observa-se que a diferença de consumo energético em virtude da 

intensidade da   implementação das medidas neste cenário é de 11,7 mil tep em 2025. Por 

outro lado, a redução de consumo propiciada pelo CenárioRacional  emergencial em 

comparação com o cenário de Continuidade é de 15,9 mil neste mesmo ano. 
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Figura 5.1- Evolução do consumo de energia nos cenários 

Continuidade e Racional – 2000 a 2025. 

 

5.7- O Cenário Transporte Social  

 

O Cenário Transporte Racional mostra uma alternativa de política para a redução no 

consumo energético baseada principalmente no transporte coletivo e nos próprios direitos 

dos cidadãos, assegurados constitucionalmente, de ter acesso a este serviço público. O 

Cenário Transporte Social enfatiza o outro lado do problema, que são os particulares 

usuários de automóveis, através da análise do nível de ocupação dos veículos. Um  aumento 

desta variável resulta numa menor intensidade energética e, por conseguinte, em um menor 

consumo de combustível por quilômetro, por passageiro.  
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5.7-1 Importância do aumento dos níveis de ocupação 

O aumento dos níveis de ocupação, especialmente durante os horários de “pico” de 

congestionamento, é identificado como uma solução potencial de baixo custo para um 

número de problemas de transporte, como congestionamento, consumo de energia e 

poluição do ar. Esforços para aumentar a ocupação veicular através do incentivo a caronas 

são amplamente aceitos por especialistas do setor, como forma de melhorar a performance 

dos transportes, evitando volumes de investimentos associados a novas expansões de 

capacidade de rodovias (IEA, 2002). 

 

Para se ter uma idéia do potencial de medidas relacionadas com o aumento da 

ocupação dos veículos, deve-se citar o exemplo dos EUA. Neste país, cerca de 10 trilhões 

de passageiros-milhas são desperdiçados nos assentos vazios dos veículos todo ano.  Diz-se 

que os assentos vazios nos automóveis americanos constituem a maior reserva de petróleo 

do mundo (GREENE, 2003). 

 

Apesar disso, o nível de ocupação dos veículos nas estradas tem reduzido, e não 

aumentado (de 2,2 pessoas por veículo em 1969 a 1,6 em 1995). Contribuem para este fato 

a redução do tamanho médio das famílias e o aumento do número de veículos por família. 

Sendo assim, tanto a oportunidade e a necessidade de se dividir o veículo têm  declinado 

(GREENE, 2003).  

 

         5.7-2 Objetivo do Cenário  

Como foi exposto, o objetivo do Cenário Social é aumentar o nível de ocupação dos 

veículos particulares. É notável que este não requer, a princípio, grandes obras de infra-

estrutura e o nível de complexidade do planejamento observado no caso das políticas 

voltadas para a promoção da mudança modal . No entanto, a sua implementação e o seu 

sucesso dependem da superação de uma série de obstáculos principalmente de ordem 

sócio–cultural. Alguns destes entraves, assim como o objetivo do cenário e a as propostas 

para alcançá-lo, estão dispostos na tabela 5.5 abaixo: 
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Tabela 5.5: Estrutura do Cenário Social 

Objetivo 

•Aumentar o nível de ocupação dos veículos. 

Entraves 
•Tendências sócio-culturais: redução do tamanho das famílias, 
aumento do número de veículos por família, contexto cultural. 
 
•Influência da indústria automobilística. 

Exemplo de Propostas 
 
• Corredores rodoviários destinados a veículos de alto nível de 
ocupação, incentivos nas empresas, vantagens nos estacionamentos.  
 

 

 Os temas dispostos acima são abordados com um nível de complexidade capaz de 

proporcionar um entendimento das tensões existentes e  as possíveis soluções que 

conduzirão ao cenário proposto. 

  

5.8- Entraves 

O entrave sócio-cultural  

A prática de se utilizar o veículo com o máximo possível de sua ocupação era comum 

muito antes de existir a concessão de vantagens para tal. A escassez de veículos, estradas e 

infra-estrutura de transportes pouco desenvolvida resultavam neste fato.  

 

Longe de ser uma característica própria dos transportes, o conforto proveniente dos 

avanços tecnológicos (como a televisão e o automóvel) era propriedade de poucos e, 

portanto, seu uso era compartilhado por muitos. 

 

Sendo assim, antes de 1950, automóveis eram desenhados para comportar 5 ou 6 

pessoas. As famílias rotineiramente viajavam juntas e a vizinhança utilizava  carona na 

locomoção para o trabalho, escolas e entretenimento.Além disso, no tempo de guerra, o 

racionamento de combustível encorajava a carona através de campanhas publicitárias 

(LEMAN, 1994). 
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No entanto, esta tradição ficou extremamente enfraquecida depois da Segunda Guerra 

Mundial, quando as políticas americanas voltaram-se para a construção de rodovias e 

propagou-se o estilo de vida dependente do automóvel, posteriormente disseminado em 

quase todo o mundo. 

 

Apesar disso, durante o período de crise de energia nos anos 70,  muitos governos 

voltaram a  promover o aumento dos níveis de ocupação. Nos EUA, por exemplo, serviços 

de telecomunicação foram disponibilizados para encorajar as caronas. A partir dos anos 90, 

muitas empresas passaram a incentivar seus trabalhadores a utilizar o transporte de massa 

ou o uso do automóvel de forma coletiva, através de incentivos como estacionamento de 

graça ou de baixo custo (LEMAN, 1994).   

 

Como se observa, as mudanças no nível de ocupação e seus incentivos variam, em 

parte, em virtude  das necessidades e oportunidades do contexto histórico. O que se verifica 

atualmente, no Brasil, é que não existe uma forte pressão de ordem econômica 

internacional ou doméstica que leve a população a adotar espontaneamente um aumento da 

ocupação de seus veículos. Por outro lado, a cultura do crescente uso do automóvel como 

meio de locomoção reforça a tendência do aumento do número de veículos por família, e 

por conseguinte menos pessoas viajando em cada veículo. 

 

Sendo assim, presume-se que uma otimização no uso do automóvel deva ser 

promovida através de incentivos pelo governo e, acima de tudo, por campanhas que 

possibilitem à população visualizar suas vantagens e, assim,  absorver gradualmente este 

padrão cultural. 

  

Tamanho das famílias e motorização 

         As famílias brasileiras estão cada vez menores ao longo das décadas, em virtude da 

disseminação de métodos anticoncepcionais, do aumento da urbanização, melhor 

planejamento familiar, dentre outros. Enquanto no período entre 70 e 80 o número médio 

de filhos era de 2,48, entre 90 e 2000 este patamar passou para 1,64. Com menos pessoas 
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em cada residência, as chances de andar com um automóvel mais cheio se reduzem (IBGE, 

2000). 

 

Por outro lado, a população cresce mais lentamente e o nível de renda tende a 

aumentar. De acordo com os valores adotados no modelo MAED, a população crescerá a 

uma taxa média de 0,98% entre 2000 e 2025, contra um crescimento médio do PIB de 

4,1%, no mesmo período. O PIB per capita influencia diretamente o nível de motorização77,  

como se pode observar na trajetória de  desenvolvimento  de diversos países.  

 

 Manter a motorização sob controle, de forma que as externalidades negativas 

provenientes do uso do automóvel para a sociedade não sejam maiores do que o benefício 

dele provenientes para o particular, exige um equilíbrio que envolve: o governo, através da 

promoção de serviços de transporte coletivos, os próprios particulares e a indústria, 

nomeadamente, a  automobilística . A influência desta última na trajetória da motorização é 

analisada no item seguinte. 

 

A indústria automobilística  

O peso da indústria automobilística na economia brasileira pode ser traduzido em 

números, visto que esta compreende cerca de 91.000 empregos, possui cerca de 52 plantas 

de diversas empresas  instaladas em várias regiões e produz aproximadamente 1,5 milhão 

de automóveis ao ano com um faturamento de  15,762 bilhões de dólares em 2002 

(ANFAVEA, 2004). A grosso modo, isto significa que o lobby deste segmento exerce 

influência considerável nas políticas industriais delineadas pelo governo. 

 

Portanto, medidas que venham limitar  as expectativas de aumento na demanda de 

automóveis não são bem vistas por este setor. As empresas automotivas aqui instaladas, 

muitas vezes com incentivos tributários, buscam um ambiente propício para expansão da 

produção, cujas oportunidades são retratadas nos baixos níveis de motorização no país. 

Sendo assim, a forte presença da indústria automobilística no Brasil constitui, sobre este 
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ponto de vista, um entrave ao controle da motorização e dos níveis de ocupação  nos 

automóveis. 

 

5.9-Propostas 

Não existe uma variedade considerável de políticas com o objetivo de reduzir o nível 

de ocupação dos veículos. Em geral, as propostas incluem incentivos ou vantagens aos 

motoristas que dirigem acompanhados. Um exemplo típico são as Linhas Expressas ou 

“Hot lanes”, que se tornaram populares em algumas regiões dos EUA. Estas funcionam 

como faixas rodoviárias exclusivas para carros com no mínimo dois ou três passageiros.  

 

Para os demais veículos, o uso desta faixa requer o pagamento de uma taxa. Desta 

forma, o motorista cria a percepção de que pode optar por menos congestionamento sem 

necessariamente ter que pagar mais por isso. Este tipo de vantagem, além de reduzir a 

intensidade energética dos veículos, é importante por introduzir a aceitação da população a 

este tipo de proposta (IEA, 2000b). 

 

 Além disso,  algumas estratégias gerenciais podem ser  introduzidas para  aumentar a 

adesão pelas linhas expressas. Como por exemplo promover facilidades de estacionamento 

e acesso direto ou conexões e  melhorar o nível do serviço no corredor expresso.  Adiante, 

são enumerados outros pontos positivos associados a esta proposta. 

 

 Custo : Embora a implementação das linhas de prioridade dependa do local e do tipo de 

facilidade quando comparada a alternativas de  desenvolvimento de infra-estrutura no 

trânsito, esta representa um dos menores custos.  

Implementação: As linhas de prioridade podem ser planejadas e implementadas num 

período razoavelmente curto.  

Risco : Comparativamente a outras melhorias no tráfego que necessitam de obras de infra-

estrutura, as linhas de prioridade são consideradas uma opção de baixo risco. Se estas não 

forem suficientemente utilizadas, podem ser convertidas para o uso de trânsito misto ou 

para tráfego de caráter emergencial.    
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Financiamento: Internacionalmente, as linhas de prioridade são projetos freqüentemente 

eleitos para financiamento por fontes diversas.Em alguns países são utilizados fundos 

estatais e fundos de transporte locais na construção destas linhas.  

Uso múltiplo : Grande parte das linhas expressas  não são dedicadas exclusivamente para 

automóveis, mas também para ônibus de pequeno e médio porte, dando-lhes a prioridade de 

que necessitam para competir com os outros meios.Experiências internacionais mostram 

que a velocidade de ônibus que atuam na linha expressa é de 80km/h ou mais. Este fato, 

garante maior suporte social a esta medida. 

Período operacional ajustável : Isto significa uma flexibilidade das exigências dos níveis de 

ocupação em relação às diversas horas do dia. Pode ser utilizado, por exemplo, apenas nas 

horas de pico de tráfego e nos demais períodos como via normal (LEMAN, 1994). 

 

Apesar destas numerosas e potenciais vantagens, deve-se lembrar que as linhas 

expressas não são recomendadas  em todos os casos e situações e constituem-se apenas uma 

das possíveis  melhorias no trânsito. Por exemplo, se as linhas de prioridade forem 

subutilizadas, pode haver aumento nos congestionamentos e poluição no restante da via. 

Logo, da mesma forma que as demais propostas, deve ser examinada para se constatar a sua 

efetividade em cada caso. 

 

Uma outra forma de aumentar o número de pessoas por veículo é através da ação das 

empresas. Estas podem fornecer vantagens àqueles que se locomoverem em grupo para o 

trabalho, propiciando, por exemplo, estacionamento grátis ou com abatimento. (A idéia do 

estacionamento também pode ser utilizada em locais públicos, destinando vagas específicas 

para veículos com mais de uma pessoa). Além disso, podem oferecer serviços de 

comunicação interna que facilitem a prática de caronas, através de apoio logístico.  

 

Conclui-se que, de forma espontânea, e na ausência de uma conjuntura limitante, a 

trajetória do nível de ocupação dos veículos tende a ser decrescente. Para frear esta 

perspectiva, as medidas são menos intensas em recursos e infra-estrutura, e mais focada em 

incentivos que modifiquem os hábitos e a cultura em relação ao uso do automóvel. Logo, se 
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por um lado, a primeira requer relativamente pouco tempo, a segunda pode se dar apenas a 

longo prazo.  

 

5.10- Aplicação do modelo MAED 

 

Através do Cenário Transporte Social é possível entender as principais dificuldades 

de se alcançar uma redução da intensidade energética nos automóveis particulares a partir 

de um aumento dos níveis de ocupação. Verifica-se que a amplitude do sucesso do cenário 

avaliado depende em grande parte da conscientização por parte dos proprietários de carros 

da necessidade da adoção das medidas analisadas para uma redução do consumo de 

combustíveis, melhores condições de trânsito e menores emissões de poluentes, antes que 

estes se tornem caóticos. Os itens seguintes mostram os efeitos do cenário para uma adesão 

gradual e o outro em que a situação é emergencial.  

 

Da mesma forma que no cenário Transporte Racional, considera-se que as medidas 

serão implementadas após 2005 e, portanto, seus efeitos serão observados apenas nos anos 

seguintes.  

 

a) Implementação gradual  

A implementação das  linhas expressas  e a adesão da população de forma gradual não 

serão suficientes para permitir um aumento dos níveis de ocupação em relação aos 

verificados em 2000, mas sim  para que estes permaneçam estáveis até 2025.   

 

Desta forma,  tanto no caso do transporte urbano, quanto para o interurbano, o número 

de passageiros por veículo sofre uma redução até 2005 (seguindo as tendências do Cenário 

de Continuidade), recuperando gradualmente, após esta data, o nível de 2000 até  2025. 

Logo, no ambiente urbano, esta variável se estabiliza em 1,26 e no ambiente interurbano 

em 2,86 pessoas por veículo. 

 

b) Implementação Emergencial  
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A implementação emergencial presume que o controle dos níveis de ocupação nos 

automóveis ocorra  de forma ampla e intensa. Por outro lado, assume-se que grande parte 

da população mostrará aderência à medida propiciando maior eficácia à mesma. As 

hipóteses são expostas adiante: 

 

     No caso dos veículos urbanos, dado que a ocupação é consideravelmente baixa 

(1,26 pessoas por veículo) é aplicado um percentual de recuperação de 50%. Logo, em 

2025, esta variável aumentaria para 1,9 pessoa por veículo . Nota-se que em áreas de maior 

densidade populacional é mais fácil de se encontrar um companheiro para a viagem, o que 

contribui para um maior sucesso da proposta (IEA, 2002). Além disso, no centro das 

cidades, os problemas de tráfego são mais graves e, portanto, o impacto deste tipo de 

medida é mais visível do que em locais de baixa densidade . 

 

No meio interurbano, o nível de ocupação já é relativamente alto (2,86 em 2000). 

Presume-se que este fato seja conseqüência das maiores distâncias percorridas e dado que  

em geral, a população das periferias tem menor poder aquisitivo. Por estes motivos, 

considerou-se um crescimento de apenas 5 %, resultando em 3 passageiros por veículo em 

2025. 

 

        5.10.1- Resultados 

O resultado no Cenário Social para uma implementação gradual é uma redução do 

consumo de energia pelo segmento de transportes de passageiros de  10,4% em relação ao 

Cenário de Continuidade, em 2025,  ou seja, um consumo de 60,44 mil tep .  

 

       Já no caso da implementação emergencial é possível uma redução no consumo de 

energia de 28,5%, em relação ao Cenário de Continuidade, ou um consumo de 47,9 mil tep 

pelo segmento de transporte de passageiros em 2025. 
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Figura 5.2- Evolução do consumo de energia nos cenários 

Continuidade e Social – 2000 a 2025. 

 

A figura 5.2 mostra a evolução do consumo energético no transporte de passageiros 

no Cenário de Continuidade e no Cenário Social para os casos de implementação gradual e 

emergencial. Observa-se que a diferença de consumo energético em virtude da intensidade 

da   implementação das medidas neste cenário é de 12,5 mil tep no último ano de projeção. 

Por outro lado, a redução de consumo propiciada pelo cenário Social emergencial em 

comparação com o cenário de Continuidade é de 19,6 mil tep em 2025.  

 
 
5.11- Cenário de Interseção  
 

O Cenário de Interseção implementa as propostas do Cenário Racional e Social em 

um único contexto, utilizando-se as respectivas hipóteses. Neste caso, atenta-se para o fato 

de que as medidas se sobrepõem. Ou seja, uma vez que se alcança um maior nível de 

ocupação nos veículos, é provável que medidas que incentivem a migração da locomoção 

por automóvel para o transporte coletivo tenham seu potencial reduzido em determinado 

grau.  

 

Da mesma forma, uma vez que se consiga um aumento da atividade de passageiros no 

transporte coletivo, é provável que medidas que visem a aumentar o número de passageiros 

por veículo sejam afetadas.  
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A questão é que para determinar o nível em que estas medidas se sobrepõem faz-se 

necessário um estudo mais aprofundado, que não cabe no propósito deste capítulo. Sendo 

assim, optou-se por aplicar as políticas do Cenário Racional apenas no ambiente urbano e 

as políticas do Cenário Social exclusivamente no ambiente interurbano, extraindo de cada 

alternativa seu maior potencial, levando-se em consideração o ambiente  de implementação. 

 

É importante ressaltar que um determinado aumento da ocupação dos automóveis no 

ambiente urbano resulta em maior redução do consumo de energia do que no meio 

interurbano, visto que o primeiro ambiente apresenta uma quantidade de veículos muito 

maior e um tráfego mais lento repercutindo em maior consumo de combustível.  

 

Por outro lado, no meio interurbano o transporte coletivo apresenta maior participação 

na atividade de passageiros do que no urbano. Por este motivo, políticas de incentivo ao uso 

do transporte coletivo nesse ambiente são mais representativas e compreendem maior 

quantidade de passageiros de classes mais baixas que moram longe do centro das cidades e 

que percorrem diariamente longas distancias. 

 

 
5.12 Aplicação no modelo MAED  

 

a) Implementação gradual  

Esta alternativa utiliza as hipóteses do Cenário Racional gradual exclusivamente no 

ambiente interurbano. Ou seja, considera-se que a atividade de passageiros nos transportes 

coletivos atingirá 68% da atividade total de passageiros em 2025, a partir de um percentual 

de 52% da atividade total em 2000.  

As hipóteses do Cenário Social gradual são aplicadas ao ambiente urbano. Assim, o 

número de passageiros por veículo que em 2000 é de 1,26, após um leve decréscimo, 

permanece neste mesmo patamar. 

 

b) Implementação emergencial  

No Cenário de Interseção emergencial, a participação da atividade de passageiros nos 

transportes coletivos interurbanos se estabiliza em 81% e permanece neste patamar até 
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2025, de acordo com o Cenário Racional. Por outro lado, a ocupação dos automóveis 

urbanos aumenta de 1,26 a 1,69 num horizonte de 25 anos, segundo o Cenário Social.   

 

5.12.1- Resultados 

O cenário de implementação emergencial do cenário de Interseção foi aquele que 

apresentou o melhor resultado dentre as demais alternativas apresentadas. As medidas 

possibilitaram uma redução no consumo energético de 32,4% em relação ao cenário de 

Continuidade, ou uma  redução de aproximadamente 22 mil tep, no ano de 2025. 

 

Já o cenário de Interseção com implementação gradual não resultou num diferencial 

significativo em relação ao cenário Continuidade, com uma redução de apenas 3,1 mil tep 

em 2025, o equivalente a cerca de 5% do total. A comparação entre a evolução do cenário 

de interseção e o cenário de Continuidade pode ser vista na figura 5.3 a seguir. 
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Figura 5.3- Evolução do consumo de energia nos cenários 

Continuidade e Interseção (2000 a 2025). 

 
5.13- Conclusão 
  

De acordo com as hipóteses adotadas, contata-se através da aplicação do modelo 

MAED que o cenário Social permite uma maior redução no consumo final de energia do 

que o Cenário Racional, visto a grande sensibilidade deste resultado em relação à 

intensidade energética nos automóveis (figura 5.4). 
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Figura 5.4 – Comparativo do consumo de energia (mil tep) 

no Cenário Racional, Social e Interseção  (2025). 

 

Neste ponto, ressalta-se que o aumento de um passageiro no nível de ocupação do 

automóvel no meio urbano representa 16,38 mil tep, ou seja, 55% do que é consumido em 

2000, por este segmento. Sendo assim, as medidas adotadas com intensidade gradual e 

emergencial, levam a uma redução de 11% e 20,7% respectivamente em relação ao 

consumo energético do Cenário de Continuidade, em 2025. 

 

Levando-se em conta uma comparação superficial, constata-se que  para se alcançar  a 

redução energética equivalente ao aumento de um passageiro, no nível de ocupação do 

veículo, no meio urbano, seria necessário uma mudança modal, onde os carros ocupassem 

apenas 10% da matriz, sendo o restante representado por ônibus (mantendo todas as demais 

variáveis constantes e iguais àquelas verificadas no Cenário de Continuidade). 

 

O cenário Interseção utiliza este potencial do meio urbano somado à vantagem de se 

obter maior ênfase no transporte coletivo no meio interurbano e obtém a maior redução 

energética dentre todos os cenários.  Isto não significa, no entanto, que este ou aquele seja 

necessariamente o melhor caminho a ser seguido. Ou ainda, que as medidas que visem o 

aumento no número de pessoas por veículo sejam melhor do que aquelas que enfatizam 

uma mudança modal em direção ao transporte de massa.  
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É evidente que qualquer política adotada tem inúmeros outros efeitos, além da 

variação no consumo de combustíveis, que envolvem: direitos do cidadão, desenvolvimento 

social, planejamento territorial, dentre outros, que devem ser levados em 

consideração.Adiciona-se ainda que cada região tem suas características e peculiaridades 

que  indicam as alternativas mais apropriadas  a serem tomadas, as quais incluem uma vasta 

gama de possibilidades que se somam às apresentadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- CONCLUSÃO  
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A realidade do aumento substancial no consumo de petróleo liderado pelo 

crescimento do setor de transportes nos próximos anos se traduz nas estatísticas oficiais. A 

Agencia Internacional de Energia (AIE) prevê um crescimento negativo na produção de 

petróleo de 0,8% ao ano entre 2003 e 2025, chegando a 252,2 milhões de tep por ano. Ao 

mesmo tempo, prevê um aumento do seu consumo de 1,5% ao ano, neste mesmo período, 

alcançando 1.371,3 milhões de tep. Destaca-se que o aumento do consumo energético no 

setor de transportes é de 1,8% ao ano resultando em 2025 num consumo de energia maior 

do que em qualquer outro setor da economia 78 (EIA, 2004).   

 

Os países em desenvolvimento apresentam taxas de crescimento populacional 

superiores àquelas verificadas nos países desenvolvidos e devem experimentar um aumento 

na renda per capita da população nas próximas décadas. Estes são fatores que contribuem 

para uma expansão ainda maior no consumo de energia no setor de transportes 

comparativamente aos países desenvolvidos. O exemplo mais expressivo é a China, cujo 

PIB cresceu 9,1% em 2003 e superou o Japão no total do consumo de petróleo pela 

primeira vez, atingindo 5,56 Mi b/d.  A projeção da Agencia Internacional de Energia para 

2025 é um consumo de 12,8 Mi de b/d neste país (EIA, 2004). 

 

O Brasil encontra-se, a curto prazo, numa posição confortável visto que a 

dependência externa de petróleo e derivados alcançou o patamar de 3,3%, com uma 

produção de aproximadamente 1,25 Mi b/d em 2003 (ANP, 2004). No entanto, essa 

situação aparentemente confortável não é sustentável por muito tempo. Considerando-se o 

nível de reservas provadas no Brasil (10,6 Bi de barris) e o nível de produção em 2003 (546 

Mi b/a), o petróleo será suficiente por apenas cerca de 20 anos (ANP, 2004). 

 

De acordo com as projeções realizadas no MAED o aumento do consumo final de 

energia pelos transportes no período projetado (2000 a 2025) é de aproximadamente 4% ao 

ano, sendo equivalente a 100,9 mil tep em 2025, caso nenhuma medida tenha sido tomada a 

fim de promover uma redução na  intensidade energética do setor. Verifica-se que este é um 

 
78 O consumo de energia no setor residencial, comercial e industrial  em 2025, é de respectivamente  670; 673 
e 996 milhões de tep em 2025 (EIA, 2004). 
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crescimento bastante significativo e deve trazer repercussões negativas para o 

desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida da população. 

 

Apesar da conjuntura que se apresenta, a evolução do setor nos últimos anos  mostra 

que os investimentos têm sido insuficientes para promover mudanças estruturais que 

priorizem os modais de maior eficiência, como no caso do transporte ferroviário. Pelo 

contrário, os recursos concentram-se no modal rodoviário dependente em grande escala dos 

combustíveis fósseis. Soma-se a isto, o fato de que à luz do que ocorre mundialmente, a 

motorização e a mobilidade no país tendem a aumentar e a ocupação nos automóveis, a 

reduzir contribuindo para aumento do consumo energético.  

 

No entanto, mesmo com um histórico pouco animador e tendências desfavoráveis, 

verifica-se que a situação do sistema de transportes brasileiro pode atingir um  maior nível 

de eficiência e qualidade caso haja: um planejamento integrado e consistente a longo prazo 

em todas as esferas governamentais, a produção de estatísticas confiáveis e a delineação de 

objetivos. Os cenários apresentados nesta dissertação mostram diversas propostas e seus 

potenciais resultados na redução do consumo de combustíveis pelos transportes entre 2000 

e 2025.  

 

O cenário Racional tem ênfase na maior atividade dos transportes coletivos urbanos e 

interurbanos, de forma a conter a expansão da atividade dos automóveis. A implementação 

emergencial desta alternativa proporciona uma redução de 23,6% (15,9 mil tep) no 

consumo final energético, em 2025, se comparado ao cenário de continuidade. O complexo 

processo para se alcançar tal resultado passa pela inserção social de classes desfavorecidas, 

pela otimização da ocupação do território, pela adequação de serviços e tarifas à demanda,   

grande volumes de investimentos  destinados à obras de infra-estrutura, dentre outros. 

 

O cenário Social mostra a contribuição dos particulares no crescente consumo de 

combustíveis que se traduz no aumento da motorização do país e na redução da ocupação 

dos automóveis. As causas de tais tendências estão além do processo natural de 

desenvolvimento do país e de distribuição de renda, e incluem um forte padrão cultural que 
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incentiva a posse de veículos, em parte, como um sinal de status. Este cenário mostra que 

caso a população se conscientizasse do desperdício que é capaz de gerar ao utilizar 

freqüentemente seu veículo sem um acompanhante, se esforçaria para dar mais caronas. Os 

benefícios se refletiriam na redução da poluição, nos congestionamentos, além da 

possibilidade de redução do consumo energético do setor em 29% (20 mil tep), em 2025, 

em relação ao cenário continuidade  como mostra a implementação emergencial desta 

alternativa. 

 

O cenário de Interseção aplica as medidas do cenário Social no ambiente  urbano e as 

medidas do cenário Racional no ambiente interurbano a fim de maximizar o potencial de 

cada uma delas. De fato a redução no consumo energético que se obtém neste caso é maior 

do que aquela verificada na implementação exclusiva de cada cenário, e chega a 32,5%, ou 

22 mil tep. Isso ocorre sobre tudo em virtude da maior sensibilidade do consumo energético 

em relação ao aumento da ocupação dos automóveis nos centros urbanos se comparada  

àquela verificada no meio interurbano. E, por outro lado, pelo fato do transporte coletivo no 

meio interurbano ter maior representatividade do que no urbano. A comparação dos três 

cenários pode ser observada no gráfico 6.1 a seguir.  
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Figura 6.1- Evolução do consumo de energia final nos transportes 

cenários com implementação emergencial – 2000 a 2025. 

 

É importante ressaltar que as medidas inclusas nos três cenários quando 

implementadas de forma gradual, não apresentam resultados significativos, atingindo a 

redução energética máxima de 10,4% no caso do cenário Social em relação ao cenário de 
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Continuidade em 2025. Isso mostra, que para alcançar um sistema de transporte menos 

intensivo em energia, através da redução do consumo energético por atividade de 

passageiros, grandes mudanças na estrutura atual devem ser implementadas o mais rápido 

possível em virtude do longo tempo de maturação necessário.  

 

Essas mudanças por sua vez assumem importância, não apenas em virtude de seu 

impacto no consumo energético e na redução da emissão de gases do efeito estufa, mas 

também como meio de melhorar substancialmente a condição de vida da população. As 

formas de obtê-las são variadas, mas deve-se ter em mente que a responsabilidade de sua 

implementação é tanto do governo (através de seu poder normativo, regulador e 

intervencionista), quanto dos cidadãos (através do impacto de seus hábitos e culturas  na 

sociedade como um todo).     
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ANEXO A – Planilhas MAED de inserção de dados.  
 

Planilhas de entrada de dados para projeção do consumo de energia no setor de 
transportes de passageiros e carga, considerando-se o Cenário de Continuidade. 
 
Transporte de Passageiros 
 
Table 8a:Distances travelled 
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 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Dist. Intercity km/yr 1821,3 1998,0 2191,8 2404,4 2637,6 2893,5 
Dist. Intracity km/day 12,3 13,4 14,7 16,0 17,5 19,1 

 
Table 8b: Load factors 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
cars intercity person/car 2,86 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 
cars intracity person/car 1,26 1,254 1,249 1,243 1,238 1,232 
buses intercity person/bus 19,6 19,5 18,2 17,2 16,4 15,8 
buses intracity person/bus 20,0 18,9 17,6 16,6 15,9 15,3 
trains intercity person/train 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 
mass transit intra person/veh 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 
air planes % occupied 54,4 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

 
Table 8c1: Modal split of public intercity passenger transport 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Buses % 81,0 77,00 70,00 66,00 63,00 61,00 
Trains % 7,0 7,00 10,00 10,00 11,00 11,00 
    % electric % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
    % steam % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    % diesel % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Air planes % 12,0 16,0 20,0 24,0 26,0 28,0 

 
Table 8c2: Modal split of intracity passenger transport 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Cars % 52,0 53,50 60,40 68,80 73,00 76,00 
    % electric % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mass transit % 48,0 46,5 39,6 31,2 27,0 24,0 
    % electric % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Table 8d: Factors for intercity passenger transport by car 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car owner ship person/car 6,1 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8 
Car kilometers km/car/yr 1736,0 1967,5 2229,9 2527,3 2864,4 2864,4 

 
 
 
 
8fa: Energy intensity of passenger transportation (natural units) 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car intercity l/100km 9,00 8,27 7,61 6,99 6,99 6,99 
Car intracity l/100km 9,48 8,57 7,74 6,99 6,99 6,99 
Electr. car intracity kWh/100km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bus intercity l/100km 36,70 35,81 34,94 34,09 34,09 34,09 
Bus intracity l/100km 39,79 37,80 35,91 34,12 34,12 34,12 
Diesel train l/100km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Electric train kWh/100km 7141 7141 7141 7141 7141 7141 
Steam train kgce/100km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Plane l/1000seatkm 102,38 102,38 102,38 102,38 102,38 102,38 
Intrac. mass transp. kWh/100km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Transporte de carga  
 
Table 7 a:Generation of freight kilometers 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
agriculture tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
construction tkm/US$ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
mining tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
basic materials tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
machinery, equipment & 
miscellaneous tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
nondurables tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
chemicals tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
energy tkm/US$ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
trade/recr. tkm/US$ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
transport tkm/US$ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
business s.  tkm/US$ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
personal s. tkm/US$ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
base value 10^9 tkm 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 385,42 

 
 
Table 7c: Modal split of freight transportation 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Truck % 65,9 63,9 62,0 61,0 60,0 59,0 57,0 
    % local % 21,1 21,8 22,4 23,1 23,7 24,4 25,0 
    % long d. % 78,916 78,2 77,6 76,9 76,3 75,6 75 
Train % 22,0 22,0 24,0 24,0 24,0 24,0 25,0 
   % electric % 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 
   % steam % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   % diesel % 100 100 90 85 80 75 75 
Barge % 12,1 14 14 15 16 17 18 

 
 
 
 
7d1: Energy intensity of freight transportation (natural units) 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Local trucks [l/100tkm] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Long dist. trucks [l/100tkm] 3,62 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 
Diesel train [l/100tkm] 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Electric train [kWh/100tkm] 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Steam train [kgce/100tkm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Barge [l/100tkm] 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
Pipe [l/100tkm] 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B - Planilhas MAED de resultado. 
 

Planilhas de saída de dados para projeção do consumo de energia no setor de 
transportes de passageiros e carga, considerando-se o Cenário de Continuidade. 

 
Transporte de Passageiros 
 
Table 8e1: Intercity passenger transport by mode 
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 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car  10^9 pkm 139,16 124,24 137,60 154,33 173,68 172,92 
Bus 10^9 pkm 138,22 183,32 198,32 217,93 239,05 277,45 
Train 10^9 pkm 11,95 16,67 28,33 33,02 41,74 50,03 
Plane 10^9 pkm 20,48 38,09 56,66 79,25 98,66 127,35 
Total 10^9 pkm 309,81 362,32 420,92 484,53 553,13 627,75 

 
 
Table 8e2: Intracity passenger transport by mode 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car  10^9 pkm 322,34 389,89 509,03 664,42 801,11 942,24 
Mass transit 10^9 pkm 297,55 338,88 333,74 301,30 296,30 297,55 
Total 10^9 pkm 619,89 728,77 842,77 965,72 1097,41 1239,79 

 
 
Table 8fb: Energy intensity of passenger transportation (energy units) 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car intercity kWh/pkm 0,246 0,309 0,311 0,307 0,325 0,341 
Car intracity kWh/pkm 0,588 0,534 0,485 0,440 0,442 0,444 
Electr. car intracity kWh/pkm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Bus intercity kWh/pkm 0,185 0,181 0,190 0,196 0,205 0,213 
Bus intracity kWh/pkm 0,196 0,197 0,201 0,202 0,212 0,220 
Diesel train kWh/pkm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Electric train kWh/pkm 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 
Steam train kWh/pkm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Plane kWh/pkm 1,796 1,628 1,396 1,396 1,396 1,396 
Intrac. mass transp. kWh/pkm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
8g1a- Energy consumption of passenger intercity transportation (by mode) 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car GWa 3,907 4,386 4,890 5,404 6,444 6,741 
Bus GWa 2,913 3,782 4,296 4,868 5,587 6,739 
Diesel train GWa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Electric train GWa 0,148 0,206 0,350 0,408 0,516 0,618 
Steam train GWa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Plane GWa 4,198 7,080 9,028 12,626 15,718 20,290 
Total GWa 11,166 15,454 18,564 23,307 28,265 34,388 

 
 
8g2a: Energy consumption of passenger intracity transportation (by mode) 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Car GWa 21,647 23,763 28,155 33,352 40,395 47,725 
Electric car GWa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Mass transit GWa 6,664 7,623 7,675 6,958 7,159 7,472 
Electric mass trp. GWa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Total GWa 28,311 31,386 35,830 40,310 47,554 55,197 
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Transporte de carga  
 
7e1: Energy consumption of freight transportation (by mode) 
 unit 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Local trucks GWa 6,74 7,35 8,29 9,70 11,48 13,79 
Long dist. trucks GWa 15,24 15,83 17,23 19,38 22,18 25,64 
Diesel train GWa 0,49 0,53 0,59 0,64 0,71 0,79 
Electric train GWa 0,00 0,00 0,15 0,25 0,39 0,58 
Steam train GWa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Barge GWa 1,31 1,66 1,87 2,31 2,89 3,64 
Total GWa 23,78 25,38 28,13 32,29 37,66 44,45 
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