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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar e quantificar o impacto do envelhecimento de frota no 

consumo de combustível e consequentemente na Eficiência Energética de uma empresa 

ferroviária de transporte de cargas. Verificou-se, por meio da pesquisa bibliográfica, que o 

Brasil apresenta padrões diferentes dos países considerados desenvolvidos no que diz respeito 

a qualidade da infraestrutura e a matriz de transporte. Esta situação impacta diretamente nos 

custos operacionais e consequentemente na competitividade dos produtos brasileiros nos 

mercados internos e externos. Parte deste elevado custo está relacionada ao consumo de 

combustível. Uma das soluções seria a expansão do transporte ferroviário, visto que é um modal 

que atende grandes distâncias e é mais eficiente energeticamente que o rodoviário. Este modal, 

após o processo de concessão, apresentou aumento do volume transportado, redução de 

acidentes e melhoria na eficiência energética. Mesmo com este cenário, a busca pela melhoria 

da eficiência energética é constante em empresas ferroviárias. Esta pesquisa evidenciou, 

estatisticamente, que o envelhecimento da frota eleva o consumo de combustíveis, em 

contrapartida, uma manutenção corretiva, apesar dos custos, beneficia a eficiência energética. 

 

 

Palavras-chave: Eficiência Energética, matriz de transporte, modal ferroviário, 

envelhecimento de frota 

  



ABSTRACT 

 

 

 

The goal of this study is to evaluate and quantify the aging fleet impact on fuel consumption 

and therefore on fuel efficiency of a freight railway. It was verified by a bibliographical 

research, that Brazil has a different standard from developed countries regarding infrastructure 

quality and the transport matrix. This condition has a direct impact on operational costs and 

consequently on the Brazilian products competitiveness in domestic and foreign markets. Part 

of this high cost is related to fuel consumption. One solution would be the development of the 

rail transportation, since it is a modal that work for large distances and is more energy efficient 

than road. This modal after the grant process, showed a growth in transported volume, accidents 

reduction and fuel efficiency enhancements. Even with this scenario, the seeking for best results 

on fuel efficiency is constant in railway companies. This research showed, statistically, that 

aging fleet increases fuel consumption, however, corrective maintenance, despite the costs, 

increase fuel efficiency. 

 

 

Keywords: Fuel Efficiency, transport matrix, railroad, aging fleet 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Desde os primórdios o homem busca a utilização de fontes de energia, que não seja a 

sua, para geração de trabalho e atendimento as suas necessidades. Com a evolução da 

humanidade e surgimento de novas demandas, destacando-se o transporte, novas fontes de 

energia começaram a ser pesquisadas e desenvolvidas. 

Um momento crítico para o desenvolvimento de novos combustíveis foi a Revolução 

Industrial ocorrida em meados do século XVIII. O advento do motor a vapor fez com que o 

carvão mineral se tornasse a principal fonte de energia naquele momento. Foi esta a base para 

a estruturação do transporte de cargas e passageiros, principalmente o marítimo e ferroviário 

com as suas locomotivas a vapor (CNT, 2013). 

A utilização dos combustíveis fósseis (gasolina e diesel, por exemplo), que possuem 

maior desempenho na geração de energia, veio acompanhada do aumento do número de 

veículos automotores no início do século XX. Com a Segunda Guerra Mundial o diesel passou 

a ser usado em grande escala. No Brasil, no que diz respeito a volume, é a principal fonte de 

energia, correspondendo a 18,3% (Gráfico 1). Tratando-se de transportes esse combustível 

representa quase metade do volume (48,1%) (Gráfico 2), o que representa aproximadamente 

15% no total das fontes energéticas empregadas.  
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Gráfico 1 - Consumo final de energia por fonte: 2012 

Fonte: EPE (2013) 

 

 
Gráfico 2 - Consumo de energia nos transportes 

Fonte: EPE (2013) 

 

Tendo em vista as evoluções ocorridas nos quesitos transporte e energia, percebe-se uma 

inter-relação entre o desenvolvimento de novas fontes de energia e a evolução nos sistemas de 

transportes. Atualmente uma grande parcela das locomotivas possui motor diesel-elétrico, por 

exemplo, fonte bastante diferente da época da Revolução Industrial, baseada no carvão mineral 

e motores a vapor. Esta relação não é restrita a avanços tecnológicos, segundo Moraes (2005) 
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os meios de transporte possuem papel fundamental em qualquer economia do mundo, pois o 

progresso e sucesso de uma nação esta diretamente ligada a rapidez com que mercadorias e 

informações se deslocam. 

A CNT (2013) corrobora que um transporte eficiente é um elemento que merece 

destaque no desenvolvimento de países e regiões. Como exemplos têm-se os países da América 

Latina, dependentes da exportação de matérias-primas, que são produtos com uma parcela 

significativa de custos logísticos em seu valor final, contribuindo negativamente para a 

competitividade dos mesmos. 

Neste contexto, Vieira (2009) cita que as empresas do setor ferroviário estão adotando 

boas práticas de logística como diferencial competitivo, uma vez que as demandas dos clientes 

em relação aos níveis de serviço estão elevadas. No Brasil particularmente, observa-se um 

aumento de produtividade significativo após o processo de concessão iniciado em 1996. Para a 

CNT (2013) o modal ferroviário apresenta grande eficiência e assume um papel chave na 

composição da matriz de transporte de um país. Porém, mesmo com as vantagens apresentadas 

pelo modal ferroviário, as empresas estão buscando de forma contínua a redução dos custos 

operacionais. 

Parte significativa dos custos operacionais em uma ferrovia advém de gastos com 

combustíveis, a AAR (2012) define 22,5% como peso no fator de ajuste dos custos ferroviários 

das empresas americanas (Tabela 1) para um período de um ano, iniciado no último trimestre 

de 2012. Além da representatividade do custo de combustível outro fator relevante no Brasil é 

o constante aumento do valor do litro do óleo diesel a partir de 2011 (Gráfico 3). Ressalta-se 

que de junho de 2012 para agosto deste mesmo ano houve um aumento na ordem de 5% no 

preço médio. A tendência é de aumento constante, uma vez que a CIDE se tornou nula, 

conforme o Decreto nº 7.764, de 25 de junho de 2012 (ANP, 2013), e com isso, qualquer 

aumento no valor deste combustível incidira diretamente no seu valor final e consequentemente 

nos seus consumidores finais. Elevando-se assim os custos de transportes. 

 

 

 

Tabela 1 – Peso dos fatores de ajuste dos custos ferroviários conforme AAR 

file:///C:/Users/Bernardo/Desktop/EE/Bibliografia/AAR%20(2012)%20-%20Rail%20Cost%20Adjustment%20Factor.pdf
file:///C:/Users/Bernardo/Desktop/EE/Bibliografia/65868.pdf
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Variável Peso 

Mão-de-obra 31,3% 

Combustível 22,5% 

Materiais e Fornecedores 5,1% 

Aluguel de equipamentos 5,6% 

Depreciação 11,6% 

Juros 2,5% 

Outros 21,4% 

Fonte: Adaptado AAR (2012) 

 

 
Gráfico 3 - Comportamento dos preços médios de óleo diesel – 2011 a 2012 (R$/litro) 

Fonte: ANP (2013) 

 

Para Liimatainen e Pollanen (2010) a eficiência energética tornou-se um importante 

objetivo global nos últimos anos. Essa tendência também é observada no transporte de cargas 

e setor logístico, de modo que informações de uso de energia e gestão da eficiência energética 

são necessárias para mitigação das mudanças climáticas e reposta aos aumentos dos preços. O 

grande impacto do setor de transportes neste contexto reside no fato dele ser responsável por 

mais da metade do consumo de petróleo. Além do fato da diminuição da descoberta de novas 

reservas deste combustível (CHAVES; GOMES, 2013). Na ferrovia devido à 

representatividade dos custos de combustível no total dos custos operacionais, a eficiência 

energética vem sendo um importante fator no desenvolvimento de locomotivas e nas operações 

ferroviárias (STODOLSKY, 2002). 

file:///C:/Users/Bernardo/Desktop/EE/Bibliografia/Liimatainen%20e%20Pollanen%20(2010)%20-%20Trends%20of%20energy%20efficiency%20in%20Finnish%20road%20freight%20transport%201995-2009%20and%20forecast%20to%202016.pdf
file:///C:/Users/Bernardo/Desktop/EE/roadmap.pdf
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De maneira geral a evolução das locomotivas esta ligada às inovações dos motores de 

tração. Atualmente estes são bastante confiáveis e efetivos, e têm base nas tecnologias de 

motores elétricos de corrente contínua (DC) e alternada (AC), utilizando energia produzida por 

diesel-geradores . O consumo de combustível por sua vez, apesar de ter reduzido com a 

evolução das locomotivas, pode aumentar em função do desempenho e da durabilidade dos 

motores, que por sua vez são fundamentais na combustão do combustível e necessitam de um 

sistema de injeção em perfeito estado de conservação e funcionamento (STODOLSKY, 2002 e 

PEREIRA, 2009). 

O aumento no consumo de combustível pode estar relacionado a aproximação do limite 

da vida útil do motor. Portanto, o envelhecimento da frota de locomotivas tende a reduzir a 

eficiência energética de uma ferrovia. O questionamento em relação a isso é se este impacto é 

significativo e se o perfil de aumento de consumo existe e é constante no decorrer do tempo. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O aumento do consumo de combustível, não é proporcional ao volume transportado, ou 

diminuição da eficiência energética em empresas de transporte causa aumento expressivo nos 

custos operacionais, uma vez que são custos variáveis e com participação significativa na 

composição dos fretes cobrados. Este acréscimo no consumo de combustível pode estar 

relacionado a aproximação do limite da vida útil do motor, impactando, também, diretamente 

na confiabilidade do mesmo. Este sintoma não é verificado repentinamente, em geral o aumento 

do consumo é lento e gradual (GIRUX, 2013). Portanto, o envelhecimento da frota de 

locomotivas tende a reduzir a eficiência energética de uma ferrovia, aumentando o consumo de 

combustível. O questionamento em relação a isso é se este impacto é significativo e se o perfil 

de aumento de consumo existe e é constante no decorrer do tempo. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

file:///C:/Users/Bernardo/Desktop/EE/roadmap.pdf
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Este estudo tem como objetivo avaliar e quantificar o impacto do envelhecimento de 

frota no consumo de combustível e consequentemente na Eficiência Energética de locomotivas 

com motores diesel-elétrico (AC e DC), considerando os riscos relacionados a confiabilidade 

do equipamento. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta dissertação são: 

 

 Identificar a importância do modal ferroviário para o desenvolvimento de um país e da 

eficiência energética em uma empresa de transporte ferroviário de cargas, por meio da 

realização de pesquisa bibliográfica; 

 Avaliar possíveis diferenças no consumo específico, e consequentemente eficiência 

energética, de locomotivas com motores diesel-elétrico (DC e AC); 

 Avaliar os resultados obtidos e seus impactos nos custos operacionais em uma ferrovia 

de transporte de cargas; 

 Discutir com base nos resultados alcançados possíveis estratégias a serem adotadas com 

foco na melhoria da eficiência energética, considerando sempre os riscos a confiabilidade dos 

equipamentos. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

De modo a auxiliar no desenvolvimento do trabalho proposto, as seguintes perguntas 

deverão ser respondidas: 

a) O consumo específico das locomotivas DC e AC aumentam com o decorrer do tempo? 

b) Existe diferença no consumo específico, e consequentemente de eficiência energética 

entre as locomotivas com motores DC e AC? 

c) Qual o impacto financeiro da redução da eficiência energética das locomotivas? 

d) A aquisição de novas locomotivas quando comparada a uma manutenção mais frequente 

é a solução mais viável financeiramente para melhoria da eficiência energética de uma 

empresa ferroviária de transporte de cargas? 
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e) Pela revisão de literatura realizada, quais outras soluções poderiam ser implementadas 

para melhoria da eficiência energética? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa de transporte ferroviário de cargas, 

responsável por controlar a concessão da Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal. O estudo 

foi baseado em resultados de consumo específico e eficiência energética de locomotivas de 

carga com motores diesel-elétrico DC e AC de 4400 HP de tração, de um mesmo fabricante. 

As medições coletadas para o presente trabalhos são referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Os valores obtidos foram avaliados comparando-se os modelos de locomotivas e os resultados 

de cada ano. 

A pesquisa em questão não pretendeu abordar questões operacionais, como formação 

de trem e quadro de tração ideal dos trens utilizados pela empresa. Tanto que os valores 

analisados foram oriundos de testes em oficina, sem qualquer influência de variáveis externas, 

como por exemplo, perfil da via, modelo de condução, sinalização ou até condições climáticas. 

Deste modo tornou-se possível avaliar somente fatores relacionados ao motor diesel-elétrico 

das locomotivas. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Quando o tema eficiência energética é abordado, existem dois enfoques principais a 

serem verificados: o impacto ambiental, devido à emissão de gases poluentes, e a questão 

financeira, visto que o combustível é um dos maiores custos operacionais de uma empresa de 

transporte.  

Em face destes dois aspectos torna-se importante estudar quais são as possíveis causas 

de aumento de consumo. Uma das variáveis críticas no transporte ferroviário é a locomotiva, 

com isso é preciso verificar fatores que possam impactar no aumento do consumo deste 

elemento. 

A mensuração do possível impacto do envelhecimento da frota de locomotivas de uma 

empresa ferroviária, além de apresentar uma metodologia de comparação, trará subsídios para 
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estudos mais profundos das possíveis causas deste aumento, bem como quantificação deste 

incremento de combustível e custo. Sendo assim, poderá fornecer informações relevantes para 

estudos de trocas de locomotivas, bem como determinação de metas de eficiência energética. 

Pois se existir um aumento no consumo, e todas as demais condições permanecem constantes, 

fica inviável a busca de melhores resultados neste indicador. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos cada um com objetivos específicos 

conforme apresentado a seguir: 

a) Capítulo 1: este apresenta o trabalho por meio da introdução ao tema pesquisado, 

justificando a importância do estudo realizado. Contempla a formulação da situação-

problema, os objetivos do trabalho e a delimitação do escopo do mesmo, além das 

questões a serem respondidas durante a pesquisa. 

b) Capítulo 2: neste é apresentado todo o referencial teórico pesquisado para 

suportar a pesquisa realizada. Este capítulo trata da evolução do transporte e das 

características de cada modal, citando suas vantagens e desvantagens. Apresenta-se 

também a situação da infraestrutura de transporte do Brasil em relação a alguns países 

chaves. Expõem-se a questão da eficiência energética no transporte, a evolução do 

sistema ferroviário no Brasil e os fatores que impactam a eficiência energética no modal 

ferroviário, além do tema confiabilidade. 

c) Capítulo 3: neste é descrita a metodologia utilizada durante a realização da 

pesquisa, classificando-a quanto a sua natureza, objetivos, abordagem e método. 

d) Capítulo 4: este capítulo contemplará todos os resultados obtidos seguindo o 

método definido para realização da pesquisa.  

E) Capítulo 5: serão apresentadas as conclusões da pesquisa, baseadas nos 

resultados apresentados no capítulo 4. Além disso, será comentado sobre a possibilidade 

de realização de futuros trabalhos a respeito do tema eficiência energética em ferrovias. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os assuntos pertinentes ao desenvolvimento 

deste trabalho e a importância do tema a ser estudado. Inicialmente serão apresentadas as 

características de cada modal de transporte focando em suas vantagens e desvantagens, em 

seguida o tema infraestrutura de transportes é discutido, comparando-se a situação do Brasil 

frente a outros países. A participação de cada modal e sua importância para o desenvolvimento 

de uma nação, bem como a questão da eficiência energética no setor de transportes também são 

tópicos deste capítulo. Destaca-se ainda a evolução da ferrovia no país, além da comparação 

dos resultados operacionais antes e após a privatização do setor. Ao final deste, é apresentado 

o assunto eficiência energética com foco no modal ferroviário e uma breve apresentação do 

tema de confiabilidade. 

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE, O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO E A AS 

CARACTERÍSTICAS DE CADA MODAL 

 

O desenvolvimento econômico vem ocorrendo, dentre outros fatores, devido à evolução 

constante e redução dos custos das atividades fundamentais para a criação de um mercado 

global. Neste contexto o transporte e seu constante desenvolvimento se apresentam como um 

dos principais destaques, sobretudo nos últimos 250 anos. Essa mudança pode ser percebida 

desde os primórdios com a domesticação de animais, seguida pela criação da roda, os sistemas 

rodoviários do Império Romano, as navegações e descobrimento de novos mercados, o advento 

do motor a vapor e das ferrovias, os motores à explosão no século XIX e finalmente a aviação 

no século XX. Sendo que o modal rodoviário e a aviação comercial se tornaram particularmente 

dominantes nos setores de transporte de curta distância de passageiros e cargas; e longas 

distâncias e cargas de baixo volume, porém de alto valor agregado, incluindo serviços postais 

(ARMSTRONG; PRESTON, 2011; CASTRO JUNIOR, 2012). 

As melhorias tecnológicas dos meios de transporte e os investimentos maciços em 

infraestrutura, bem como a acessibilidade a informação por meio, principalmente, da internet, 

foram pontos fundamentais para este processo de globalização (O’CONNOR, 2009; 

RODRIGUE, 1999). Os modais de transporte são agentes fundamentais neste acontecimento, 

pois permitem fluxos de: a) comércio, sejam internos (dentro do país) ou entre nações 
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(JANELLE; BEUTHE, 1997), b) pessoas, e com isso troca de informações, conhecimentos e 

culturas. Rodrigue (1999) cita que a habilidade de transportar grandes quantidades de pessoas 

e cargas a baixos custos aumentou significativamente a capacidade e a eficiência dos sistemas 

de transportes. Nesta mesma linha Castro Junior (2012) descreve que a grande oferta de 

transporte reduziu fortemente o custo de deslocamento, por outro lado produziu 

congestionamentos, poluição e acidentes. O transporte também é fundamental no 

desenvolvimento da sociedade nas esferas relacionadas a agricultura, indústrias e inclusive na 

“economia do conhecimento” da sociedade pós-industrial (WANG, 2007). 

Segundo Janelle; Beuthe (1997) demandas relacionadas a transporte surgiram com a 

globalização e incluem: 

 Ligações de transporte mais longas e customizadas; 

 Grande sensibilidade para o horário das conexões, embarques e desembarques; 

 Ampla confiança nos processos de comunicação e redes de computadores. 

 Velocidade de movimentos e transações; 

 Equipamentos e procedimentos padronizados. 

De fato, as premissas para a obtenção de um sistema de transporte eficiente são idênticas 

em qualquer país. É desejável transportar cargas e passageiros da maneira mais rápida e com o 

menor custo possível, e estes são aspectos críticos na seleção do modal a ser utilizado ou 

investido. Outras questões que impactam na decisão de participação de cada modal na matriz 

de transportes de uma região são: geográficas, políticas, históricas e financeiras (GABRIELE; 

BRANDÃO; TREINTA; MELLO; CARVALHAL, 2013). A Tabela 2, Quadro 1 e Quadro 2 a 

seguir representam comparações entre os modais conforme diferentes aspectos. Vale ressaltar 

que essas informações referem-se a cenários clássicos, podendo variar conforme 

especificidades de regiões ou situações.  

Tabela 2 - Comparação entre modais de transporte 

Modal de 

transporte 

Custo 

1 = menor 

Tempo médio de 

entrega 

1 = mais rápido 

Variabilidade do tempo de entrega 
Perdas e danos 

1 = menor 
Absoluta 

1 = menor 

Percentual 

1 = menor 

Ferroviário 3 3 4 3 5 

Rodoviário 2 2 3 2 4 

Aquaviário 5 5 5 4 2 

Dutoviário 4 4 2 1 1 

Aéreo 1 1 1 5 3 

Fonte: Ballou (2006) 
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Quadro 1 - Comparativo modais de transporte 

Fonte: Faria e Costa (2005) apud Ballardin, Bornia e Tezza (2010) 

 

 
Quadro 2 - Vantagens e desvantagens de cada modal de transporte 

Fonte: Rodrigues (2010) apud Aguiar (2011) 

 

De acordo com Gomes e Ribeiro (2014) a velocidade, disponibilidade, confiabilidade, 

capacidade e frequência são características operacionais que devem ser observadas na escolha 
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do modal de transporte. Todavia, é preciso destacar a questão custo, seja fixo ou variável, nesta 

análise. 

Verifica-se com base nas informações apresentadas que o transporte aéreo se destaca na 

velocidade do serviço, em contrapartida seus custos são altos e sua capacidade de transporte 

(volume) é baixa. O transporte ferroviário apresenta um alto custo fixo, devido à quantidade de 

ativos, porém com custos variáveis baixos e consequentemente preço final acessível, tornando-

se economicamente competitivo em situações onde é necessário mover grandes cargas em 

longas distâncias (MARINOV; MORTIMER; ZUNDER; ISLAM, 2011; GOMES; RIBEIRO, 

2014). O modal rodoviário apresenta valores intermediários, destacando-se negativamente no 

quesito custo fixo, uma vez que dependerá do volume a ser transportado. O modal marítimo 

possui grande vantagem na questão da eficiência energética, porém os custos iniciais são 

elevados e dependem da existência de portos. O dutoviário destaca-se pelo seu baixo custo fixo 

e grande capacidade de transporte. 

Do ponto de vista exclusivo de custos fixos ou variáveis, o Quadro 3 resume a 

classificação e os fatores a serem considerados para cada modal de transporte. 

 

 
Quadro 3 - Custo fixo X custo variável nos modais de transporte 

Fonte: Nazário (2000) apud Aguiar (2011) 
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2.2 INFRAESTRUTURA E MATRIZ DE TRANSPORTE: UMA AVALIAÇÃO DO 

CENÁRIO MUNDIAL E BRASILEIRO 

 

2.2.1 Qualidade da infraestrutura 

 

Com o objetivo de otimizar a relação custo e velocidade na escolha do modal de 

transporte de passageiros e cargas, cada país define quais as melhores opções de investimento 

em sua infraestrutura de transportes. É preciso considerar as vantagens e desvantagens de cada 

modal (conforme apresentado no Quadro 2), porém muitas vezes é preciso adaptar as restrições 

existentes. Uma região onde não há rios navegáveis não poderia priorizar o transporte 

aquaviário, por exemplo. Além disso, podem existir influências comerciais ou políticas, que em 

muitos casos ultrapassam as análises técnicas de viabilidade (GABRIELE; BRANDÃO; 

TREINTA; MELLO; CARVALHAL, 2013). 

Uma infraestrutura extensiva e eficiente é fundamental para garantia do funcionamento 

efetivo da economia. Infraestruturas bem desenvolvidas mitigam o efeito das distâncias 

existentes, integrando e conectando, com baixos custos, mercados de outros países ou regiões. 

A qualidade e cobertura da rede de infraestrutura impactam significativamente no crescimento 

da economia e na redução das desigualdades (WORD ECONOMIC FORUM, 2012). Bertussi 

e Ellery Junior (2012) mostraram em seu trabalho que o investimento público no setor de 

transportes provoca um resultado positivo sobre o desempenho econômico dos Estados 

brasileiros e contribui de maneira significativa para a redução da desigualdade de renda entre 

eles. Ademais, os gastos públicos em infraestrutura de transporte são mais produtivos nas 

regiões menos desenvolvidas do país (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), comparando-se com as 

Regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste). Ou seja, dependendo do nível de desenvolvimento 

da região os gastos para se obter um mesmo resultado são diferentes. 

Modais de transporte efetivos - incluindo estradas, ferrovias, portos e aeroportos de 

qualidade – permitem aos empresários possuírem seus bens e serviços disponíveis no mercado 

de maneira segura e em tempo hábil (WORD ECONOMIC FORUM, 2012). Para tanto é preciso 

que haja um investimento crescente em infraestrutura, adequando a matriz de transporte para 

os novos desafios e perspectivas futuras de crescimento. Neste contexto, é possível observar 

alguns aspectos tais como qualidade da infraestrutura e a matriz de transportes.  
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A Tabela 3 contem a posição de alguns países em relação a qualidade na infraestrutura 

de transportes. Percebe-se que o Brasil possuía em 2012 a pior posição no ranking dos países 

selecionados, excetuando-se quando comparado com a infraestrutura de transporte rodoviário 

da Rússia. Pode-se destacar a pior colocação do Brasil em relação a alguns grupos: 

 Aos países pertencentes ao BRIC; 

 Países com grande extensão territorial (Rússia, Canadá, China, EUA, Austrália, 

Índia); 

 Países populosos (China, Índia, EUA, Rússia); 

 Maiores PIBs (EUA, China, Alemanha, França, Rússia, Índia); 

 Membros do G-20 (em desenvolvimento) (México, Chile, China, Índia). 

 

Tabela 3 - Comparação da qualidade da infraestrutura de transporte segundo The Global Competitiveness 

Report 2012–2013 

 Posição no ranking (entre 144 países) – Qualidade da infraestrutura 

 

Aspecto 

Geral* 
Rodovias Ferroviária Portuária 

Transporte 

aéreo 

Brasil 107 123 135 135 134 

China 69 54 22 59 70 

Rússia 101 136 30 93 104 

Índia 87 86 27 80 68 

EUA 25 20 18 19 30 

Chile 31 23 64 34 39 

Áustria 8 7 12 44 31 

Austrália 36 36 28 38 29 

Canadá 15 16 15 16 23 

México 65 50 60 64 64 

França  5 1 4 26 10 

Alemanha 9 10 7 9 7 

* Considera outros fatores de infraestrutura como: fornecimento de energia, telefonia celular e outros. 

Fonte: Word Economic Forum (2012) 

 

Devido à péssima qualidade da infraestrutura de transportes no Brasil, os custos de 

logística têm níveis médios bastante elevados em comparação aos demais países. Segundo 

estimativa apresentada em Andrés; Guasch; Haven; Foster (2008), o custo de logística médio 

como percentual do valor dos produtos no Brasil é de 26%, contra uma média de 9% nos países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ou 18% no Chile 

(ANDRÉS; GUASCH; HAVEN; FOSTER, 2008). Ainda nesta linha estudos do Banco 
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Mundial (Guasch, 2002 apud SPNT/MT, 2012) apontam que os custos logísticos brasileiro 

correspondem em média a 20% do valor do PIB, sendo que os custos de transportes podem 

variar de 4% a 25% deste valor (GOMES; RIBEIRO, 2014). Estes percentuais podem ser 

considerados elevados quando se compara a outros países (Tabela 4) com maior ou menor 

dimensão econômica que o Brasil (SPNT/MT, 2012). Dado esta condição, além da elevada taxa 

tributária, a produção interna sofre mais essa desvantagem frente aos concorrentes externos, 

deixando os produtos menos competitivos no mercado global. 

 

Tabela 4 - Custos logísticos em relação ao PIB 

 

Fonte: SNPT/MT (2012) 

 

Portanto, considerando os desafios e a necessidade de desenvolvimento que o Brasil 

enfrentará nos próximos anos, particularmente nas áreas de transportes, a questão do 

financiamento para a expansão e melhoria da infraestrutura existente assume importância 

fundamental. Investimentos neste setor trarão grandes benefícios para o desenvolvimento social 

e econômico, contribuindo para a redução da pobreza, gerando competitividade, empregos e 

renda, ampliando o desenvolvimento nas mais diversas e distantes regiões do país (OLIVEIRA; 

TUROLLA, 2013). 
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2.2.2 Matriz de transporte 

 

O aspecto da qualidade da infraestrutura de transporte é fundamental para as atividades 

econômicas de qualquer país. Porém, infraestrutura de qualidade em um modal desvantajoso 

não é sinônimo de ganhos para a economia. É preciso que exista uma distribuição proveitosa 

de cada um dos modais e investimento na infraestrutura dos mesmos, com isso os ganhos serão 

perceptíveis e benéficos para o desenvolvimento do país ou região. Apesar dessa necessidade, 

os custos iniciais de uma ferrovia são elevados. É fundamental que existam soluções a fim de 

tornar um negócio viável, nesta direção iniciativas público-privadas e processos de concessão 

vêm se mostrando boas alternativas. Um exemplo deste tipo de empreendimento é o Programa 

de Investimentos em Logística, lançado em 2012 pelo governo brasileiro. 

Ao avaliar a matriz de transporte brasileira em relação a países com grandes extensões 

territoriais e destaques econômicos verifica-se uma diferença significativa na relação transporte 

ferroviário e rodoviário. Ao contrário do percebido no Brasil, os outros três países contidos na 

Tabela 5 apresentam maior participação do modal ferroviário para transporte de cargas (TKU). 

Devido à extensão territorial, essa opção favorece os custos de transporte, principalmente o 

frete (ANDRADE; MATTEI, 2011). 

 

Tabela 5 - Matriz de transporte 

 Brasil (2006) EUA (2007) China (2007) Rússia (2008) 

Rodoviário 61,10% 31,0% 11,2% 4,4% 

Ferroviário 20,70% 42,9% 23,5% 42,8% 

Aquaviário 14,00 13,00% 63,5% 3,0% 

Dutoviário 4,20 13,1% 1,8% 49,8% 

Fonte: European Comission (2010), GEIPOT (2010) apud Andrade, Mattei (2011) 

 

De fato a utilização do transporte ferroviário no país está muito aquém do necessário. 

Avaliando-se a densidade de ferrovias (quilômetros de infraestrutura por 1000 km² de área) é 

possível perceber que as ferrovias não cobrem de maneira suficiente todo território nacional, 

este fato é um ponto crítico para uma melhor integração entre as regiões. O Brasil possui apenas 

3,5 quilômetros de ferrovia por uma área de 1000 quilômetros quadrados, muito abaixo de 



33 
 

países vizinhos como Chile e Argentina. Rússia, Austrália e Canadá (Gráfico 4), apesar de não 

possuírem uma densidade elevada, possuem regiões desérticas inabitadas, mesmo assim, a 

densidade destes países é mais de 30% superiores a brasileira. 

 

 

Gráfico 4 – Densidade do transporte ferroviário 

Fonte: CNT (2011) 

 

Avaliando-se a situação brasileira apenas para o transporte rodoviário, ferroviário e 

hidroviário de cargas (Tabela 6) percebe-se o mesmo cenário apresentado na Tabela 5. Países 

que possuem grande extensão territorial se aproveitam das ferrovias para transportar seus 

produtos e matérias-primas, pelo menos de maneira mais igualitária em relação ao rodoviário. 

Países com territórios menores não necessitam de tanto investimento no modal ferroviário, 

pois os custos comparando-se rodovias e ferrovias neste caso são praticamente equivalentes. 

De fato, existem situações em função da distância e do volume transportado em que há uma 

competição entre o modal ferroviário e rodoviário (Gráfico 5), todavia não é este o caso do 

Brasil, onde existe necessidade de grandes volumes de carga e em muitos casos a longas 

distâncias. 

 

 

 

 

Tabela 6 – Matriz de transporte relativa (%) 

Países Rodovia Ferrovia Hidrovia 

Rússia  8 81  11  

Estados Unidos  32  43  25  
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Canadá  43  46  11  

Áustria  49  45  6 

Austrália  53  43  4 

México  55  11  34  

Brasil  58  25  17  

Alemanha  71  15  14  

França  81  17  2 

Fonte: PNLT (2007) apud SPNT/MT (2012) 

 

 
Gráfico 5 – Competição modal no transporte de carga segundo distância percorrida e peso de carga 

Fonte: CNT (2013) 

 

No Brasil a dependência do modal rodoviário tem onerado os produtos nacionais. Essa 

dependência se torna ainda mais evidente quando se compara a distribuição dos modais em 

duas situações: considerando o volume de transporte do minério de ferro (que, por natureza do 

produto, é muito mais vantajoso quando transportado por ferrovia) e sem contabilizar o mesmo. 

Nesta comparação, de 52% do volume total, o modal rodoviário seria responsável por 68% dos 

volumes transportados (Gráfico 6), se aproximando das características de países com pequena 

extensão territorial.   

A necessidade constante de investimento para conservação das rodovias ultrapassa os 

valores investidos. A solução de fato para aumento da competitividade dos produtos brasileiros 

seria uma modificação expressiva na matriz de transporte (ELLER; SOUSA; CURI, 2011). Para 

o ano de 2025 é esperado que a maior participação no transporte de cargas seja feito via ferrovia 

(Gráfico 7), para isso estão sendo destinados recursos públicos e privados para investimento na 

infraestrutura de transporte, repetindo, de maneira tardia, o que foi realizado em outros países. 

O aumento da participação das ferrovias na matriz de transportes brasileira reduziria os custos 



35 
 

logísticos de transporte de carga, promovendo um círculo virtuoso para toda a sociedade 

(ANTF, 2011). 

 

 
Gráfico 6 – Comparação matriz de transporte brasileira de cargas sem e com minério de ferro 

Fonte: SPNT/MT (2012) 

 

 
Gráfico 7 – Perspectiva da matriz de transporte brasileira em 2025 

Fonte: ANTF (2011) 

 

2.2.3 Considerações sobre o cenário de transportes no Brasil 

 

A cadeia de suprimentos de um produto possui diversas etapas de agregação de valor. 

Todavia, algumas outras são desnecessárias do ponto de vista econômico, mas imprescindíveis 

file:///C:/Users/Bernardo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Bibliografia/Citações/Relatório%20ANTF.pdf
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para o processo. Nesta segunda vertente pode-se incluir a etapa de distribuição de mercadorias 

ou deslocamento de pessoas, uma vez que estes somente introduzem custos ao produto final, 

sem trazer um diferencial competitivo, no caso de bens de consumo. 

Sendo o custo de transporte algo inerente à cadeia de suprimentos de um produto, torna-

se necessário, portanto, minimizar os gastos relacionados a esta etapa. A matriz de transporte 

existente no país ou região é algo considerado pelas empresas ao instalar suas plantas ou centro 

de distribuições. E um dos pontos críticos para a escolha destes pontos é a tentativa de otimizar 

a relação distância/tempo considerando a localização de seus consumidores finais. Segundo 

Gomes e Ribeiro (2004) existem estudos de localização para dar suporte a essas decisões, 

geralmente estes buscam minimizar os custos ou maximizar os lucros a serem obtidos. 

Porém, a distância não é o item mais crítico nesta discussão. Uma empresa com alto 

volume de produção e com facilidades de escoamento dos seus produtos por meio do modal 

ferroviário tende a reduzir seus custos de transporte para regiões mais distantes. Esta mesma 

empresa preferindo instalar-se mais próximo de seus clientes poderia ter um custo de transporte 

maior, pois sua única opção seria o modal rodoviário, por exemplo. 

Esse ganho acontece devido às características e custos relativos de cada modal. No item 

2.2.2 verificou-se a diferença entre as matrizes de transporte de alguns países. Pode-se perceber 

ao se comparar as nações, do ponto de vista de extensões territoriais, que o Brasil possui uma 

matriz com características mais próximas de países com menor extensão do que aqueles com 

tamanhos próximos ao seu. Isto é confirmado analisando-se o Gráfico 4. Devido as grandes 

distâncias dentro do território brasileiro, o modal ferroviário deveria ser mais bem explorado, 

pois este é capaz de integrar o país com menores custos em relação aos demais modais. 

Além de uma escolha mais adequada no modal de transporte é preciso que este tenha 

qualidade na infraestrutura. Estudos apontam para uma má qualidade da infraestrutura de 

transportes brasileira, realidade distante das outras potências econômicas mundiais. De fato, 

uma estrada de ferro em condições inadequadas poderá causar atrasos nas entregas e grandes 

riscos de acidentes, explicando de certa maneira os altos custos relativos ao transporte no país. 

 

2.3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E TRANSPORTE 
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Por definição, a eficiência energética consiste da relação entre a quantidade 

de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realização. 

A promoção da eficiência energética abrange a otimização das transformações, do 

transporte e do uso dos recursos energéticos, desde suas fontes primárias até seu 

aproveitamento. Adotam-se, como pressupostos básicos, a manutenção das condições 

de conforto, de segurança e de produtividade dos usuários, contribuindo, 

adicionalmente, para a melhoria da qualidade dos serviços de energia e para a 

mitigação dos impactos ambientais (BRASIL, 2013). 

 

2.3.1 A preocupação com a eficiência energética 

 

Uma maior preocupação com eficiência energética foi iniciada com a crise do petróleo 

dos anos de 1970. Naquele momento ficou claro que as reservas fósseis não seriam baratas e 

nem existiriam para sempre. Vários países industrializados buscaram soluções para garantir o 

os mesmos níveis de serviços, porém com menores suprimentos de energia, ou seja, menos 

gastos de energia, impactando não só a economia, mas também a sociedade. De outro ponto de 

vista, buscou-se uma maior produtividade dos recursos energéticos.   Os equipamentos e hábitos 

de uso passaram a ser analisados também sob o ponto de vista de sua eficiência energética 

(HADDAD, 2011; EPE, 2012). 

Em meados dos anos 80 o preço do petróleo se estabilizou, mas a preocupação com as 

emissões de poluentes não. A preocupação com a queima de combustível e quais seriam as 

alternativas de solução foram discutidas por vários países em 1992 no Rio de Janeiro. 

Posteriormente em Kyoto, no Japão, foi assinado um tratado de modo a tornar o planeta mais 

eficiente do ponto de vista energético, sem prejudicar o nível de produção nem o nível de 

conforto propiciado às pessoas pelo uso da energia. Para que isso realmente ocorra tornou-se 

fundamental que toda a cadeia energética seja eficiente, desde a produção até seu uso final, 

além do incremento do uso de fontes renováveis e limpas (HADDAD, 2011; EPE, 2012). 

Eficiência energética se tornou uma meta global bastante importante nos últimos anos. 

Informações sobre o uso de energia e medições necessárias para a melhoria da eficiência 

energética são necessárias em todos os setores da sociedade para que ações sejam tomadas em 

relação às mudanças climáticas e o constante aumento dos preços dos combustíveis. 

(LIIMATAINEN; PÖLLÄNEN, 2010). Essas informações acabam sendo traduzidas em 

indicadores que permitem (ODYSSEE, 2011 apud EPE, 2012): i) monitorar o progresso da 
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eficiência energética na economia e em setores específicos; ii) verificar os ganhos obtidos ou 

não com projetos ou programas voltados para este fim, podendo determinar a continuidade ou 

interrupção do mesmo; iii) fomentar a pesquisa e desenvolvimento, de modo a atingir melhores 

resultados no futuro; iv) auxiliar na previsão das demandas de energia; v) possibilitar a 

comparação dos resultados de um setor ou países (EPE, 2012). Patterson (1996) cita que 

indicadores podem monitorar quatro grandes grupos referentes a eficiência energética, cada um 

com objetivos específicos e que em muitos casos está sendo dada muita atenção aos resultados 

e indicadores, sem que seja definido claramente o significado ou termo utilizado.  

O transporte de passageiros permite exemplificar a complexidade da medição da 

eficiência energética. Sendo simplesmente um dispositivo termodinâmico, o motor do carro 

poderia ser facilmente definido pelo seu princípio de operação. Porém, as interações humanas 

relacionadas ao carro, trazem o conceito de viagem. Portanto, ao invés da potência do 

automóvel, a distância percorrida se torna um parâmetro a ser maximizado, dado determinada 

quantidade de combustível ou energia. Assim, inicialmente a eficiência de um veículo foi 

definida como a distância a ser percorrida por unidade de combustível consumido. Uma vez 

definido, essa medição oriunda das necessidades do ser humano, tornou-se capaz a comparação 

entre modelos de carro, por exemplo, (MORIARTY; HONNERY, 2012).  

Moriarty e Honnery (2012) discutem também a questão de que os planejamentos das 

viagens realizadas buscam sempre o caminho mais curto ou que minimize o tempo. Nestes dois 

casos, estas poderiam ser “menos eficientes” do que outras que demoram mais ou utilizam 

caminhos mais longos. Além disso, ao transportar uma criança, essa não deveria ser considerada 

uma unidade de passageiro, por exemplo. Apesar destas considerações, o indicador de 

eficiência energética para o transporte considera a quantidade de energia gasta para transportar 

pessoas ou cargas por determinada distância. O Quadro 4 apresenta este indicador, além de 

outros que podem ser empregados de acordo com o tema. 
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Quadro 4 – Indicadores de eficiência energética 

Fonte: IAEA (2005) apud EPE (2012) 

 

A eficiência energética era tratada, tradicionalmente, como uma variável apenas técnica, 

porém estudos das últimas décadas também estão tratando a eficiência energética como uma 

variável comportamental (CAVALCANTI, 2005 apud EPE, 2007). Estudos da Confederação 

Nacional de Transportes (CNT) indicam que pode haver uma redução média de 5% com a 

correta utilização dos veículos e com técnicas de condução econômicas (EPE, 2011).  

Portanto a eficiência energética pode ser alcançada de duas maneiras. A primeira é 

quando se executa a mesma atividade com um equipamento mais eficiente (característica 

técnica), este pode ser uma invenção ou uma nova tecnologia para uma empresa específica. A 

outra vertente considera o uso racional da energia, que se encaixaria nos aspecto 

comportamental citado anteriormente. Outra maneira de ser mais eficiente seria adotar a 

“substituição energética”, que é a substituição de uma fonte por outra menos nobre, por 

exemplo, a troca da energia elétrica pela solar para geração de energia térmica. Com isso 

utilizam-se fontes mais econômicas e menos competitivas (característica de substituição 

energética) (EPE, 2007). 

 

2.3.2 Eficiência energética no setor de transportes 

 



40 
 

Energia e transporte servem como base para o desenvolvimento da economia de 

qualquer nação. Entretanto, a capacidade de armazenagem de energia é limitada, enquanto sua 

demanda cresce continuamente. Com o rápido desenvolvimento da economia, houve um 

aumento significativo no fornecimento de serviço de movimentação de passageiros e cargas e 

com isso um crescimento na proporção da energia consumida no transporte. A maneira como 

resolver os conflitos entre desenvolvimento econômico e o consumo de energia nos transportes 

se tornou um ponto crítico a ser estudado, analisado e resolvido (JIA; PENG; LIU; ZHANG, 

2009; ZHOU; MA; LUO, 2012). 

Eficiência energética no transporte aparece como um dos pontos críticos no cenário 

global de eficiência energética, parte devido ao histórico de competição entre os diferentes 

modais para fornecer serviços de transporte de pessoas e cargas. O transporte, sendo um dos 

pontos fundamentais para o serviço industrial da economia de um país, pode ser considerado 

como uma indústria de consumo de combustível, com um papel fundamental na construção de 

uma sociedade saudável economicamente, visto que o aumento das taxas de consumo de energia 

se tornou um dos fatores críticos em todos os setores da economia (HE; WU; XU, 2010; 

MORIARTY; HONNERY, 2012). Diversos autores seguem esta mesma linha de raciocínio, 

Jia; Mao; Liu e Sun (2010) citam que o transporte é um componente importante da economia 

nacional, e sendo uma indústria de consumo de energia gera grande atenção de todas as áreas 

da sociedade em uma escala global, especialmente por consumir combustíveis oriundos do 

petróleo. Para Andrade e Mattei (2011), devido ao padrão energético ter como base 

combustíveis fósseis o setor de transportas torna-se uma área importante para o estudo e 

implementação de ações que reduzam as emissões de gases do efeito estufa. 

 

2.3.3 O cenário da eficiência de energética dos transportes no Brasil 

 

No Brasil os transportes representam uma parcela significativa na utilização da energia. 

Conforme Gráfico 8 este segmento apresenta participação de 31,30%, ficando atrás apenas do 

setor de indústrias e bem a frente dos outros representantes. Apesar da segunda colocação as 

fontes responsáveis por mais de 79% da utilização de energia no transporte tem origem fóssil, 

sendo um grande vilão da perspectiva ambiental. As indústrias por sua vez, utilizam em mais 

de 40% do seu consumo fontes mais limpas como eletricidade e bagaço de cana (EPE, 2013). 
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Gráfico 8 – Uso da energia no Brasil em 2012 

Fonte: EPE (2013) 

 

Outro aspecto desfavorável ao setor de transportes, no que diz respeito ao uso da energia, 

foi o crescimento da demanda de utilização da energia em 7,2% quando se compara o Mtep dos 

anos de 2012 e 2011 (Gráfico 9). Comparando-se ao setor de indústrias, que é onde há maior 

uso da energia, o aumento do segmento de transporte foi substancial. Outro valor empregado 

como base de comparação é a projeção do PIB (0,9% no mesmo período), ou seja, o crescimento 

do consumo de energia aumentou mais que o PIB do país, indicando o que vem sendo praticado 

no transporte está na contramão da eficiência energética (EPE, 2013). 
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Gráfico 9 – Variação no uso da energia 2012/2011 

Fonte: EPE (2013) 

 

Conforme já citado neste trabalho, a atual matriz de transporte brasileira não aproveita 

as características de cada modal da melhor forma. Isso significa que existem algumas 

possibilidades significativas de diminuição dos gastos com cargas e passageiros, sendo um dos 

principais pontos os ganhos com o consumo de energia. Para isso é fundamental que exista a 

capacidade de financiamento para melhoria da infraestrutura de transporte, dentre outras 

necessidades (EPE, 2007). 

Outro fator que permitiria economia de combustível seria a integração dos modais. Com 

uma maior utilização dos meios ferroviários e aquaviário, marítimo e fluvial, para o transporte 

de cargas, bem como do transporte coletivo urbano, levando em consideração a gestão da 

mobilidade. Estes aspectos trariam economias significativas e aumentariam a competitividade 

de muitos setores da economia. Mais uma vez, a infraestrutura do país se torna uma barreira, o 

que não permite uma mudança rápida neste cenário. Com isso, outras ações, mais simples, 

precisam ser priorizadas, o caso da construção de corredores viários e ciclovias (EPE, 2007). 

Apesar de toda dificuldade existente para realização das melhorias necessárias, não existem 

tantas alternativas para a conservação de energia quando se fala de em força motriz a não ser 

no setor de transportes, conforme mostra o Gráfico 10. Pelo cenário atual, praticamente 81% 
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da energia de força motriz no transporte poderia ser conservada. E isso corresponde a redução 

significativa dos custos de transporte e emissão de gases do efeito estufa. Outro aspecto 

relevante é o combate ao desperdício de óleo diesel. O setor de transporte é responsável por 

mais de 50% do consumo deste derivado no país e o desperdício é significativo. Estima-se que 

a eliminação completa deste desperdício levaria a economia de aproximadamente US$1 

bilhão/ano (EPE, 2007). 

 

 
Gráfico 10 – Potencial de conservação de energia pela força motriz nos setores. Ano base 2011 

Fonte: EPE (2012) 

 

2.3.4 Oportunidades de melhoria da eficiência energética no setor de transportes 

 

O tema eficiência energética no transporte, apesar de não ser algo novo, ainda apresenta 

oportunidades a serem exploradas. Existem diversos indicadores a serem calculados, cada um 

deles representando oportunidades de melhoria e otimização na utilização de recursos e 

combustíveis. Uma comparação da energia necessária para transportar certa quantidade de 

passageiros por determinada distância poderia indicar a utilização de um modal mais eficiente 

ou determinar medidas para redução da energia utilizada. 

Campanhas educativas e incentivos financeiros se mostraram bastante eficazes no 

período de “apagão” ocorrido no Brasil. Estes tipos de ações poderiam ser estendidas ao cenário 
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de transporte, podendo assim reverter o cenário de aumento, acima da média, do uso de energia 

deste setor. 

Maiores investimentos em pesquisas de fontes mais limpas ou renováveis juntamente 

com uma política de incentivo de uso dessas fontes seriam essenciais para reversão do cenário 

de uso de energia atual. Muitas dessas energias são mais baratas e poluem menos quando 

comparadas ao principal combustível utilizado no setor de transporte: o combustível fóssil. 

 

2.4 UM ESTUDO DO MODAL FERROVIÁRIO: PANORAMA DAS CONCESSÕES, 

EVOLUÇÃO DO MODAL NO BRASIL E O PAPEL DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

O transporte ferroviário possui um papel fundamental no desenvolvimento econômico 

de um país. Como consequência, muitos pesquisadores focam suas atenções para a medição da 

eficiência na indústria ferroviária e seus benefícios para a evolução de regiões, além de 

vantagens do ponto de vista da sustentabilidade (YU; LIN, 2007). Segundo Vieira (2010) a 

expansão ferroviária brasileira, por exemplo, não se justifica apenas pelo viés econômico, mas 

também como uma maneira de integrar os sertões brasileiros ao centro político e econômico, o 

sudeste do país.  

As últimas décadas, após um relativo declínio durante grande parte do século XX, vêm 

sendo de ressurgimento para o serviço de transporte de longas distâncias de cargas e trens de 

passageiros de alta velocidade (PRESTON, 2009 apud ARMSTRONG; PRESTON, 2011). De 

fato, este momento de perdas no setor foi devido a grande interferência da administração 

pública, no Brasil e em outros países, culminando para altos custos e baixo nível de eficiência, 

que tornavam quase proibitiva a existência da ferrovia (CNT, 2013). O setor ferroviário 

brasileiro só conseguiu retomar o crescimento após a inclusão da RFFSA no PND (BRASIL, 

1992) e posterior concessão a iniciativa privada. 

Anteriormente a apresentação da evolução e dos resultados obtidos após o processo de 

concessão é importante entender a história das ferrovias no Brasil, bem como o todo o processo 

de desestatização. Este assunto é abordado nos tópicos seguinte. 
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2.4.1 A evolução da ferrovia no Brasil 

 

A invenção da ferrovia ocorreu nas primeiras décadas do século XIX na Inglaterra. 

George Stephenson construiu a “Locomotion” que em 1825 tracionou uma composição por 

uma distância de 15 quilômetros. Este engenheiro inglês foi considerado o inventor da 

locomotiva a vapor e construtor da primeira estrada de ferro. No Brasil as intenções de 

implementação deste modal de transporte remontam ao ano de 1928, pouco tempo após a 

divulgação em escala global deste novo invento (DNIT, 2013). 

Em sua origem, a intenção do império era a interligação das Regiões do país, porém o 

início do desenvolvimento ferroviário no Brasil foi fundamentado na economia cafeeira, 

predominante naquele momento histórico. O governo imperial teve participação decisiva na 

implementação dos primeiros trilhos, pois abriu concessão de juros e auxílios de financiamento 

as empresas que se candidatassem, além de planejar leis que incentivassem o desenvolvimento 

das ferrovias no país. Uma das medidas desta lei garantia uma taxa de retorno de 5% sobre o 

capital empregado na construção da ferrovia, ou seja, o governo pagaria com recursos públicos 

ao investidor privado, o montante necessário para garantir a atratividade do empreendimento. 

Outro ponto da lei era o monopólio que seria criado em determinada região, isso porque a lei 

proibia a construção de outra ferrovia num raio de 33 quilômetros, garantindo assim um volume 

mínimo a ser transportado e com isso garantir o retorno dos investimentos (VIEIRA, 2010; 

DNIT, 2013; CNT, 2013). 

 O pioneiro na introdução das estradas de ferro no Brasil foi o empresário Irineu 

Evangelista de Sousa, o Barão de Mauá (TENÓRIO, 1996 apud VIEIRA, 2010), que financiou 

quase que a totalidade deste empreendimento. Esta ferrovia, denominada Estrada de Ferro 

Mauá, foi inaugurada em 30 de abril de 1854 e ligava o Porto de Mauá (interior da Baía de 

Guanabara) ao início da Serra de Petrópolis. Seus 14,50 quilômetros de extensão eram 

percorridos em 23 minutos pela locomotiva “Baronesa”, homenagem de D. Pedro II à esposa 

do grande empreendedor (DIÓGENES, 2002). 

A segunda ferrovia inaugurada no Brasil foi a Recife-São Francisco, em 1858. 

Esta ferrovia, apesar de não ter chegado ao rio São Francisco, seu objetivo inicial, ajudou no 

desenvolvimento das cidades a qual cruzava.  A Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II foi 

inaugurada no mesmo ano, com trecho inicial de 47,21 quilômetros. Esta ferrovia se constituiu 

em uma das mais importantes obras da engenharia ferroviária do País. Foram realizados cortes, 
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aterros e perfuração de túneis com o objetivo de ultrapassar a Serra do Mar. A Estrada de Ferro 

D. Pedro II, por meio do trabalho dinâmico de seus operários e técnicos, transformou-se, em 

1889 na Estrada de Ferro Central do Brasil, um dos principais eixos de desenvolvimento do 

país.  Um dos fatos mais importantes na história do desenvolvimento da ferrovia no Brasil foi 

a ligação Rio-São Paulo, unindo as duas mais importantes cidades do país, em 1877, quando os 

trilhos da Estrada de Ferro São Paulo (inaugurada em 1867) se uniram com os da E.F. D. Pedro 

II (DNIT, 2013). 

Todo este desenvolvimento só foi possível devido às medidas adotadas pelo governo 

imperial, que fez com que houvesse um interesse da iniciativa privada na construção de 

ferrovias. A Tabela 7 apresenta de maneira resumida o crescimento das ferrovias no país, 

demonstrando a quantidade de companhias inauguradas e a não padronização no tamanho da 

bitola. Apesar do estímulo positiva a essas políticas faltou naquele momento um órgão 

regulador (DNIT, 2013; CNT, 2013), assim como existe a ANTF atualmente. Para DNIT (2013) 

houve um crescimento desordenado e sem planejamento da malha, que trouxe algumas 

consequências ao sistema ferroviário do país, que perduram até hoje, tais como: 

 Grande diversidade de tamanho de bitolas, dificultando a integração operacional 

entre as ferrovias; 

 Traçados das estradas de ferro excessivamente sinuosos e extensos; 

 Estradas de ferro localizadas no país de forma dispersa e isolada. 
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Tabela 7 – Ferrovias brasileiras e tamanho de bitola 

 

Fonte: Pimenta et al (2003) e Silveira (2003) apud Vaz (2008) 

 

No início do século XX, no momento de República no Brasil, a economia passava por 

um momento de industrialização e crescimento da classe assalariada. Cargas agrícolas passaram 

a atender o mercado interno, balanceando com as exportações, que eram predominantes até 

aquele momento. A partir de 1920 a construção de rodovias pavimentadas cresceu, e com isso 

recursos antes utilizados na ferrovia, passaram a serem destinados a este outro modal (CNT, 

2013). 

Outros pontos críticos para o setor ferroviário naquele momento foram a fragmentação 

da malha e problemas de gestão. Apesar disso, nos 30 anos seguintes houve um aumento 

significativo da eficiência do setor nos quesitos tonelagem transportada e produtividade do 

trabalho, influenciado, principalmente, pela evolução da tecnologia. As locomotivas a vapor 

passaram a ser elétricas e posteriormente diesel-elétricas. Dentro deste mesmo período, durante 

o Governo Vargas, iniciou-se o processo de encampação, cabendo a União regular uma maior 

quantidade de quilômetros e funcionários. Todas essas mudanças culminaram na criação, em 
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1957, da RFFSA. Apesar dessas modificações as ferrovias ainda representavam 90% de déficit 

orçamentário público. O cenário de evolução deste modal sofreu de fato um grande impacto. A 

extensão da malha ferroviária, que crescia continuamente, começou a diminuir (Gráfico 11), 

visto que não havia recursos suficientes para manter ou aumentar a infraestrutura. Este cenário 

permaneceu negativo nos anos seguintes, tornando-se insustentável na década de 1980, com a 

crise fiscal do Estado. A RFFSA não era capaz de arcar com suas dívidas. Foram precisos 

estudos para avaliar soluções para a situação, sendo que a solução adotada foi a retomada da 

participação de capital privado no setor e processo de concessão ocorrido a partir de 1996 

(NUNES, 2006; CNT, 2013; CASTRO, 2000 apud CNT, 2013; DNIT, 2013). 

 

 
Gráfico 11 – Extensão da malha ferroviária nacional (1854 a 2012) 

Fonte: CNT (2013) 

 

2.4.2 O processo de concessões e privatizações no mundo, destacando os casos da 

Argentina, México e Brasil 

 

As ferrovias existem nos mais diversos locais do globo e nasceram por meio de recursos 

privados. Porém com o passar dos anos houve uma inversão no controle deste modal, sendo 

que na metade do século XX grande parte das ferrovias pertencia aos governos (RESOR; 

LAIRD, 2013). Porém, a reestruturação e privatização do setor se tornaram os grandes focos 

políticos em muitos países em desenvolvimento, que estão realizando reformas ou que desejam 

melhorias nos setores de transporte. Na maior parte destes países o objetivo principal deste 

processo é de obter recursos privados para a reabilitação da estrutura ferroviária. A ideia 

também é promover competição no setor e contando com o mínimo de interferência política na 

gestão do setor. (ESTACHE; GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002). 

Segundo Estache, González e Trujillo (2002) o processo de reestruturação busca quebrar 

o monopólio do setor, seja público ou privado, por meio da separação dos serviços em divisões. 
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De maneira geral, a competição existe apenas antes dos leilões, uma vez realizado este processo 

e divisão em grupos, não costuma existir interferências do mesmo modal, cabendo a 

competição, apenas, entre modais, principalmente caminhões no caso do transporte de cargas. 

Para evitar abusos nos serviços e nos preços, essas empresas costumam ser reguladas por uma 

agência independente ou por uma unidade dentro do Ministério do Transporte, devendo cumprir 

uma série de obrigações. 

Na grande maioria dos países da América Latina que possuem uma grande extensão de 

ferrovias a reorganização do setor já ocorreu por meio de concessão. Os três principais países 

neste contexto são: Argentina, Brasil e México, que foram os primeiros a implementar essas 

reformas. Quando as mudanças começaram a serem consideradas as circunstâncias nas 

ferrovias desses países eram as mesmas: situação financeira insustentável requerendo subsídios 

para cobrir despesas operacionais, excesso de mão-de-obra, práticas ultrapassadas, baixa 

manutenção e falta de investimentos, além da impossibilidade de aumentar a produtividade da 

indústria (CAMPOS, 2001; ESTACHE; GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002). 

 

2.4.2.1 Processo de privatização na Argentina 

O aspecto fiscal foi o principal fator para a reestruturação e concessão das ferrovias na 

Argentina. A pressão do tesouro nacional pelas empresas públicas culminou no início da 

reforma em 1989, que tinha como objetivo revitalizar a economia, encorajando o setor privado 

a operar alguns serviços públicos. Para as ferrovias o governo decidiu que haveria concessões 

do transporte de cargas e passageiros, sendo que o primeiro foi subdividido em seis subredes. 

Cada uma dessas subdivisões foram concessionadas por um período de 30 anos com opção de 

mais 10. As empresas permaneceram verticais, sendo cada uma responsável por realizar a 

gestão, manter os ativos e promover melhorias. Era esperado que houvesse contratação da mão-

de-obra do governo. De fato cerca de 82% dos trabalhadores foram contratados, e aqueles que 

não fossem aproveitados seriam financiados pelo governo. Os operadores privados deveriam 

pagar ao governo uma taxa de utilização da infraestrutura, além dos empréstimos dos materiais 

rodantes que permaneciam de propriedade do estado, não havendo cobranças de qualquer 

imposto. Quanto ao transporte de passageiro, o governo dividiu em dois grupos: intermunicipal 

e suburbano, ambos ao redor de Buenos Aires. Como a primeira opção não era tão atrativa para 

o setor privado, o estado permitiu que as cidades decidissem em manter ou não aquele transporte 
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como público, porém com controle municipal e não mais governamental (ESTACHE; 

GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002; MÜLLER; ARAGONÉS, 2013). 

 

2.4.2.2 Processo de privatização no México 

As ferrovias no México tiveram origem no final do século XIX, quando algumas 

empresas americanas construíram linhas na costa do Pacífico. Em 1980 todas as empresas 

ferroviárias se tornaram públicas incorporando as Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), 

controlada pelo Ministério do Transporte. Apesar de indicar um transporte de cargas elevado, 

o setor apresentava diversas ineficiências tais como: baixa velocidade média e curtas distâncias 

percorridas, além de ativos antigos e altos índices de acidentes. Em 1992 a FNM anunciou um 

plano de mudança estrutural (Programa de Cambio Estructural, PCE) que tinha como 

finalidade estabelecer ferrovias orientadas comercialmente. Este programa tinha como objetivo 

aumentar a produtividade e a eficiência focando no transporte de cargas e eliminado serviços 

não lucrativos. O principal ponto da reforma foi a redução no número de trabalhadores em quase 

40% por meio de um programa de aposentadoria voluntária. Com o PCE o desempenho das 

ferrovias melhorou, mas não foi suficiente para inverter o quadro existente (CAMPOS, 2001). 

Em 1995 uma nova lei de regulação do setor ferroviário (LRSF) definiu as condições as 

quais investimentos privados seriam permitidos. A proposta para privatização foi baseada na 

separação geográfica e operações existentes da FNM. Cada uma das companhias teria direito a 

50 anos de concessão, com possibilidade de extensão por até mais 50 anos. Elas deveriam seguir 

algumas condições frente ao governo federal e os outros operadores privados. De maneira geral 

era permitido a concessionária operar, explorar e, se necessário, realizar investimentos de novas 

linhas e material rodante.  Desta maneira a verticalização do setor foi mantida, apesar da divisão 

horizontal da FNM. O processo de privatização ocorreu no formato de leilão, onde 80% das 

ações seriam vendidas para a maior oferta. Os outros 20% seriam vendidos para os vencedores 

em até 5 anos após a transferência inicial. Este processo priorizou o transporte de cargas, para 

o serviço de transporte de passageiros somente ocorreria se não houvesse outros modais 

disponíveis. A regulamentação do setor ficou a cargo da Dirección General de Tarifas (DGT), 

que era limitado a supervisionar as atividades das concessões, elaborar a política geral para a 

indústria e agir como árbitro em casos de conflitos entre as concessionárias. No caso do México 

as empresas não possuíam total monopólio sobre as linhas. De maneira a promover uma 

competição efetiva, linhas comuns ao redor de áreas urbanas e industriais, além de portos, eram 
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divididas entre as operadoras. Apesar do uso comum existiam ocupações mandatórias e cada 

empresa tinha direitos sobre a linha, que para ser utilizada por outra companhia uma taxa 

deveria ser paga (CAMPOS, 2001). 

 

2.4.2.3 O processo de privatização no Brasil 

O processo de reestruturação do setor ferroviário de cargas no Brasil foi implementado 

em 1997 e contava com os serviços de transporte ferroviário de duas empresas: a Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), criada em 1957 pelo governo federal e que 

operava seis divisões pelo país; e as Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima (FEPASA), criada 

pelo estado de São Paulo em 1974. Esses dois operadores públicos eram responsáveis por 95% 

dos transportes de cargas. Havia, ainda, uma terceira empresa com grande importância neste 

tipo de transporte, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e atual Vale. A CVRD era uma 

empresa pública que possui duas estradas de ferro exclusivas para escoar sua produção de 

minério de ferro, a EFVM (Estrada de Ferro Vitória a Minas) e a EFC (Estrada de Ferro Carajás) 

(CAMPOS, 2001; CNT, 2013; ESTACHE; GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002). 

Devido às características geográficas, o tamanho e estado de conservação da rede 

ferroviária, o governo decidiu dividir horizontalmente a malha em seis regiões, cada uma delas 

com um monopólio regional vertical, onde a infraestrutura e o material rodante seriam 

emprestados pela RFFSA ao operador privado. A razão para este método de concessão era que 

de acordo com a Constituição Federal de 1988, o governo federal permanecia como titular do 

direito de fornecer serviços de transporte ferroviário no país, e de possuir os ativos envolvidos 

neste serviço. No final de 1997 a FEPASA passou a pertencer a RFFSA e com isso participou 

do processo de privatização como sendo uma sétima região (CAMPOS, 2001; CNT, 2013; 

ESTACHE; GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002). 

Os serviços ferroviários foram concessionados por 30 anos (com possibilidade de 

renovação por mais 30 anos) pelo Ministério dos Transportes. As malhas pertencentes a CVRD 

fizeram parte do pacote de privatização do grupo em 1997 e, portanto não foram realizadas aos 

moldes das outras regiões. Excetuando a CVRD e alguns casos da FEPASA, o processo de 

concessão foi feito por meio de licitação para operação e manutenção de cada uma das redes 

regionais. Cada leilão foi ganho pelo consórcio que ofereceu maior preço acima do mínimo 

definido pelo governo, sendo que de 10% a 30% deveriam ser pagos no momento da concessão 

e o restante em parcelas trimestrais. Não houve qualquer restrição do ponto de vista de quem 
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poderia participar, sendo permitida a entrada de possíveis clientes, usuários do modal ou 

fornecedores, por exemplo, (CAMPOS, 2001; CNT, 2013; ESTACHE; GONZÁLEZ; 

TRUJILLO, 2002). 

Um dos fatores positivos deste processo foi que cinco das sete regiões foram leiloados 

por valores acima do mínimo estipulado. Isso foi possível pela redução da mão-de-obra em 

quase 50% e pelo momento de estabilidade da economia. Além disso, os consórcios, em sua 

maioria, eram formados pelos principais clientes das ferrovias, com reais interesses no sucesso 

do serviço. Havia nos contratos objetivos específicos para cada empresa. Estas metas tinham 

como escopo implícito a realização de investimentos e, portanto cada concessionária era 

obrigada a apresentar um plano de investimento trienal para obter autorização de uso. Os preços 

máximos a serem cobrados também foram definidos em contrato e são revisados 

periodicamente para correção conforme a inflação (CAMPOS, 2001; CNT, 2013; ESTACHE; 

GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002). A Tabela 8 apresenta o resultado do leilão realizado, 

contendo a malha e a concessionária ganhadora. O Quadro 5 apresenta as principais 

características do modelo de privatização brasileiro. 

 
Tabela 8 – Resultados dos leilões de concessão ferroviária das malhas da RFFSA 

 
Fonte: CNT (2013) 
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Quadro 5 – Principais características das concessões ferroviárias 

Fonte: CNT (2013) 
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2.4.2.4 Análise do processo de privatização na Argentina, México e Brasil 

Os três processos de privatização apresentados foram realizados com objetivo de 

reverter o estado de degradação do setor em cada um dos países. Os governos não possuíam 

recursos suficientes para investir neste modal, o custo operacional estava elevado e havia uma 

grande ineficiência nas operações, trazendo grandes prejuízos para os cofres públicos. Nos três 

casos pode-se observar um processo de divisão horizontal por região, porém mantendo as 

empresas verticalizadas. Diante disso, foram criados monopólios regionais, com exceção do 

caso do México onde algumas áreas eram comuns a mais de uma empresa. Quanto à 

regulamentação, órgãos foram criados ou incorporaram mais este setor em seu escopo de 

atuação, o México se difere pela pouca atuação destes órgãos, sendo que a maior parte dos 

acordos é feita entre as concessionárias. Os órgãos, de alguma maneira, eram responsáveis por 

regular os preços e garantir um nível de serviço mínimo aos clientes. Eram fundamentais para 

que não ocorresse um processo de não atendimento as necessidades dos clientes, fazendo com 

que o transporte ferroviário perca sua força e seu sentido de existência (CAMPOS, 2001). 

Em particular, no sistema ferroviário brasileiro, verifica-se que cada empresa possui 

uma estratégia individual, atuando em mercados específicos e pouco contribuindo para que haja 

interação entre as malhas. Na maior parte dos casos, o operador da ferrovia e o cliente acabam 

sendo a mesma empresa, tornando a utilização deste modal quase privativa e com poucos 

produtos. Isso significa que as ferrovias buscam atender interesses de minorias, o que afasta a 

ideia de integração do país idealizada quando da vinda deste modal para o Brasil, ainda na época 

do império (NUNES, 2006). 

 

2.4.3 O atual cenário das ferrovias brasileiras 

 

A grande diferença no modelo de contrato brasileiro, em relação ao mexicano e 

argentino, foi a determinação de metas em dois pontos específicos: produção e segurança. O 

primeiro relaciona-se a um número mínimo de toneladas úteis transportadas por quilômetro 

(TKU) a cada ano e a segunda ao número de acidentes por trem-quilômetro nos primeiros cinco 

anos. Estes objetivos foram definidos baseados no que o Ministério dos Transportes brasileiro 

considerava razoável em relação às melhores práticas internacionais e já refletidas no lance 

mínimo definido no leilão das malhas (ESTACHE; GONZÁLEZ; TRUJILLO, 2002). 
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A regulamentação e fiscalização do serviço de transporte ferroviário começaram em 

2001, com a criação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Este órgão tem 

papel fundamental no cumprimento dos direitos e deveres dos contratos de concessão. Em 2011 

a Agência publicou três novas resoluções para regulamentar o setor. A primeira definiu novos 

direitos e deveres dos usuários, padrões mínimos de qualidade no serviço e penalidades em 

casos inadequados de prestação de serviço. A segunda trata do direito de passagem e do tráfego 

mútuo, algo similar ao observado no México. A terceira foi criada com o objetivo de diminuir 

a ociosidade da malha, definindo metas de produção por trecho (CNT, 2013). Uma comparação 

entre o modelo praticado antes e depois da publicação das três resoluções se encontra no Quadro 

6. 

 

 
Quadro 6 – Regulação do setor ferroviário em 2011 

Fonte: CNT (2013) 

 

O estágio atual das ferrovias é fruto de grandes investimentos privados iniciados em 

1997. Estes investimentos, em um primeiro momento, tinham como principal objetivo impedir 

uma contração da malha, e para isso, investiu-se na recuperação da malha e materiais rodantes. 

Somaram-se, até 2012, R$ 33,9 bilhões, com crescimento médio de 79% (Gráfico 12). Entre os 

anos 2000 e 2007, o montantes foram direcionados ao aumento da capacidade de transporte e 
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melhoria da operação. Recentemente, os principais investimentos são realizados para superação 

dos gargalos logísticos e expansão da malha. De todo o volume financeiro aplicado, 

aproximadamente 40% foi para investimento em material rodante e 31% focado em vias 

permanentes. 

 

 
Gráfico 12 – Evolução dos investimentos em ferrovias: privado (na malha concedida) e público 

Fonte: CNT (2013) 

 

Os dois pontos estabelecidos nas metas de concessão merecem um destaque 

significativo em relação aos resultados alcançados no período pós-privatização. O crescimento 

da produção (TKU) aumentou quase 112% até 2011. Para 2012 estimou-se um crescimento de 

133% em relação a 1997 e de mais de 10% em relação ao ano anterior (Gráfico 13). No que diz 

respeito à produção no país (Tabela 9), a mercadoria com maior volume transportado é o 

minério de ferro (73,84%), com grande foco em exportação; seguido de produtos agrícolas, tais 

como: soja (5,18%) e milho (3,79%). A visível diferença entre os tipos de produtos 

transportados pode ser explicada pelos negócios realizados pelas empresas com maior 

participação nas concessões. A outra meta definida foi o número de acidentes por milhão de 

“trem x km”, que reduziu drasticamente de 1997 a 2011, representando uma diminuição de mais 

de 81% (Gráfico 14). 
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Gráfico 13 – Evolução da produção das concessionárias ferroviárias 

Fonte: CNT (2013) 

 

 
Gráfico 14 – Evolução do índice de acidentes 

Fonte: CNT (2013) 
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Tabela 9 – Produção ferroviária de mercadorias e subgrupos de mercadoria (milhões de TKU) 

 

Fonte: CNT (2013) 

 

Outro indicador importante para o setor de transporte ferroviário, devido seu percentual 

significativo no custo operacional é a eficiência energética. Percebe-se ao longo dos anos uma 

melhoria neste fator. A importância da melhoria da eficiência está relacionada a gastar menos 

combustível para realizar a mesma produção. Conforme Gráfico 15, de 1999 em relação a 2012, 
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houve uma redução de mais de um litro de diesel para transportar a mesma TKU, 

correspondendo a um ganho de mais de 21%. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, 

em 24 anos, os ganhos em eficiência energética foram de mais de 61% (TOLLIVER; LU; 

BENSON, 2013), demonstrando uma possibilidade de ganhos ainda maior para as ferrovias 

brasileiras. Além do aspecto financeiro, existe um ganho ambiental, pois relativamente está 

sendo emitido menos gás carbônico para atender a produção atual. 

 

Gráfico 15 – Evolução eficiência energética (L/kTKU) 

Fonte: Vilaça (2013) 

 

2.4.4 Relação dos investimentos realizados e as melhorias operacionais do setor 

ferroviário brasileiro 

 

O período posterior a realização das concessões apresenta um significativo e crescente 

investimento privado. Este vem ocorrendo de modo a cumprir as metas estabelecidas pelo 

governo e também para gerar melhorias operacionais, como ganhos de produtividade e 

otimização dos recursos. 

Para avaliar o impacto de alguns fatores na melhoria da eficiência energética foram 

realizados testes de correlação, sendo que a mesma seria classificada seguindo a Tabela 10 de 

acordo com o coeficiente de correlação calculado. A fórmula da correlação linear simples é 

conforme Equação 1 a seguir: 
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(Equação 1) 

 

 

 

Tabela 10 – Escala para classificação das correlações encontradas 

Correlação 

(valor em módulo) 
Classificação 

Até 0,59 Inexistente* 

Entre 0,60 e 0,69 Fraca 

Entre 0,70 e 0,74 Média 

Acima de 0,75 Forte 
* não existe uma equivalência matemática que possa assegurar a correlação 

Fonte: Gomes, Santos e Costa (2013) 

 

Apesar de existir uma correlação negativa forte (coeficiente de -0,929) observa-se que 

a relação entre a EE e o investimento acumulado até determinado ano (ambos a partir de 1999) 

é representada por uma equação quadrática. Conforme explicitado no item 2.4.3 houve dois 

momentos distintos de investimentos, apesar do curto prazo. O primeiro de recuperação da 

malha ferroviária e aquisição de material rodante, o que explica os ganhos em EE, visto que 

locomotivas novas são mais eficientes. O segundo de superação de gargalos e expansão da 

malha, o que não contribuem significativamente para a melhoria da EE. 

 

 

Gráfico 16 – Relação Eficiência Energética e Investimento acumulado após realização das concessões 

Fonte: o autor 
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Outra relação observada (Gráfico 17) refere-se ao aumento da produção de minério de 

ferro e carvão mineral no decorrer dos anos. É possível verificar uma relação negativa ainda 

maior que a relação anterior (coeficiente de correlação igual a -0,977). 

Dentre os fatores que explicam estas relações pode-se destacar o fato que o aumento do 

volume de produção, principalmente do principal produto de exportação brasileiro (minério de 

ferro), cria a necessidade de aquisição de novas locomotivas para atendimento e cumprimento 

das demandas. Essas novas máquinas possuem maior capacidade de tração de carga e maior 

eficiência quando comparadas a modelos mais antigos. Isto permitiu otimizar o transporte 

destas mercadorias (minério de ferro e carvão), pois desta maneira obtivesse uma formação 

uniforme para todos os trens, maximizando o volume transportado dado a capacidade de tração 

das locomotivas utilizadas. Portanto, consegue-se transportar um maior volume com um 

consumo relativo inferior ao que seria realizado, caso outros modelos de locomotivas fossem 

utilizados. 

Além do investimento realizado em locomotivas, diversos projetos de melhoria foram 

realizados e novos equipamentos foram adquiridos. Podem-se destacar as máquinas de 

manutenção de via, que além de garantir maior segurança operacional, diminuem o atrito entre 

locomotiva e trilho, e desta maneira reduzem a quantidade de energia (traduzida no trem em 

combustível) necessária para transportar o volume necessário. 

 

 

Gráfico 17 – Relação Eficiência Energética e Produção de minério de ferro e carvão mineral 

Fonte: o autor 
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2.5 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 

Eficiência energética é um elemento fundamental no desenvolvimento econômico de 

um país. Para o setor de transporte, destacando-se o ferroviário, o consumo de energia é elevado 

e responsável por uma grande parte dos custos de transporte, portanto diretamente relacionado 

ao lucro da companhia. O grande objetivo das empresas é otimizar o consumo de energia na 

operação (mantendo, no mínimo, o mesmo nível de serviço) de modo a minimizar o consumo 

de combustível total. (FU; GAO; LI, 2009; ZHUAN; XIA, 2006). 

Um dos indicadores capaz de mensurar a eficiência energética de uma ferrovia é 

toneladas-milhas por galão consumido. As unidades deste indicador seguem o padrão 

americano, transformando para o sistema métrico torna-se toneladas-quilômetro (TKU) por 

litro. No Brasil costuma-se inverter esta relação, ficando assim litro por TKU3, sendo a medida 

utilizada por algumas empresas e apresentada nos relatórios da ANTT. Outras empresas 

utilizam para cálculo a TKB ao invés da TKU, pois esta apresenta o peso total do trem. 

Independente do método de cálculo a eficiência energética na ferrovia mede a quantidade de 

energia (combustível) gasto para realizar determinado trabalho de entrega de cargas para seus 

clientes (ALBUQUERQUE, 2006, STODOLSKY, 2002). 

 

2.5.1 Fatores de impacto na Eficiência Energética 

 

A otimização do uso da energia tornou-se algo que transcende as ferrovias e os sistemas 

de transporte. É um fator importante para qualquer setor e para a sociedade atual. No que diz 

respeito a uma ferrovia a Eficiência Energética pode ser influenciada por diversos fatores, 

alguns mais controláveis do que outros, mas que precisam ser estudados e entendidos, 

principalmente os que geram impactos no consumo de combustível (REIS; FABIAN MEIER; 

PACE; PALACIN, 2013).  

Diversos autores citam variáveis que influenciam no consumo. Para Liu, H.; Mao; Ding; 

Jia; Lai (2007) o desempenho do sistema de tração e frenagem, peso do trem, condição da via, 

e métodos de controle de trem são pontos que ajustados geram economia de energia. Segundo 

Hoffrichter, Miller, Hillmansen e Roberts (2012) os principais elementos relacionados a 

consumo na ferrovia são a eficiência dos componentes do sistema e do ciclo de trabalho. Para 
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Lui; Golovitcher (2003) as principais iniciativas para economia de combustível estão 

relacionadas aos projetos de motores e locomotivas, redução efetiva da resistência do trem em 

movimento e uma manutenção efetiva dos materiais rodantes e vias. 

Outro aspecto necessário para melhorar os níveis de consumo de combustível é o 

entendimento dos efeitos de diferentes perfis de velocidade e aceleração. Estudos do 

comportamento dos maquinistas também são usados para desenvolver programas de 

treinamento com foco na condução, promovendo uma cultura de sustentabilidade e obter 

diminuição no consumo de combustível. (LARSSON; ERICSSON, 2009). Murakami; Haga; 

Nakamura; Maehashi; Yamashita (2009) apresentam algumas ações que os operadores 

ferroviários praticam para reduzir o consumo de energia: i) estabelecimento de metas e 

programas relacionados a redução de consumo de energia, ii) implementação de uma operação 

de trem efetiva, iii) incentivo e compra de locomotivas eficientes, e iv) informações do consumo 

de combustível realizado. 

De fato a redução no consumo de energia se tornou o novo desafio para os sistemas de 

transporte, incluindo o ferroviário. Para este cenário, novos desenvolvimentos tornam-se 

necessários para melhorar a eficiência energética do modal. Diante disto existem algumas 

oportunidades a serem exploradas e testadas, visto que as características das ferrovias, salvo 

raras exceções, são bem parecidas. Portanto, algo desenvolvido e implementado por uma 

empresa pode ser facilmente praticado em outra, considerando, porém, o custo-benefício 

(LIJUN; MENG; YULING; XIANGTAO, 2012). A seguir serão apresentados alguns fatores 

que influenciam diretamente no consumo de combustível, estes serão divididos em três grupos: 

i) sistemas de locomotivas, ii) sistemas de trens, iii) motores de locomotiva a Diesel. Além 

destes três, novos tipos de geradores de energia e tipos de combustíveis podem influenciar na 

eficiência energética de um trem. 

 

2.5.1.1 Sistemas de locomotivas 

Um grande fator que colabora para o consumo desnecessário de combustível em 

locomotivas é manter o veículo parado com motor em funcionamento. Porém este fato não é 

simples de ser trabalhado, uma vez que é necessário que o motor se mantenha em 

funcionamento para evitar determinados danos ao motor (principalmente em regiões frias) e 

devido a necessidades de paradas durante o percurso, seja para a troca de maquinista ou 

cruzamento com outros trens. Para minimizar este problema existe atualmente o AESS 
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(Automatic engine start/stop), um dispositivo capaz de desligar e ligar a locomotiva 

automaticamente dependendo da situação, sem prejuízos para o estado de operação.  

Outra possibilidade seria de unidades híbridas de geração de força das locomotivas. 

Além de um sistema de reaproveitamento da energia oriunda do sistema de freio, por exemplo. 

Locomotivas com motores diesel-elétricas poderiam armazenar esta energia, e ao utilizá-la 

reduziriam os gastos de diesel (STODOLSKY, 2002; GE, 2013; REIS; FABIAN MEIER; 

PACE; PALACIN, 2013).  

 

2.5.1.2 Sistemas de trem 

Uma operação de trem eficiente e segura depende de vários fatores. Um dos mais 

críticos é o fator humano, tanto na definição da rota a ser trafegada e dos pontos de parada, 

quanto na condução do trem. Diversas variáveis estão presentes no dia-a-dia do maquinista, 

como: restrições na via, cruzamentos, necessidades de parada, condições ambientais e 

sinalização, todas elas impactam no consumo. Os estudos realizados por Stehly (2001) apud 

Stodolsky (2002), em duas empresas, mostraram que para uma mesma condição o consumo 

podia variar de 12% a 20%. Maquinistas experientes e que conhecem o trecho trafegado 

aprendem pela experiência como economizar combustível, mas devido às incertezas citadas 

acima, e outras possíveis que possam existir no trecho, tornam a otimização do plano de 

operação um desafio.  

Existem no mercado alguns sistemas capazes de planejar e otimizar a viagem do trem 

de modo a consumir o mínimo de combustível e atendendo os prazos (STODOLSKY, 2002). 

O sistema fornece informações precisas ao condutor em termo de velocidade ótima (REIS; 

FABIAN MEIER; PACE; PALACIN, 2013). Outro sistema, com foco na segurança, que 

permite ganhos de eficiência é o PTC (Positive Train Control). Este sistema on board fornece 

informações para o maquinista permitindo que ele planeje melhor sua viagem, e 

consequentemente reduza o consumo de diesel (LIU, R.; GOLOVITCHER, 2003).  

Citado por Murakami; Haga; Nakamura; Maehashi; Yamashita (2009) possuir uma 

operação de trem efetiva é uma maneira de reduzir o consumo de combustível. Decisões de 

tamanho de trem, alocação de cada modelo de locomotiva e vagões, considerando velocidade, 

perfil e volume transportado, são fundamentais para um melhor aproveitamento da potência da 

composição. Locomotivas tracionando abaixo de sua capacidade total pode fazer com que o 
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consumo varie consideravelmente (STODOLSKY, 2002). Uma das estratégias utilizadas para 

reduzir este impacto é o uso da tração distribuída, onde cada locomotiva tem um sinal de 

controle independente, e com isso a distribuição de tração do trem pode ser modificada de 

acordo com o perfil do trecho ou necessidade do maquinista, com isso as forças internas do 

trem também são minimizadas (LIJUN; MENG; YULING; XIANGTAO, 2012). 

Outro ponto relevante é o atrito existente entre roda e trilho. Dependendo das condições 

de lubrificação o consumo de energia pode ser bem significativo. O perfil de contato roda/trilho 

traz benefícios para redução do desgaste das rodas e trilhos, além de diminuir a resistência e a 

necessidade de energia para romper o estado inicial (STODOLSKY, 2002). 

A capacidade de medição de consumo de cada viagem dos maquinistas permite 

classificá-los no que diz respeito à eficiência energética. O consumo realizado é comparado a 

um consumo esperado para determinado trecho. Para cada faixa de resultado obtido existe um 

conceito. Ao final de um determinado período os maquinistas com os melhores conceitos 

poderão ser premiados. Este tipo de iniciativa busca minimizar a perda que possa existir pela 

diferença de condução, uma vez que todos buscarão ser premiados e aqueles que obtiveram um 

resultado desfavorável tentará aprimorar suas técnicas e conhecimentos para que em outras 

avaliações possa ser classificado satisfatoriamente. 

 

2.5.1.3 Motores de locomotiva a Diesel 

O motor diesel é o gerador de energia de transporte mais popular atualmente, devido 

sua eficiência e durabilidade. Um motor diesel ideal deve ter uma alta potência, baixo consumo 

de combustível e de emissões de gases de efeito estufa. Os componentes do motor precisam 

estar em perfeitas condições para manter um processo de combustão interna eficiente. Além 

disso, seria ideal um controle por meio dos sensores deste componente, cilindro ou bicos 

injetores por exemplo. Os bicos injetores devem ser capazes de pulverizar de maneira 

homogenia o combustível, no momento certo e pelo período de tempo adequado, sem que haja 

novas injeções durante o processo de combustão. Um possível ganho de eficiência pode ter 

origem no reaproveitamento dos gases emitidos pela locomotiva. Assim como seria interessante 

reutilizar a energia proveniente dos freios, estes gases poderiam ser outra fonte de energia para 

as locomotivas. O único porém é a necessidade de investimento para desenvolvimento desta 

tecnologia (AGARWAL; SRIVASTAVA; DHAR; MAURYA; SHUKLA; SINGH, 2013;LI; 

CUI; WANG; GUAN, 2009;STODOLSKY, 2002). 
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Dentre as diversas possibilidades, o cálculo do consumo específico de combustível é 

uma das medições mais usuais da eficiência de um motor em transformar energia química do 

combustível em trabalho útil. Em geral os pontos mais favoráveis da curva de consumo 

específico apresentam carga aproximada de 80% da potência nominal do motor e onde são 

medidos os valores de torque mais elevados. O consumo específico pode ser calculado 

conforme Equação 2.  

𝑏 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎

(𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑥(𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜)
=

𝜌 𝑥 𝑉

𝑃 𝑥 𝑡
 (Equação 2) 

Onde: 

𝜌 = densidade do combustível 

𝑉 = Volume de combustível consumido 

𝑃 = Potência do motor em HP 

𝑡 = Tempo 

 

2.6 A NECESSIDADE DE CONFIABILIDADE E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE 

COMPONENTES E OS CUSTOS INERENTES AO PROCESSO DE MANUTENÇÃO 

 

A necessidade de uma operação eficiente e de evitar falhas de elementos críticos, 

sinalização, por exemplo, tornou a busca pela confiabilidade dos equipamentos uma rotina nas 

ferrovias. As empresas ferroviárias competem, atualmente, com outros meios de transporte e 

para atender as demandas dos clientes referentes a qualidade no serviço e baixos custos, estas 

estão otimizando todas as etapas do seu processo, inclusive a de manutenção (CARRETERO; 

PÉREZ; GARCÍA-CARBALLEIRA; CALDERÓN; FERNÁNDEZ; GARCÍA; LOZANO; 

CARDONA; COTAINA; PRETE, 2003). 

O aumento da segurança e da eficiência relacionadas as atividades de manutenção pode 

ser obtido por meio da otimização das tarefas (KIM; JEONG, 2013). Porém o planejamento de 

uma manutenção preventiva é uma atividade desafiadora. É necessário realizar um balanço, 

onde em um dos lados está a frequência e extensão da manutenção, enquanto do outro os custos 

envolvidos. É importante considerar não somente os custos relacionados à manutenção, mas, 



67 
 

também, o quanto ela vale para a empresa e stakeholders. Em uma ferrovia o custo de um trem 

parado é elevadíssimo, sendo assim os valores despendidos em manutenção são pagos ao se 

evitar uma parada indesejada, seja por qualquer falha. A manutenção preventiva (PM) foi 

desenvolvida para evitar a ocorrência de falhas dos sistemas e reduzir futuras falhas potenciais. 

Dentre as diversas ferramentas desenvolvidas para suportar o planejamento das manutenções, 

pode-se destacar a Manutenção Centrada na Confiabilidade (RCM) (MARAIS; SALEH, 2009; 

SELVIK; AVEN, 2011). 

RCM é um processo estruturado que buscar desenvolver ou otimizar as necessidades de 

manutenção de um ativo físico no seu contexto de operação. Isto pode ser atingido encontrando-

se um ponto ótimo entre as estratégias de manutenção e com isso direcionar a atividade de PM 

mais aplicável e efetiva. (FORE; MUDAVANHU, 2011). Deste modo consegue-se minimizar 

as despesas com manutenção, balanceando os altos custos de manutenção corretiva e os custos 

de uma manutenção preventiva, levando-se em conta as possíveis perdas da vida útil do 

equipamento (CROCKER; KUMAR, 2000). 

Este balanço entre manutenção corretiva e preventiva, ao entrar na esfera da 

confiabilidade pode ser traduzida em dois grupos de componentes. O primeiro grupo apresenta 

uma distribuição de falhas aleatórias e após alguns ciclos (tempo ou quilômetros, por exemplo) 

ocorre um aumento desta probabilidade devido a uma possibilidade de falhas por desgaste. 

Estes componentes são aqueles que podem ter uma manutenção baseada em prevenção, com 

um intervalo otimizado de inspeção. O segundo grupo possui somente uma distribuição 

aleatória de falhas, podendo ocorrer falha em qualquer momento da vida útil do equipamento. 

Para este caso é sugerido a realização da manutenção corretiva, excetuando-se os casos que 

possam gerar riscos à segurança, devendo estes se encaixar no primeiro grupo. (TEN WOLDE; 

GHOBBAR, 2013). 

Após definição dos dois grupos, Tem Wolde; Ghobbar (2013) citam que é preciso 

determinar os componentes mais críticos, que são aqueles que irão determinar o intervalo de 

manutenção preventiva. Uma primeira seleção segue o fluxo apresentado na Figura 1. Após 

determinação dos componentes importantes, classificam-se os mesmos baseados na 

probabilidade acumulada de uma falha multiplicada pelo custo da falha vezes e pela quantidade 

deste componente específico. Para determinar a probabilidade de falha pode-se utilizar a 

Avaliação probabilística do risco (PRA – probabilistic risk assessment) (SALEH; MARAIS, 

2006; TEN WOLDE; GHOBBAR, 2013). 
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Figura 1 – Como determinar um componente crítico 

Fonte: Tem Wolde; Ghobbar (2013) 

 

Portanto, é imprescindível que os riscos e os custos relacionados a uma possível falha 

sejam avaliados, antes que haja qualquer mudança no processo de manutenção. Uma possível 

economia na realização de uma atividade de manutenção pode significar ganhos financeiros, 

em um primeiro momento. Todavia, caso seja um componente crítico, pode ocasionar paradas 

indesejadas e diminuição da disponibilidade do equipamento, gerando, possivelmente perdas 

financeiras mais expressivas que o ganho estimado em manutenção. Em uma ferrovia o 

indicador de THP (trem hora parado) é um dos mais acompanhados, uma vez que dependendo 

do modelo de operação e restrições de linhas, pode significar parada total das operações e 

consequentemente não atendimento às necessidades dos clientes. 

 

2.7 ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERÊNCIA ESTATÍSTICA 

 

Estatística é tida como a ciência que lida com a coleta, apresentação, análise e uso dos 

dados, com objetivo de tomada de decisões, resolução de problemas e planejamento de produtos 

e processos. A utilização de métodos estatísticos auxilia no processo decisório e conclusivo no 

campo científico, mesmo com a presença de incertezas e variabilidade dos dados 

(MONTGOMERY; RUNGER, 20012; WALPOLE; MYERS; MYERS; YE, 2012). 
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Didaticamente Montgomery (2004), Montgomery; Runger (2012) e Anderson; 

Sweeney; Willimas (2007) subdivide a Estatística em: estatística descritiva e inferência 

estatística.  

 

2.7.1 Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva é a representação dos dados de forma resumida, facilitando assim 

a interpretação e análise das informações. Estas podem ser tabuladas, ou sintetizadas de maneira 

gráfica ou numérica. Pode-se caracterizar a tendência central ou medida de localização e a 

variabilidade da amostra por meio de algumas medidas. A seguir destacam-se e caracterizam-

se as mais utilizadas conforme Montgomery (2004), Montgomery; Runger (2012), Anderson; 

Sweeney; Willimas (2007), Walpoe; Myers; Myers; Ye (2012); deGroot; Schervish (2012): 

 

a) Média: é a média aritmética da amostra. Quando se trata de distribuições de 

probabilidade a média pode ser denotada como valor esperado. 

 

(Equação 3) 

 

 

 

b) Mediana: em um conjunto de dados, é o valor que divide os dados em duas metades 

iguais. Representa a tendência central da amostra sem ser influenciada por valores 

extremos, diferentemente da média. Também considerado o 50° percentil. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Variância: é uma medida de variabilidade definida como o valor esperado do 

quadrado da variável aleatória em torno da média. 

se n for par 

se n for ímpar 

(Equação 4) 
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d) Desvio-padrão: é definido com a raiz-quadrada positiva da variância. É a medida 

mais utilizada para representar dispersão. 

 

 

 

Conforme citado, os dados também podem ser representados graficamente, a seguir 

serão destacados dois gráficos, amplamente utilizados: 

 

a) Histograma: é um gráfico de barras, dividido em classe de mesmo comprimento. No 

eixo vertical, representa-se o número de observações ou percentual relativo ao 

número de medições dentro de determinada classe. Com ele é possível verificar três 

propriedades de distribuição dos dados: forma, tendência central e variabilidade. 

 

 

Figura 2 – Exemplo de Histograma 

Fonte: Adaptado Montgomery; Runger (2012) 

 

b) Box Plot (Diagrama de Caixas): é uma apresentação gráfica que exibe 

simultaneamente aspectos de tendência central, variabilidade, afastamento de 

simetria e valores discrepantes (outliers). Este diagrama representa os três quartis e 

os valores mínimo e máximo em uma caixa retangular. Nos extemos da caixa se 

estende uma linha até os valores extremos ou até 1,5 do desvio interquartílico. 

(Equação 5) 

Classe 
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(Equação 6) 
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Figura 3 – Descrição de um Box Plot 

Fonte: Montgomery; Runger (2012) 

 

 

2.7.2 Inferência estatística 

 

Processo de estimativa intervalar ou teste de hipótese que considera dados de uma 

amostra para obter conclusões a respeito de características de uma população. Sendo que a 

amostra é um subconjunto representativo da população (ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIMAS, 2007; WALPOE; MYERS; MYERS; YE, 2012). 

Mesmo o melhor estimador não é capaz de estimar o parâmetro populacional de maneira 

exata. Por meio de intervalos de confiança é possível adicionar mais informações ao estimador 

de um parâmetro desconhecido. É esperado encontrar o valor do parâmetro neste intervalo, 

apesar de ser uma informação probabilística (WALPOE; MYERS; MYERS; YE, 2012; 

DEGROOT; SCHERVISH, 2012). 

Para cálculos de intervalo de confiança é necessário definir o quão preciso será a 

estimativa. Quanto maior o grau de confiança, maior será a precisão e os valores do intervalo 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2012). Anderson; Sweeney; Willimas (2007) representam a 

estimação por intervalo da seguinte maneira: 

 

Estimação por ponto ± Margem de erro (Equação 7) 

 

 

2.7.2.1 Teste de hipótese 
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Procedimento utilizado para testar hipóteses estatísticas a respeito de valores dos 

parâmetros de uma distribuição de probabilidade (MONTGOMERY, 2004). A estrutura do 

teste de hipótese é formulada com o uso do termo hipótese nula (H0) e hipótese alternativa (H1). 

A rejeição da hipótese nula assinala a aceitação da hipótese alternativa. De maneira geral, H1 

representa a questão a ser respondida ou teoria a ser testada. H0, usualmente, é o complemento 

da hipótese testada e, portanto, não se pode concluir sobre sua afirmação. Deste modo, as 

respostas referentes a testes de hipóteses são: rejeita-se H0 ou falhar em rejeitar H0 (WALPOE; 

MYERS; MYERS; YE, 2012). 

Os procedimentos de decisão podem conduzir a duas conclusões erradas. O Erro do 

Tipo I, quando se rejeita a hipótese nula, sendo ela verdadeira. Ou Erro do Tipo II, quando falha 

em rejeitar a hipótese nula, sendo ela falsa. Um procedimento usual em teste de hipótese é 

definir o nível de significância (probabilidade do Erro do Tipo I) de α = 0,05 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2012). 

Segundo Montgomery (2004) uma abordagem de avaliação do resultado de um teste de 

hipótese amplamente adotada na prática é o cálculo do p-value. Este representa o menor nível 

de significância que levaria a rejeição da hipótese nula H0. Portanto, a determinação do 

resultado será uma comparação entre o nível de significância (α) e o p-value, dada as seguintes 

condições: 

 

 Se p-value > α, falha ao rejeitar H0 

 Se p-value ≤ α, rejeita-se H0 

 

 

2.7.2.2 Teste de normalidade 

 

Muitos métodos de análise estatística dependem da premissa de que os dados coletados 

seguem uma distribuição normal ou gaussiana. Existem diversos métodos para se verificar se 

uma distribuição contínua atende ao pressuposto de normalidade. Essa verificação pode ser 

feita graficamente ou por meio de testes. De maneira geral os gráficos apresentam a forma da 

distribuição, mas não permitem garantir que a distribuição é normal. Dentre os testes existentes 

pode-se destacar: Shapiro–Wilk, Kolmogorov–Smirnov, Cramer–von Mises, Anderson–

Darling, D’Agostino–Pearson, Jarque–Bera e o teste Chi-quadrado (ÖZTUNA; ELHAN; 

TÜCCAR, 2006; YAP; SIM, 2011). 
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Os testes de normalidade são testes de hipóteses, onde: 

 

H0: dados seguem uma distribuição normal 

H1: dados não seguem uma distribuição normal 

 

 

2.7.2.3 Teste de comparação entre médias (amostras independentes) 

 

Este tipo de teste considera a diferença entre as médias de duas amostras independentes 

com distribuições normais, apesar de que pequenos desvios de normalidade não afetam 

significativamente o resultado do teste (MONTGOMERY; RUNGER, 2012). Neste caso, as 

hipóteses a serem testadas dependem do tipo de análise a ser realizada. Elas podem ser bilaterais 

ou unilaterais. 

 

a) Teste bilateral: 

 

H0: µ1 −  µ2 = 𝛥0    

H1: µ1 −  µ2 ≠ 𝛥0   

 

b) Testes unilaterais: 

 

H0: µ1 −  µ2 ≥ 𝛥0   H0: µ1 −  µ2 ≤ 𝛥0 

H1: µ1 −  µ2 < 𝛥0   H1: µ1 − µ2 > 𝛥0  

 

Em muitos casos o valor de 𝛥0 a ser testado é igual a zero, quando isso acontece o teste 

compara a igualdade entre as médias das duas amostras (MONTGOMERY; RUNGER, 2012). 

Em situações o qual se deseja comparar três ou mais médias de amostras com distribuição 

normal utiliza-se outro método, a análise de variância (ANOVA) (ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIMAS, 2007). 

 

2.7.2.4 Teste de comparação entre médias (amostras dependentes – teste pareado) 
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Um caso particular de teste para duas amostras ocorre quando as observações são 

coletadas em pares, que estão sob condições homogêneas (MONTGOMERY; RUNGER, 

2012). Como exemplo, pode-se comparar o peso de 15 indivíduos antes e depois de uma dieta. 

Para determinar se a dieta foi efetiva, compara-se a diferença das observações pareadas. O 

estimador da média populacional µ𝐷 é a média das diferenças, geralmente denotada como �̅� 

(WALPOE; MYERS; MYERS; YE, 2012). Similarmente ao teste de amostras independentes, 

os testes pareados são: 

 

a) Teste bilateral: 

 

H0: µ𝐷 = 𝛥0    

H1: µ𝐷 ≠ 𝛥0   

 

b) Testes unilaterais: 

 

H0: µ𝐷 ≥ 𝛥0   H0: µ𝐷 ≤ 𝛥0 

H1: µ𝐷 < 𝛥0   H1: µ𝐷 > 𝛥0  

 

 

2.7.2.5 Testes de comparação entre variâncias 

 

De maneira similar ao teste de igualdade de média, pode-se realizar uma comparação 

entre as variâncias ou desvios-padrões de amostras. Este tipo de teste é realizado quando se 

deseja avaliar formalmente a reprodutibilidade ou variabilidade de um processo ou método 

(WALPOE; MYERS; MYERS; YE, 2012). O teste realizado para comparação da variância de 

duas amostras é: 

 

H0: 𝜎2
1 = 𝜎2

2   

H1: 𝜎2
1 ≠ 𝜎2

2   

 

 

2.7.2.6 Poder do teste 
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O poder de um teste estatístico é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a 

hipótese alternativa for verdadeira. Em outras palavras, a probabilidade de rejeitar corretamente 

uma hipótese nula que deve ser rejeitada. O poder é uma maneira sucinta de medir o quão 

sensível é um teste para detectar diferenças, sendo de média, variância ou outros testes. Se o 

valor de poder for considerado baixo, pode-se aumentar o nível de significância ou o tamanho 

de amostra a ser testada. O poder de um teste é calculado como 1-β, sendo β a probabilidade de 

se cometer o erro do Tipo II (MONTGOMERY; RUNGER, 2012; WALPOE; MYERS; 

MYERS; YE, 2012).  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A utilização de um método bem estruturado para alcançar o objetivo proposto pelo 

trabalho é fundamental. Gil (2008) define método como “caminho para se chegar a 

determinado fim”, de fato uma estruturação lógica de etapas permite alcançar resultados 

significativos. Pode-se fazer um paralelo com uma metodologia de melhoria de processo 

consagrada, o DMAIC, utilizado em projetos Seis Sigma. Cada etapa possui objetivos 

específicos e resultados esperados, seguindo passo-a-passo definido é possível alcançar os 

resultados desejados. Ainda segundo Marconi e Lakatos (2010) o método consiste em um 

conjunto sistemático e lógico de atividades, ou seja, traça o caminho a ser seguido para alcançar 

o objetivo proposto. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Uma pesquisa pode ser classificada de diversas maneiras, dependendo da perspectiva o 

qual está sendo avaliada. O quadro abaixo foi montado tendo como base a estrutura de 

classificação de uma pesquisa apresentada por Mello e Turrioni (2012). 

Classificação: Tipos: Conceito: 

Natureza 

Básica 

Busca o progresso científico, o incremento de conhecimentos 

científicos, sem preocupação de utilização prática (MELLO E 

TURRIONI, 2012). 

Aplicada 

Interesse prático nos resultados, de maneira que os mesmos 

possam ser utilizados para solução de problemas que ocorrem 

na realidade (MELLO E TURRIONI, 2012).  

Objetivos 

(Níveis) 

Exploratória 

Tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas 

e hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Geralmente 

envolvem levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso, não se 

costuma aplicar técnicas de amostragem nem quantitativas 

para a coleta de dados (GIL, 2008). 

Descritiva 

Busca descrever as características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Costuma utilizar técnicas padronizadas de coleta de dados 

(GIL, 2008). 
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Objetivos 

(Níveis) 

continuação 

Explicativa 
Possuem como principal objetivo identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos.  

Normativa 

Possui interesse no desenvolvimento de políticas, estratégias 

e ações para aperfeiçoar os resultados já existentes (MELLO 

E TURRIONI, 2012). 

Abordagem (do 

problema) 

Quantitativa 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-

las e analisá-las. Utiliza-se de recursos e de técnicas 

estatísticas (SILVA E MENEZES, 2005). 

Qualitativa 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa, sendo algo 

subjetivo de cada sujeito e não mensurável (SILVA E 

MENEZES, 2005). 

Combinada 
Utiliza tanto a abordagem quantitativa quanto a qualitativa na 

abordagem do problema em questão. 

Método 

Pesquisa Bibliográfica 
Desenvolvida a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e internet (GIL, 

2008). 

Experimento 

Este tipo de pesquisa determina um objeto de estudo e as 

possíveis variáveis que possam influenciá-lo. Definindo os 

métodos de controle e observação de modo a verificar com 

essas variáveis impactam no objeto de estudo (GIL, 2008). 

Modelagem e Simulação 

Utiliza técnicas matemáticas para descrever o funcionamento 

de um sistema e técnicas computacionais para simular seu 

funcionamento (BERTO E NAKANO, 2000). 

Survey 

Também conhecida como levantamento de campo, é 

caracterizada pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer (GIL, 2008). 

Estudo de Caso 

Caracterizado por um estudo profundo e exaustivo de um 

único ou poucos objetos, com objetivo de obter um 

conhecimento amplo e detalhado deste (GIL, 2008). 

Pesquisa-ação 

A pesquisa-ação é a produção de conhecimento guiada pela 

prática, com a modificação de uma dada realidade ocorrendo 

como parte do processo de pesquisa (MELLO; TURRIONI; 

XAVIER; CAMPOS, 2012) 

Soft System methodology 

(SSM) 

Auxilia a formulação e estruturação do pensamento sobre os 

problemas em situações complexas, por meio da construção 

de conceitos e comparação destes com o mundo real (MELLO 

E TURRIONI, 2012). 

Quadro 7 – Classificação de pesquisas 

 

Com base nas informações apresentadas no Quadro 7 esta pesquisa pode ser 

classificada, quanto a sua natureza, como aplicada, uma vez que serão utilizados dados reais e 
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existe um interesse prático nos resultados que serão obtidos. Os resultados serão quantificados, 

com isso pode-se classificá-la, em relação a sua abordagem, como quantitativa. Estes resultados 

poderão apoiar decisões futuras de problemas reais. 

Em relação ao objetivo, caracteriza-se por uma pesquisa exploratória e descritiva, uma 

vez que busca esclarecer conceitos, e determinar relação entre as variáveis: tempo e eficiência 

energética. O método será de pesquisa bibliográfica, apresentando os principais conhecimentos 

relacionados ao objeto de estudo, e experimento verificando justamente uma relação entre 

variáveis e a significância de seus impactos. Para isso serão utilizados testes de hipótese, com 

nível de significância de 0,05.  

 

3.2 AMOSTRAGEM DA PESQUISA 

 

Dificilmente em uma pesquisa consegue-se trabalhar com toda a população, nesta 

situação deve-se selecionar uma amostra, ou seja, uma parte da população. A amostra deve ser 

representativa, de modo que se possa inferir para o restante da população os mesmos resultados 

obtidos pela amostra. A amostragem pode ser não probabilística ou probabilística, sendo que a 

primeira pode ser intencional, por tipicidade ou por quotas, não apresentando uma forma 

aleatória de seleção. A segunda baseia-se no princípio que todos os membros da população 

tenham a mesma probabilidade de ser escolhido (MARCONI E LAKATOS, 2010).  

A população base para esta pesquisa se trata da frota de locomotivas de uma empresa 

de transporte de carga ferroviária com atuação na região sudeste do Brasil. A partir disso, 

definiu-se que o estudo seria realizado com dois modelos de locomotivas: AC e DC, ambas 

com 4400 HP de potência e do mesmo fabricante. A empresa possui em sua frota 195 

locomotivas AC e 84 DC. Para o teste de verificação do envelhecimento da frota foram 

utilizadas para avaliação dos resultados aquelas que possuíam medição de consumo específico 

nos anos de 2010, 2011 e 2012. Algumas locomotivas apresentavam medidas de 2010 e 2011, 

por exemplo, mas com objetivo de se trabalhar com um tamanho de amostra fixo decidiu-se 

que as locomotivas deveriam ter essa medida em todos os anos de estudo. Para outros testes, 

que não tiveram necessidade de dependência entre as medições, outras amostras foram 

definidas. 
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Apesar da existência de outros modelos na frota da empresa, a amostra do estudo teve 

uma estratificação intencional em sua seleção, isto foi feito devido ao método de medição 

automático dos dados a serem trabalhados, que reduz a possível existência de variabilidade 

entre as medições existentes, pois poderiam ser medidas por diferentes pessoas, e com a 

possibilidade de seguirem padrões distintos, mesmo com a existência de um procedimento 

formal. 

Por outro lado, a seleção das máquinas pode ser considerada aleatória, pois todas as 

locomotivas tinham a mesma probabilidade de possuírem os dados necessários. Uma análise a 

ser realizada, posteriormente a obtenção do resultado, é do poder do teste de acordo com o 

tamanho de amostra obtido após estes recortes. Um poder aceitável, maior que 80%, traz 

maiores garantias aos resultados alcançados (COHEN, 1988 apud LI; LIAN, 2010). 

 

3.3 FONTE DE DADOS DA PESQUISA 

 

A etapa de coleta de dados é aquela o qual se utiliza os instrumentos elaborados e 

técnicas selecionadas de modo a obter informações para o trabalho. Existem diversos 

procedimentos para a realização da coleta de dados, que serão empregados de acordo com o 

tipo de investigação e as circunstâncias. Alguns dos métodos são: coleta documental, entrevista, 

questionário, observação e testes (MARCONI E LAKATOS, 2010). 

Durante a confecção deste trabalho foram coletados dados com dois objetivos 

principais. Primeiramente, desenvolver a parte de referencial bibliográfico, onde se buscou, 

principalmente, em artigos, dissertações, órgãos públicos; conceitos e informações relevantes 

para desenvolvimento da pesquisa, de modo a explicitar a importância do tema escolhido e o 

cenário brasileiro em relação a esta questão. 

Os dados primários são medições de consumo específico e medidos em gramas por HP 

vezes hora, ou seja, o quanto de combustível foi gasto para gerar determinada potência no 

intervalo de uma hora. Apesar de serem medidos sem interferência humana, são registrados por 

colaboradores em um sistema, que semanalmente disponibiliza essa informação para um grupo 

de pessoas selecionadas. O fato das medições serem automáticas foi um dos fatores que 

influenciou na decisão dos modelos de locomotivas, uma vez que os outros métodos são 
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realizados por pessoas treinadas seguindo um procedimento operacional, aumentando a 

probabilidade de dados enviesados. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Posteriormente a coleta dos dados, os dados devem ser examinados, com o intuito de 

avaliar se existem falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que 

prejudicam o resultado da pesquisa. Se necessário, os dados poderão ser codificados com 

objetivo de categorizar os dados que se relacionam. A última análise, antes da avaliação dos 

dados é a tabulação dos mesmos, permitindo uma apresentação sintetizada dos dados 

observados. Com isso, as informações obtidas poderão ser mais bem compreendidas, 

facilitando a interpretação dos mesmos (MARCONI E LAKATOS, 2010). 

Com os dados manipulados, torna-se necessário a análise e interpretação dos mesmos, 

sendo estas duas etapas o núcleo central da pesquisa. Por meio da análise serão buscadas 

evidências de relação entre o fenômeno estudado e outros fatores. As análises são realizadas 

em três níveis: interpretação, explicação e especificação. A última fase trata-se da interpretação, 

que é uma atividade intelectual que busca um significado mais amplo das respostas. É 

importante que na interpretação os dados sejam colocados de forma sintética e de maneira clara 

e acessível (MARCONI E LAKATOS, 2010). 

Os dados obtidos de consumo específico, apesar de calculados automaticamente, são 

digitados posteriormente, sendo essa uma das principais fontes de erro observadas, devido a 

este fato os valores serão examinados, de modo a identificar qualquer falha na digitação. Com 

os dados de cada ano e modelo validados, os mesmos serão comparados por meio de testes 

estatísticos de hipótese, sendo fundamental que os dados atendam aos pressupostos de cada 

teste selecionado. 

 

3.5 LIMITAÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Devido a grande variedade de métodos e suas particularidades (GIL, 2008), torna-se 

importante identificar quais são as limitações deste trabalho dada a metodologia definida. O 
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desenvolvimento do referencial bibliográfico é a primeira limitação do trabalho, uma vez que 

só foi possível identificar outros estudos que estivessem disponíveis para análise, além disso, 

não foi identificado qualquer trabalho que avaliasse quantitativamente o impacto do 

envelhecimento da frota de locomotivas no que diz respeito ao consumo de combustível ou 

eficiência energética. 

Outra limitação significativa tange a amostra definida, pois a mesma foi coletada de dois 

modelos de locomotiva e de uma única empresa ferroviária. Além de contemplar apenas 3 anos, 

sendo um limite longitudinal relativamente curto para este tipo de medição. Outro fator é o 

registro da informação no sistema, que é realizado manualmente e com isso apresenta riscos de 

erro de digitação, havendo, portanto, necessidade de examinar as informações obtidas. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados as análises e testes estatísticos realizados que foram 

utilizados como base para as conclusões deste trabalho. Durante o desenvolvimento dos 

resultados foram utilizadas tanto análises descritivas quanto inferenciais, com intuito de se obter 

o máximo de representatividade das amostras utilizadas e resultados obtidos. 

 

4.1 O IMPACTO DA AQUISIÇÃO DE NOVAS LOCOMOTIVAS NA EFICÊNCIA 

ENERGÉTICA NA EMPRESA ESTUDADA 

 

Conforme observado no Gráfico 15 (item 2.4) a eficiência energética do setor ferroviário 

brasileiro reduziu ao longo dos anos, sendo isto um fator positivo, uma vez que o mesmo 

volume é transportado, consumindo-se menos combustível. Os estudos de correlação 

apresentados no item 2.4.4 demonstram que o investimento realizado no setor está fortemente 

relacionado a melhoria deste indicador. Devido ao aumento de volume existente e o pequeno 

número de ativos, a aquisição de ativos foi um fator expressivo nos gastos das empresas 

concessionárias. 

Este mesmo comportamento pode ser verificado na empresa estudada (Gráfico 18), 

corroborando com os primeiros resultados obtidos. Com o aumento da demanda por transporte 

de cargas, principalmente do grupo Heavy Haul, tornou-se necessário adquirir mais 

locomotivas e vagões. No período coberto pelo gráfico, aproximadamente 480 locomotivas 

foram adquiridas, sendo 195 AC e 84 DC de 4400 HP. Como observação, em 2009 devido à 

crise, o volume transportado foi baixo e o percentual de utilização de locomotivas mais 

eficientes fez com que houvesse uma melhoria drástica da EE. Em 2010, o cenário voltou ao 

normal e a EE seguiu o mesmo efeito.  

A aquisição destes recursos e a verificação do comportamento da eficiência da empresa 

estudada contribuem para demonstrar que a aquisição de novas locomotivas é um fator 

importante para a EE. Este comportamento é um estudo complementar ao objetivo principal 

deste trabalho, mostrando que o processo de renovação da frota é benéfico para o consumo de 

combustível. 
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Gráfico 18 – Eficiência energética (L/kTKB) da empresa estudada 

Fonte: a empresa (2013) 

 

4.2 ESTUDO DO ENVELHECIMENTO DAS FROTAS AC E DC 

 

Dentre as 295 locomotivas DC e AC com 4400 HP de potência, 252 delas possuem 

medição de consumo específico em pelo menos um dos anos a serem estudados. O tamanho da 

amostra necessária será definido conforme teste a ser realizado. O banco de dados recebeu um 

tratamento de modo a eliminar as falhas de registro existentes. 

 

4.2.1 TRATAMENTO DOS DADOS PRIMÁRIOS 

 

Conforme procedimento de manutenção da área de engenharia de manutenção da 

empresa estudada, o valor máximo permitido de consumo específico para os dois modelos de 

locomotiva pesquisados é de 170 g/HPxh. Caso o valor encontrado no teste seja maior que o 

estipulado é necessário intervir no motor da locomotiva, de modo que a mesma fique dentro 

dos padrões estipulados. 

Apesar de a medição ser automática, os valores são registrados no sistema por meio de 

digitação, sendo este processo de inserção uma grande fonte de possíveis erros. Pode-se 

observar pelo Gráfico 19 que existem algumas medidas com valor superior a 1000 g/HPxh, 

sendo estes muito acima dos observados em condições normais. Também foram verificados 
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valores abaixo de 100 h/HPxh, muito menores que os padrões observados. Portanto, foi definido 

que os valores a serem trabalhados deveriam ser maiores que 100 g/HPxh e menores que 204 

g/HPxh. O valor de 204 foi estipulado considerando que uma variação de 20% em relação ao 

valor máximo de referência do procedimento representa alguma anormalidade no motor da 

locomotiva, e a mesma precisará de tratamento para retornar à janela esperada de consumo.  

 

 

Gráfico 19 – Dados primários de consumo específico 

Fonte: o autor 

 

Neste tratamento foram retirados 98 registros dos 1152 existentes. A distribuição dos 

dados primários ficou conforme Gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Dados primários de consumo específico após tratamento 

Fonte: o autor 

 

4.2.2 COMPARAÇÃO ENTRE O CONSUMO ESPECÍFICO DE LOCOMOTIVAS AC E 

DC FABRICADAS NO MESMO ANO 

 

Para esta comparação foram utilizadas informações das locomotivas fabricadas em 

2008, que é o único ano o qual houve fabricação dos dois modelos para a empresa alvo. Foram 

comparadas as variâncias e médias de consumo específico dos anos de 2010, 2011 e 2012, 

porém anteriormente foi verificado se as amostras atendiam a suposição de normalidade. 

Para avaliar se a distribuição era normal, utilizou-se o teste de Anderson-Darling, onde: 

 

𝐻0: 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1: 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 



86 
 

 

Gráfico 21 – Teste de normalidade Anderson-Darling para os dados de locomotivas DC 

Fonte: o autor 

 

 

Gráfico 22 – Teste de normalidade Anderson-Darling para os dados de locomotivas AC 

Fonte: o autor 
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Tabela 11 – Tabela resumo do teste de normalidade 

Amostra Tamanho da amostra AD P-value 

AC 2008 – 2010 29 0,312 0,530 

AC 2008 – 2011 45 0,344 0,473 

AC 2008 – 2012 23 0,758 0,042 

DC 2008 – 2010 47 0,424 0,307 

DC 2008 – 2011 62 0,773 0,042 

DC 2008 – 2012 30 0,202 0,867 

Fonte: o autor 

 

Pelos testes realizados, os dados referentes ao grupo de locomotivas DC, medidos em 

2012 (Gráfico 21) e o grupo de AC de 2011 (Gráfico 22) falharam quanto à hipótese de 

seguirem distribuições normais (p-value< 0,05). Porém, de acordo com Montgomery e Runger 

(2012), para teste de hipóteses para a diferença de médias, “desvios moderados da normalidade 

não afetam negativamente o procedimento”. Sendo assim prosseguiu-se com os estudos de 

comparação de variâncias e médias para os três grupos. 

 

4.2.2.1 Teste de comparação entre variâncias (σ2) 

 

De modo a comparar a variabilidade das medidas dos dois grupos no decorrer dos anos 

foi utilizado o teste de hipótese para a Razão de Duas Variâncias, onde: 

 

𝐻0: 𝜎𝐷𝐶
2 = 𝜎𝐴𝐶

2  

𝐻1: 𝜎𝐷𝐶
2 ≠ 𝜎𝐴𝐶

2  

 
Tabela 12 – Tabela resumo do teste de comparação entre variâncias 

Comparação Razão (𝛔𝟐) IC 95% Teste F P-value 

DC 2010 x AC 2010 1,373 (0,679; 2,624) 1,37 0,375 

DC 2011 x AC 2011 0,806 (0,457; 1,386) 0,81 0,432 

DC 2012 x AC 2012 0,334 (0,146; 0,727) 0,33 0,006 

Fonte: o autor 

 

Os resultados encontrados foram resumidos na Tabela 12. Percebe-se que para os 

valores obtidos nos anos 2010 e 2011 não se pode rejeitar a hipótese de igualdade de variância, 

fato não repetido para o ano de 2012. Os resultados encontrados podem ser explicados ao 
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analisar-se o comportamento das variâncias para os 2 modelos nos diferentes anos (Gráfico 23). 

Enquanto a variância para as locomotivas AC tem tendência decrescente, esta estatística para 

as DC possui aumento de valores, principalmente do ano de 2011 para 2012, explicado pela 

maior amplitude verificada nos dados de 2012 (Gráfico 24). Este comportamento diferenciado 

faz com que a razão entre os valores de variância se afaste do esperado (razão = 1). 

 

Gráfico 23 – Comportamento da variância dos modelos DC e AC de fabricação 2008 

Fonte: o autor 

 

 

 

Gráfico 24 – Boxplot medições DC nos diferentes anos 

Fonte: o autor 

4.2.2.2 Teste de comparação entre médias de consumo específico 
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Após realização do teste de igualdade de variâncias, foram comparadas as médias das 

amostras de cada ano de medição. Como o objetivo era verificar se um consumo era maior que 

o outro, as hipóteses foram definidas de modo a não rejeitar a hipótese alternativa. Caso a 

mesma fosse rejeitada um novo teste seria feito para definição do resultado do teste, isto porque 

a hipótese nula compreende a hipótese de igualdade ou comparação oposta à hipótese 

alternativa. As hipóteses citadas foram definidas como: 

 

𝐻0: 𝜇𝐴𝐶 − 𝜇𝐷𝐶 ≥ ∆0 

𝐻1: 𝜇𝐴𝐶 − 𝜇𝐷𝐶 < ∆0 

 

Sendo ∆0= 0, ou seja, não existe diferença estatisticamente significativa entre as médias 

dos dois modelos. Os resultados obtidos para os testes estão resumidos na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Tabela resumo do teste de comparação entre as médias das locomotivas AC e DC 

Comparação ∆ LS IC 95% Teste t P-value 

AC 2010 - DC 2010 -6,93 -4,86 -3,22 < 0,001 

AC 2011 - DC 2011 -10,098 -8,491 -10,45 < 0,000 

AC 2012 - DC 2012 -5,64 -2,67 -5,58 < 0,000 

Fonte: o autor 

 

Além de avaliar se existia uma diferença estatisticamente significativa entre os modelos 

de locomotiva (p-value< 0,05, rejeitando-se assim a hipótese nula), foi possível verificar que 

houve um aumento na diferença entre 2010 e 2011, mas comparando-se 2011 e 2012 verifica-

se que houve uma redução no valor da diferença existente. 

Apesar da amostra para cada ano ser diferente entre si, pode-se observar uma tendência 

de aumento do consumo específico para as locomotivas AC (Gráfico 25). Para as locomotivas 

DC houve um aumento de quase 5% da média do ano de 2010 para 2011, porém de 2011 para 

o ano seguinte observa-se uma redução neste valor médio. 
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Gráfico 25 – Comportamento das médias dos modelos DC e AC de fabricação 2008 

Fonte: o autor 

 

4.2.3 AVALIAÇÃO DO ENVELHECIMENTO DE FROTA 

 

Nesta parte do estudo foi avaliada a diferença entre os consumos de uma mesma 

locomotiva, independente do modelo. Devido a este fato, o tamanho da amostra ficou restrito a 

46 locomotivas (25 AC e 21 DC), que eram aquelas com medições válidas nos 3 anos de análise 

(2010, 2011 e 2012). Tanto a variabilidade das medições quanto a comparação das médias 

foram analisadas. 

 

4.2.3.1 Testes preliminares: normalidade e avaliação gráfica 

 

Primeiramente verificou-se se os grupos seguiam uma distribuição normal, de modo a 

garantir atendimento aos pressupostos necessários aos testes realizados. Para isso utilizou-se o 

teste de Anderson-Darling, onde: 

 

𝐻0: 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1: 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
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Gráfico 26 – Teste de normalidade Anderson-Darling para os grupos de locomotivas 

Fonte: o autor 

 

Para os 3 grupos não se rejeita a hipótese nula (p-value> 0,05), portanto considera-se 

que as amostras possuem uma distribuição normal (Gráfico 26). Uma segunda análise foi 

realizada observando-se, no Box Plot (Gráfico 27), a distribuição e a média dos valores de 

consumo específico para os dois modelos. O comportamento de ambos são similares, 

apresentando um aumento de 2010 para 2011 e, praticamente, uma constância de 2011 para 

2012. Quanto à variabilidade observa-se para o grupo de ACs uma constância, enquanto para 

as DCs uma diferença de variabilidade entre os anos. O ano de 2012 apresenta a maior 

variabilidade, inclusive com a presença de outliers, o que pode explicar o valor de variância 

apresentado no Gráfico 23 e os resultados encontrados na Tabela 12. 

Além disso, observa-se que todas as medições das locomotivas AC ficaram dentro do 

valor máximo estabelecido, e que as locomotivas DC apresentaram em 2011 e 2012, valores 

acima desta referência. Apesar de indicarem um comportamento, não é possível concluir se 

houve um aumento significativo entre os anos de 2010 e 2011, e mesmo se a diferença entre 

2011 e 2012 é significativa ou não. 
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Gráfico 27 – Box Plot para os grupos de locomotivas 

Fonte: o autor 

 

4.2.3.2 Teste de comparação de variâncias do mesmo modelo em diferentes anos 

 

De modo a verificar o comportamento da variação entre as medições obtidas nos 

diferentes anos realizou-se um teste de igualdade de variâncias. O resultado resumido encontra-

se na Tabela 14 e as seguintes hipóteses foram testadas: 

 

𝐻0: 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑠ã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠 

𝐻1: 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 é 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Tabela 14 – Tabela resumo do teste de comparação entre variâncias 

Comparação Ano 
Desvio-

padrão 
IC 95% 

Teste 

Bartlett 
P-value 

Teste 

Levene 
p-value 

AC 

2010 5,98 (4,43; 9,00) 

1,42 0,491 0,37 0,692 2011 4,68 (3,47; 7,05) 

2012 5,54 (4,11; 8,35) 

DC 

2010 6,34 (4,55; 10,15) 

9,28 0,010 0,91 0,408 2011 4,84 (3,48; 7,76) 

2012 9,56 (7,00; 14,70) 
Fonte: o autor 
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Para as locomotivas AC verificou-se uma igualdade de variância nos dois testes 

realizados (p-value> 0,05). Isto demonstra que existe uma variabilidade natural e constante das 

medições realizadas, independente do ano. Para as locomotivas DC o teste de Barlett, utilizado 

para distribuições normais, foi rejeitado (p-value< 0,05) isso devido à presença de outliers no 

ano de 2012, influenciando negativamente o desvio-padrão. O teste de Levene não foi rejeitado 

(p-value> 0,05), o mesmo é utilizado para amostras com qualquer distribuição e considera a 

mediana ao invés da média no cálculo da variabilidade, sendo menos sensível a presença de 

outliers. Diante dos resultados, e desconsiderando os outliers existentes no ano de 2012, pode-

se considerar uma variabilidade constante também para as locomotivas DC. 

 

4.2.3.3 Teste pareado para avaliação da diferença de consumo específico 

 

De modo a comprovar as suposições surgidas com a verificação do Gráfico 27 foram 

realizados testes de inferência. Garantindo-se que a condição de normalidade foi atendida 

realizou-se testes de comparação entre médias. Neste caso as amostras foram consideradas 

dependentes, uma vez que a mesma locomotiva teve a medição de consumo específico realizada 

em diferentes anos, portanto qualquer condição existente de um ano para o outro impactaria a 

medida do ano seguinte. Sendo assim, foi utilizado o teste pareado onde as hipóteses a serem 

testadas foram: 

 

𝐻0: 𝜇𝐴𝑁𝑂−(𝐴𝑁𝑂−1) ≤ 𝜇0 

𝐻1: 𝜇𝐴𝑁𝑂−(𝐴𝑁𝑂−1) > 𝜇0 

 

Sendo µ0 = 0, ou seja, não existe diferença estatisticamente significativa entre a 

diferença dos consumos específicos entre dois anos. Era esperado que houvesse um aumento 

entre um ano e outro, portanto o teste foi montado de modo que caso a hipótese nula fosse 

rejeitada, essa proposição seria verdadeira. Os resultados obtidos para os testes estão resumidos 

na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Tabela resumo do teste de comparação entre as médias de consumo nos diferentes anos 

Comparação (anos) Diferença LI IC 95% Teste t P-value Poder 

2011 - 2010 5,57 3,63 4,81 > 0,000 99,9% 

2012 - 2011 0,71 -1,45 0,55 0,292 13,6% 

Fonte: o autor 

 

Pelos resultados obtidos verificou-se um aumento estatisticamente significativo de 2010 

para 2011 (p-value< 0,05, rejeitando-se a hipótese nula), além do teste possuir poder de 99,9%, 

indicando assim uma confiança na rejeição da hipótese nula. Porém, de 2011 para 2012 o 

mesmo comportamento não foi observado. Com a não rejeição da hipótese nula para a 

comparação deste último período, tornou-se preciso verificar se houve um aumento no consumo 

específico ou se o mesmo permaneceu constante entre os anos. O poder do teste (13,6%) 

também não garantiu que para o tamanho de amostra disponível o resultado obtido seria o mais 

correto. A partir deste resultado, a seguinte hipótese foi testada na comparação de 2011 e 2012: 

 

𝐻0: 𝜇2012−2011 = 𝜇0 

𝐻1: 𝜇2012−2011 ≠ 𝜇0 

 

Tabela 16 – Tabela resumo do teste de comparação entre as médias de consumo entre 2012 e 2011 

Comparação (anos) Diferença IC 95% Teste t P-value Poder 

2012 - 2011 0,71 (-1,88; 3,30) 0,55 0,584 8,5% 

Fonte: o autor 

 

Sendo o p-value> 0,05 (Tabela 16), não se rejeita a hipótese nula, portanto as diferenças 

médias entre os anos de 2012 e 2011 são estatisticamente iguais para um nível de confiança de 

95%. Porém o poder do teste foi de 8,5%, não garantindo total confiança na não rejeição da 

hipótese nula, podendo desta maneira representar a ocorrência do Erro do Tipo II. 

De modo a avaliar qual seria o poder do teste para detectar uma diferença significativa 

entre as médias das diferenças, calculou-se, primeiramente, qual a diferença necessária para 

rejeitar a hipótese nula. A diferença para o p-value< 0,05, para um tamanho de amostra e desvio-

padrão idênticos ao primeiro teste realizado foi de 2,17. Para este teste o poder seria de 50,77%, 

ainda não sendo adequado para conclusões seguras. O tamanho da amostra necessária para 
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garantir um poder de teste de no mínimo 80% capaz de minimizar a ocorrência do Erro do Tipo 

II para detectar a diferença de 2,17 seria de 101 medições. 

 

4.2.3.4 Conclusões sobre os testes de diferença de médias (envelhecimento da frota) 

 

Apesar de não haver uma total confiança nos resultados do último teste, devido ao poder 

do mesmo, o comportamento distinto entre 2011/2010 e 2012/2011 motivou uma investigação 

do porquê dessa diferença. Visto que essas medições independem das variáveis de condução, 

peso do trem e outras externas a locomotiva, a causa-raiz deveria estar relacionada a máquina 

ou manutenção realizada na mesma. 

Para explicação do motivo, especialistas da área de engenharia de manutenção foram 

questionados sobre o assunto. Este comportamento observado tinha relação direta a mudança 

no procedimento de manutenção no ano de 2012. Neste ano, todos os bicos injetores de 

combustível passaram a serem trocados com maior frequência, tanto nas manutenções 

preventivas anuais, quanto em casos o qual era necessário a realização de uma manutenção 

corretiva. Anteriormente, estes eram apenas trocados em manutenções preventivas, que 

dependiam de fatores como quilometragem percorrida e/ou consumo de combustível. Sendo 

assim, era esperado, de fato, um aumento no consumo das locomotivas. Com esta nova prática, 

a frota, no quesito bicos injetores, se mantem sempre renovada. 

 

4.3 IMPACTO FINANCEIRO DO ENVELHECIMENTO DE FROTA 

 

De modo a avaliar qual seria o impacto financeiro causado por um possível aumento no 

consumo devido ao envelhecimento da frota calculou-se os intervalos de confiança para as 

diferenças estimadas no item 4.2.3.3. Para efeito de estudo, cujo objetivo é determinar a 

grandeza do impacto e não o valor exato do mesmo, considerou-se como consumo específico 

de determinado ano, o valor médio da amostra estudada, independente do modelo de 

locomotiva. Para o ano de 2010 este valor foi de 152,05 h/HPxh, para 2011 157,63 h/HPxh e 

2012 158,34 h/HPxh. Os percentuais mínimos e máximos de aumento do consumo bem como 

os limites dos intervalos de confiança se encontram na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Intervalos de confiança para as diferença de consumo específico 

Comparação 

(anos) 

LI IC 

95% 
Média 

LS IC 

95% 

% Aumento 

mínimo 

% Aumento 

médio 

% Aumento 

máximo 

2011 - 2010 3,24 5,57 7,91 2,13 3,66 5,20 

2012 - 2011 -1,88 0,71 3,30 -1,20 0,45 2,10 

Fonte: o autor 

 

Como base para determinação deste impacto utilizou-se dados referentes ao ano de 2012 

e o impacto financeiro possível para os seguintes cenários: 1) redução de 1,20%, 2) aumento de 

0,45%, 3) aumento de 2,10%, 4) aumento de 3,66% e 5) aumento de 5,20%. O gasto com 

combustível neste ano, das locomotivas AC e DC de 4400 HP, foi de aproximadamente R$ 

309000000,00 (trezentos e nove milhões de reais). Também, para efeito de análise, será 

considerado que não houve aumento no consumo específico em relação ao ano anterior. 

 

Tabela 18 – Impacto financeiro causado pelo envelhecimento de frota 

Gasto base (R$) Cenário Diferença (R$) 

309000000,00 

-1,20% - 3708000,00 

0,45% 13905000,00 

2,10% 6489000,00 

3,66% 11309400,00 

5,20% 16068000,00 

Fonte: a empresa (2013) 

 

Uma análise dos cenários contidos na Tabela 18 permitiu constatar que uma redução no 

consumo específico, gerado pelas melhorias no processo de manutenção, poderia ter permitido 

uma economia de quase 4 milhões de reais para empresa. Em contrapartida, o aumento médio 

observado de 2010 para 2011, se repetido, poderia aumentar os gastos com combustíveis para 

esses dois modelos em mais de 11 milhões de reais. 

 

 

 

4.4 ESTUDO DE SENSIBILIDADE ENTRE OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

RELACIONADOS A TROCA DE BICOS INJETORES E O AUMENTO DO CONSUMO 

DEVIDO ENVELHECIMENTO DE FROTA 
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Para este estudo considerou-se que do ano de 2011 para 2012 houve um aumento no 

consumo correspondente ao limite superior do intervalo de confiança, que corresponde a 2,10% 

a mais de gastos. Esse valor se aproxima dos 6,5 milhões de reais de aumento. Pelos testes de 

hipóteses realizados não foi possível determinar se houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre esses anos, portanto, para este caso, foi assumido que a mudança nos 

procedimentos de manutenção trouxe ganhos neste quesito, porém geraram mais despesas para 

realização destas atividades. 

Pelos novos procedimentos, cada locomotiva, teria seus bicos injetores trocados pelo 

menos uma vez ao ano. A Tabela 19 apresenta o gasto anual de pelo menos um conjunto de 

bicos injetores. Para efeito de comparação, o possível aumento nos gastos de consumo seria 

suficiente para pagar aproximadamente 18 trocas de conjuntos. Portanto a mudança no processo 

de manutenção, apesar de aumentar os gastos, caso minimize o aumento do consumo destas 

locomotivas fará com que a empresa reduza seus gastos com combustível. 

 

Tabela 19 – Custos de manutenção x aumento no consumo 

Custo do conjunto 

Injetor (R$) 

Custo de mão-de-obra 

(R$) 

Quantidade de 

locomotivas 

Custo total 

ano (R$) 

1030,00 240,00 279 354330 

Fonte: a empresa (2013) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Por meio dos resultados obtidos foi possível avaliar que, caso não haja intervenções 

constantes de manutenção, o valor de consumo específico irá aumentar. Deste modo, 

consequentemente, o consumo das locomotivas e indicador de Eficiência Energética da 

empresa irão aumentar, o que é negativo. Nos testes estatísticos realizados este acréscimo médio 

foi de aproximadamente 3,7%, representando um aumento dos custos operacionais na ordem 

de dezenas de milhões de reais. 

Quanto aos objetivos específicos verificou-se que o modal ferroviário é capaz de 

transportar grandes volumes, mesmo em longas distâncias. Além disso, a construção e 

abrangência da sua infraestrutura permite o desenvolvimento de regiões e melhoria do fluxo de 

pessoas, serviços e produtos. 

O consumo de combustível em empresas de transporte corresponde um dos maiores 

custos operacionais. A busca constante por uma melhor eficiência energética permite aumentar 

a competitividade da empresa, pois representa uma redução significativa nos custos de fretes. 

Quanto ao segundo objetivo específico de verificação da diferença entre modelos de 

locomotivas estudados, avaliando-se os resultados obtidos nos estudos de comparação de 

médias por meio de testes de hipótese, foi possível verificar que existe uma diferença 

significativa de consumo específico entre os dois modelos estudados. As locomotivas com 

motor-diesel de 4400 HP de corrente contínua (DC) possuem maior consumo quando 

comparada a de corrente alternada (AC). Outra informação que sustenta este resultado é 

dispersão das medições de cada modelo, que são iguais nos anos de 2010 e 2011, 

Outro ponto observado refere-se a mudança no processo de manutenção, o qual se 

tornou mais constante e sem consideração de desgaste das peças. Esta atividade eleva os custos 

de manutenção, mas os resultados indicam um grande benefício para o consumo de 

combustível, uma vez que para diferentes anos não foi possível evidenciar um aumento 

estatisticamente significativo entre os anos de 2011 e 2012. Assim, esta nova prática foi 

essencial para sustentação do consumo das locomotivas, beneficiando diretamente a eficiência 

energética da empresa estudada. 

Portanto, boas práticas de manutenção são essenciais não apenas para conservação dos 

ativos, mas também para a diminuição dos custos operacionais da empresa. Neste caso 
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específico constatou-se que os custos com combustível não se elevaram, mesmo com o 

envelhecimento. Todavia, outros pontos críticos para uma ferrovia, como THP, são evitados 

com boas práticas de manutenção. 

Quanto aos investimentos necessários para a melhoria da eficiência energética 

verificou-se desde 2000, que tanto o aumento dos investimentos quanto da produção de 

produtos HH possuem uma correlação forte com a melhoria deste indicador nas ferrovias 

brasileiras. Isto complementa a explicação do impacto do envelhecimento de frota, pois com 

este aumento de produção, novos ativos foram adquiridos, representando uma renovação da 

frota.  

Apesar de contribuir significativamente com a redução da eficiência, os custos 

relacionados à aquisição de novas locomotivas são elevados. Uma locomotiva custa 

aproximadamente 5 milhões de reais. Comparando-se com os custos de troca dos injetores, é 

possível, com este montante, executar aproximadamente 18 trocas em todas as locomotivas AC 

e DC da empresa estudada. Portanto no que diz respeito a consumo, é mais viável, 

financeiramente, boas práticas de manutenção a compra de novas locomotivas. Porém, a 

aquisição destes ativos poderá ser necessária devido ao aumento de produção, o que também 

trará um efeito positivo para a eficiência energética. 

Após todas as análises estatísticas realizadas, considerando as limitações do estudo, 

verifica-se que foi possível atender os objetivos propostos. A avaliação e quantificação do 

impacto do envelhecimento de frota no consumo de combustível, e consequentemente na 

eficiência energética foi realizada. Adicionalmente, percebeu-se que um processo de 

manutenção efetivo e focado, apesar de aumentar os custos, é capaz de gerar economias 

substanciais no consumo de combustível e confiabilidade no decorrer dos anos. Sendo, 

portanto, economicamente mais viável para a empresa. 

Espera-se que com este estudo, as empresas utilizem em cálculos de viabilidade de 

compra de locomotivas ou investimento em manutenção o fator envelhecimento de frota. De 

modo que uma variação percentualmente pequena pode corresponder, dependendo do volume 

de combustível, uma economia expressiva para a companhia. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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O tema eficiência energética possui relevância tanto no âmbito empresarial, com sua 

visão financeira, quanto no ambiental, dado a emissão de gás carbono. Como sugestão para 

trabalhos futuros é possível explorar estas duas vertentes, sendo que para a questão ambiental 

sugere-se: 

 Avaliar e/ou quantificar o aumento das emissões de gases do efeito estufa, 

devido ao envelhecimento de frota. Este estudo pode ser aplicado a ferrovias ou outros meios 

de transporte. 

Para a vertente empresarial pode-se ampliar este estudo com os seguintes trabalhos: 

 Ampliação do horizonte de estudo, realizando estudos anuais com os dados de 

consumo específico coletados; 

 Estudo de repetitividade e reprodutibilidade das medições realizadas. Mesmo 

sendo automáticas, as mesmas podem conter variabilidades referentes ao sistema de medição. 

 Ampliar o estudo para outros modelos de locomotivas e/ou outras empresas 

ferroviárias. 
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APÊNDICE A – Resultado Análise de variância AC e DC nos diferentes anos 
 

Test and CI for TwoVariances: AC-2010; C-2010 

 
Method 

 

NullhypothesisSigma(AC-2010) / Sigma(C-2010) = 1 

AlternativehypothesisSigma(AC-2010) / Sigma(C-2010) not = 1 

Significancelevel      Alpha = 0,05 

 

Statistics 

 

VariableNStDevVariance 

AC-201047  5,772    33,313 

C-201029  4,926    24,267 

 

Ratioof standard deviations = 1,172 

Ratioofvariances = 1,373 

 

95% ConfidenceIntervals 

 

                                  CI for 

DistributionCI for StDevVariance 

of Data            RatioRatio 

Normal        (0,824; 1,620)(0,679; 2,624) 

Continuous(0,729; 1,793)  (0,532; 3,215) 

 

Tests 

                                               Test 

Method                          DF1DF2  Statistic  P-Value 

F Test (normal)                  4628       1,37    0,375 

Levene's Test (anycontinuous)1   74       0,52    0,474 

 

 

 

Test and CI for TwoVariances: AC-2011; C-2011 

 
Method 

 

NullhypothesisSigma(AC-2011) / Sigma(C-2011) = 1 

AlternativehypothesisSigma(AC-2011) / Sigma(C-2011) not = 1 

Significancelevel      Alpha = 0,05 

 

Statistics 

 

VariableNStDevVariance 

AC-201162  4,624    21,382 

C-201145  5,151    26,528 

 

Ratioof standard deviations = 0,898 

Ratioofvariances = 0,806 

 

95% ConfidenceIntervals 

 

                                  CI for 

DistributionCI for StDevVariance 

of Data            RatioRatio 

Normal        (0,676; 1,177)(0,457; 1,386) 

Continuous(0,558; 1,121)  (0,311; 1,258) 

 

Tests 

                                               Test 

Method                          DF1DF2  Statistic  P-Value 

F Test (normal)                  6144       0,81    0,432 

Levene's Test (anycontinuous)1  105       1,62    0,206 
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Test and CI for TwoVariances: AC-2012; C-2012 

 
Method 

 

NullhypothesisSigma(AC-2012) / Sigma(C-2012) = 1 

AlternativehypothesisSigma(AC-2012) / Sigma(C-2012) not = 1 

Significancelevel      Alpha = 0,05 

 

Statistics 

 

VariableNStDevVariance 

AC-201230  4,326    18,716 

C-201223  7,491    56,115 

 

Ratioof standard deviations = 0,578 

Ratioofvariances = 0,334 

 

95% ConfidenceIntervals 

 

                                  CI for 

DistributionCI for StDevVariance 

of Data            RatioRatio 

Normal        (0,382; 0,853)(0,146; 0,727) 

Continuous(0,393; 1,198)  (0,155; 1,436) 

 

Tests 

                                               Test 

Method                          DF1DF2  Statistic  P-Value 

F Test (normal)                  2922       0,33    0,006 

Levene's Test (anycontinuous)1   51       2,09    0,154 
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APÊNDICE B – Resultado teste de hipótese comparação entre médias AC e DC em 

diferentes anos 

 

 
 

 

Two-Sample T-Test and CI: AC-2010; C-2010 

 
Two-sample T for AC-2010 vs C-2010 

 

NMeanStDev  SE Mean 

AC-201047  148,78   5,77     0,84 

C-201029  155,71   4,93     0,91 

 

 

Difference = mu (AC-2010) - mu (C-2010) 

Estimate for difference:-6,93 

95% upperbound for difference:-4,86 

T-Test ofdifference = 0 (vs<): T-Value = -5,58  P-Value = 0,000  DF = 66 

 

 

 

Two-Sample T-Test and CI: AC-2011; C-2011 

 
Two-sample T for AC-2011 vs C-2011 

 

NMeanStDev  SE Mean 

AC-201162  153,29   4,62     0,59 

C-201145  163,38   5,15     0,77 

 

 

Difference = mu (AC-2011) - mu (C-2011) 

Estimate for difference:-10,098 

95% upperbound for difference:-8,491 

T-Test ofdifference = 0 (vs<): T-Value = -10,45  P-Value = 0,000  DF = 88 

 

 

 

 

Two-Sample T-Test and CI: AC-2012; C-2012 

 
Two-sample T for AC-2012 vs C-2012 

 

NMeanStDev  SE Mean 

AC-201230  154,98   4,33     0,79 

C-201223  160,62   7,49      1,6 

 

 

Difference = mu (AC-2012) - mu (C-2012) 

Estimate for difference:-5,64 

95% upperbound for difference:-2,67 

T-Test ofdifference = 0 (vs<): T-Value = -3,22  P-Value = 0,001  DF = 33 
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APÊNDICE C – Resultado teste de igualdade de variâncias nos diferentes anos 
 

 

Test for EqualVariances: AC versus Ano 

 
95% Bonferroniconfidenceintervals for standard deviations 

 

ANo   N    LowerStDevUpper 

201025  4,43113  5,97721  8,99950 

201125  3,47125  4,68241  7,05001 

201225  4,11077  5,54507  8,34886 

 

 

Bartlett's Test (Normal Distribution) 

Test statistic = 1,42; p-value = 0,491 

 

 

Levene's Test (AnyContinuousDistribution) 

Test statistic = 0,37; p-value = 0,692 

 

 

Test for EqualVariances: DC versus Ano 

 
95% Bonferroniconfidenceintervals for standard deviations 

 

Ano2N    LowerStDevUpper 

201020  4,55247  6,33825  10,1474 

201120  3,47968  4,84464   7,7562 

201223  7,00357  9,55619  14,7040 

 

 

Bartlett's Test (Normal Distribution) 

Test statistic = 9,28; p-value = 0,010 

 

 

Levene's Test (AnyContinuousDistribution) 

Test statistic = 0,91; p-value = 0,408 
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APÊNDICE D – Resultado teste de hipótese pareado de comparação entre os anos 
 

 

Paired T-Test and CI: 2011; 2010 

 
Paired T for 2011 - 2010 

 

NMeanStDev  SE Mean 

2011        46157,63   6,87     1,01 

2010        46152,05   6,98     1,03 

Difference46    5,57   7,86     1,16 

 

 

95% lowerbound for meandifference: 3,63 

T-Test ofmeandifference = 0 (vs> 0): T-Value = 4,81  P-Value = 0,000 

 

 

 

 

Paired T-Test and CI: 2012; 2011 

 
Paired T for 2012 - 2011 

 

NMeanStDev  SE Mean 

2012        46158,34   8,89     1,31 

2011        46157,63   6,87     1,01 

Difference46    0,71   8,71     1,28 

 

 

95% lowerbound for meandifference: -1,45 

T-Test ofmeandifference = 0 (vs> 0): T-Value = 0,55  P-Value = 0,292 

 

 

 

Paired T-Test and CI: 2012; 2011 

 
Paired T for 2012 - 2011 

 

NMeanStDev  SE Mean 

2012        46158,34   8,89     1,31 

2011        46157,63   6,87     1,01 

Difference46    0,71   8,71     1,28 

 

 

95% CI for meandifference: (-1,88; 3,30) 

T-Test ofmeandifference = 0 (vsnot = 0): T-Value = 0,55  P-Value = 0,584 
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APÊNDICE E – Cálculo do poder dos testes de hipótese realizados 

 

Power andSampleSize 

 
Paired t Test 

 

Testingmeanpaireddifference = 0 (versus not = 0) 

Calculatingpower for meanpaireddifference = difference 

Alpha = 0,05Assumed standard deviationofpaireddifferences = 7,86 

 

 

Sample 

DifferenceSize     Power 

      5,57      460,996942 

 

 

 

Power andSampleSize 

 
Paired t Test 

 

Testingmeanpaireddifference = 0 (versus > 0) 

Calculatingpower for meanpaireddifference = difference 

Alpha = 0,05Assumed standard deviationofpaireddifferences = 8,71 

 

 

Sample 

DifferenceSize     Power 

      0,71      460,135608 

 

 

 

Power andSampleSize 

 
Paired t Test 

 

Testingmeanpaireddifference = 0 (versus not = 0) 

Calculatingpower for meanpaireddifference = difference 

Alpha = 0,05Assumed standard deviationofpaireddifferences = 8,71 

 

 

Sample 

DifferenceSize      Power 

      0,71      460,0841673 

 

 

 

 

 

 

 

 


