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RESUMO 
 
 
O transporte de etanol a partir da Região Centro-Sul, baseado no uso do modo rodoviário, é 
apontado como um dos gargalos para a distribuição do biocombustível no Brasil. 
Investimentos vêm sendo feitos buscando aperfeiçoar o sistema logístico para o escoamento 
da produção de etanol da região, por meio da construção de dutos. No entanto, a viabilidade 
de dutos para o transporte de etanol no Brasil é questionada por vários estudos, devido, 
principalmente, a incerteza da existência de volume de produção que justifique a utilização 
dos mesmos. Aumentando as incertezas dessa viabilidade, um período de crise produtiva tem 
marcado o setor sucroalcoleiro, a paritr de 2008, e vem se agravando com o fechamento de 
várias usinas nos últimos anos. Torna-se necessária a avaliação de soluções que contribuam 
para a elevação do retorno sobre os investimentos em projetos de construção de dutos para o 
etanol. O investimento em um sistema de transporte multimodal para o biocombustível 
aparece como possível solução, dada às vantagens técnicas e financeiras que a 
multimodalidade pode oferecer a um sistema desse tipo, ao permitir o aproveitamento dos 
benefícios que cada modo de transporte apresenta no que diz respeito aos parâmetros de 
capacidade, distância e custo. Nesse contexto, o presente trabalho busca responder qual o 
efeito sobre a viabilidade financeira de um projeto dutoviário de sua integração a projetos que 
busquem oferecer transporte rodoviário para coleta do etanol produzido por usinas da região 
Centro-Sul do Brasil. Para isso, foram utilizadas as técnicas de orçamento de capital VPL e 
TIR. Os resultados do estudo apontaram que o duto analisado pode não ser viável no atual 
contexto de crise do setor. O projeto que vise à integração, apesar de melhorar a viabilidade 
do empreendimento dutoviário, não seria suficiente para tornar viável sua construção e 
operação.  
 
Palavras-chave: etanol; transporte rodoviário; transporte dutoviário; transporte multimodal; 
viabilidade financeira. 
  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The transportation of ethanol from South-Central Region, based on the use of road transport, 
is named as one of the bottlenecks for the development of biofuel in Brazil. Investments have 
been made seeking to improve the logistics system for the transportation of ethanol 
production in the region through the construction of pipelines. However, the feasibility of 
pipelines to transport ethanol in Brazil is questioned by several studies, mainly due to the 
uncertainty of the existence of production volume to justify their use. Increasing uncertainties 
of viability, a period of productive crisis has marked the sugar-alcohol sector from 2008 and 
has worsened with the closure of several plants in recent years. It is necessary to evaluate 
solutions that contribute to raising the return on investments in pipeline construction projects 
for ethanol. Investment in a multimodal transportation system for biofuels appears as a 
possible solution, given the technical and financial advantages that can offer a multimodal 
transport system, by allowing the utilization of the benefits that each mode can offer with 
respect to capacity, distance and cost parameters. In this context, this paper seeks to answer 
what influence on the financial viability of a pipeline project on its integration with projects 
that seek to provide road transport to collect the ethanol produced by plants in the Center-
South region of Brazil. For this porpuse, the capital budgeting techniques NPV and IRR were 
used. The study results showed that the analyzed pipeline may not be feasible in the current 
productive crisis context. The project aimed to integration, while improving the feasibility of 
the pipeline project would not be enough to feasible its construction and operation.  
 
Keywords: ethanol; road transport; pipeline transportation; multimodal transport; financial 
viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O etanol ganhou notoriedade como combustível no Brasil a partir de 1975, com o 

estabelecimento do Programa Nacional do Etanol (Proálcool), e, desde então, vem 

apresentando um histórico de crescimento produtivo e comercial caracterizado por avanços e 

recuos. O início da década de 2000 é considerado um marco para o desenvolvimento do 

biocombustível no Brasil e no mundo. Em 2003, houve o surgimento do carro flexfuel no país, 

que possibilitou aos motoristas brasileiros a escolha entre o abastecimento de seus veículos 

com etanol, com gasolina ou com qualquer combinação de ambos, estimulando a produção do 

combustível renovável (FARINA; RODRIGUES; SOUSA, 2013).  

Neste mesmo período, instabilidades políticas em um dos principais países produtores 

de petróleo - o Iraque -, criando dúvidas sobre sua capacidade para abastecimento do mercado 

mundial; somada à ocorrência de uma série de desastres ambientais, que aumentaram a 

consciência ecológica global incentivando o uso de energia limpa, criavam as condições para 

o desenvolvimento do etanol brasileiro. Entre 2003 e 2007, o setor sucroalcooleiro recebeu 

elevados investimentos e o etanol teve sua produção ampliada para atender às novas 

demandas que surgiam (FARINA; RODRIGUES; SOUSA, 2013; BRESSAN FILHO, 2006).  

A região Centro-Sul é a principal produtora de etanol do Brasil, respondendo por cerca 

de 90% da produção nacional (MAPA, 2014a). A partir dessa região, ocorre a distribuição de 

etanol para diversos centros urbanos brasileiros e envio do mesmo para portos localizados na 

região sudeste. No entanto, verifica-se que o sistema de transporte de etanol no Centro-Sul do 

Brasil, basicamente realizado pelo modo rodoviário, não corresponde à complexidade 

logística da região, marcada por pequenas, médias e longas distâncias de transporte, e aos 

investimentos produtivos realizados pelas usinas de etanol entre os anos de 2003 e 2007, que 

ampliaram a produção no período.  

Estudos que analisam alternativas de transporte apontam que os veículos rodoviários 

são mais adequados a pequenas e médias distâncias com volumes de carga reduzidos, 

enquanto meios de transporte como o dutoviário e o ferroviário são aqueles indicados para 

longas distâncias e grandes quantidades de carga (LEAL JR, 2010; MAHMUDI; FLYNN, 

2006; KANG et al., 2010; POOTAKHAM; KUMAR, 2010; STROGEN; HORVATH; 

ZILBERMAN, 2013).  No entanto, a rede dutoviária que existe atualmente no Brasil é 

incipiente e não corresponderia às necessidades dos produtores de etanol para o transporte de 

grandes volumes de carga a longas distâncias na região Centro-Sul. Nesse sentido, estudos 
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foram realizados a fim de avaliar a viabilidade financeira de dutos para o transporte de etanol 

no Brasil (RODRIGUES, 2007a; ANDRIOLLI, 2009; BARROS; WANKE, 2012).  

Todavia, desde 2008, o setor sucroalcooleiro vem enfrentando problemas financeiros, 

como resultado da crise econômica que tem atingido países e empresas ao redor do mundo 

(GOLINSKA; HAJDUL, 2012). Entre 2008 e 2013, um total de 44 usinas encerraram suas 

atividades, sendo que outras 12 correm o risco de também serem desativadas. Este cenário 

seria fruto de elevados investimentos dos produtores, sem, contudo, obter aumento de 

receitas, o que deu origem a elevado índice de endividamento das usinas (SEAB, 2014). 

Dessa forma, projetos para a construção de dutos na região Centro-Sul podem ter sua 

viabilidade financeira prejudicada, devendo, por isso, ser revistos e aprimorados, a fim de que 

garantam os níveis de rendimento esperados. 

A operação do serviço de transporte rodoviário entre os trechos usinas-terminais 

dutoviários pela mesma empresa que opera o duto aparece como possivel aprimoramento que 

pode ser feito em projetos que visem à implantação de infraestruturas dutoviárias para o 

transporte de etanol no Brasil, dada às vantagens que o transporte multimodal pode oferecer, 

possibilitando o aproveitamento dos benefícios que cada modo de transporte apresenta quanto 

aos parâmetros de capacidade, distância e custo de transporte. O presente trabalho busca 

responder qual o efeito sobre a viabilidade financeira de um projeto de construção e operação 

de infraestrutura dutoviária da sua integração a projetos que busquem oferecer transporte 

rodoviário para coleta do etanol produzido por usinas da região Centro-Sul do Brasil. 

Assim, o objetivo geral do trabalho consiste em avaliar o efeito da integração do 

serviço de transporte rodoviário de etanol (nos trechos entre usinas e terminais dutoviários) na 

viabilidade financeira de um projeto de implementação de infraestrutura dutoviária de um 

etanolduto na região Centro-Sul do Brasil. Considera-se que apenas uma empresa será 

responsável pela construção e operação desse sistema multimodal, apesar de parcerias entre 

empresas poder ocorrer nesse empreendimento. Para isso, têm-se como objetivos específicos: 

(i) a avaliação da viabilidade financeira do projeto para a construção e operação do duto; (ii) a 

avaliação da viabilidade financeira de projetos para aquisição e operação de frotas de veículos 

rodoviários para o transporte de etanol; e (iii) a avaliação da probabilidade de o projeto 

multimodal ser viável financeiramente. 

Foi utilizado como unidade de análise o transporte de etanol feito a partir de usinas 

situadas nas regiões de abrangência de cinco terminais de um duto que está sendo construído 

na região Centro-Sul do Brasil e que terá pontos de coleta nos municípios de Ribeirão Preto - 

SP, Uberaba - MG, Itumbiara - GO, Quirinópolis - GO e Jataí - GO.  Variáveis que surgiram 
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no setor sucroalcooleiro após a criação desse projeto de construção põem dúvidas quanto à 

viabilidade atual e futura desses trechos, o que poderia justificar a não construção de alguns e 

a realocação de investimentos na aquisição de frotas de veículos para o transporte de etanol a 

curtas distâncias, projeto que integraria a cadeia de suprimentos do etanol e que diversificaria 

a carteira de serviços da empresa. Atualmente, a empresa responsável pelo projeto dutoviário 

não presta nenhum tipo de serviço de transporte rodoviário para o etanol. Nesse contexto, 

foram criados cenários comparativos para o fluxo de caixa da empresa considerando a 

prestação do serviço dutoviário sem e com a prestação do serviço rodoviário para os trechos 

usinas-terminais, a partir de dados do transporte rodoviário praticado nas regiões de 

abrangência das usinas.  

As técnicas de orçamento de capital utilizadas foram o Valor Presente Líquido (VPL) 

e a Taxa Interna de Retorno (TIR), que apresentam como características o fato de considerar a 

notação do dinheiro no tempo e estarem entre as mais utilizadas em avaliações de 

investimento. Além disso, foi utilizada a técnica Simulação de Monte Carlo para a avaliação 

probabilística de viabilidade, uma vez que essa ferramenta permite que sejam verificados os 

efeitos de variações conjuntas de diferentes fatores relacionados à viabilidade de um projeto. 

A partir dessa introdução, o trabalho está dividido em 5 partes. Na seção 2, é 

apresentado um panorama da situação atual do etanol e de seu transporte no Brasil. Na seção 

3, são mostradas as etapas e subetapas que foram seguidas na pesquisa e os procedimentos 

que foram utilizados para a coleta das informações que serviram de base para a montagem do 

fluxo de caixa e da análise financeira. Na seção 4, são apontados e discutidos os resultados 

obtidos com a aplicação das técnicas de avaliação de projetos. Por fim, na seção 5, são 

abordadas as considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Nos início dos anos 2000, o futuro do etanol era incerto. A frota de veículos 

rodoviários que circulava no Brasil a base desse biocombustível era em sua maioria da década 

de 1980. Os esforços governamentais de incentivo ao uso de etanol pareciam ter fracassado. 

Em 2003, o surgimento do veículo flexfuel alterou esse cenário e aumentou a popularidade do 

etanol. No entanto, a partir de 2008, uma nova crise se formou no setor, trazendo novamente a 

incerteza sobre o futuro desse combustível renovável no Brasil. 

 

2.1 Progresso no Setor Sucroenergético e Avanços no Mercado de Etanol 

 

As principais matérias-primas para geração de energia ao redor do mundo têm sido o 

carvão mineral e o petróleo. Aspectos como preço, facilidade de exploração e transporte estão 

entre as motivações que fazem desses dois recursos naturais serem amplamente utilizados nos 

mais diferentes países. Todavia, a origem fóssil desses produtos, que os tornam grandes 

emissores de poluentes atmosféricos, e a elevação dos preços praticados nos primeiros anos 

do século XXI fizeram com que surgisse um esforço mundial por fontes alternativas a fim de 

promover a migração, no longo prazo e com limitados impactos econômicos, dos 

combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas e renováveis. Nesse sentido, 

combustíveis derivados da biomassa têm sido explorados por serem renováveis, e serem 

neutros ou superavitários na emissão de dióxido de carbono (BRESSAN FILHO, 2006). 

Para Farina, Rodrigues e Sousa (2013) a motivação principal das políticas que 

estimulam o desenvolvimento de energias renováveis, na maior parte das vezes, está 

associada à segurança energética, em que se avalia a disponibilidade e a acessibilidade a 

combustíveis para movimentação da frota de veículos e da produção, criando meios para 

assegurá-las. 

Até a década de 1990, o etanol etílico para abastecimento de veículos automotores era 

adotado basicamente pelos brasileiros. Excetuando, algumas experiências isoladas, como o 

surgimento do flexible fuel vehicle (FFV), em 1993, nos Estados Unidos que utilizava como 

combustível uma mistura de 85% de metanol na gasolina. Eram poucos os motoristas nos 

demais países do mundo que tinham qualquer informação sobre este produto, sendo menor 

ainda o número daqueles que possuíam acesso ao uso do mesmo (NICHOLS, 2003; 

BRESSAN FILHO, 2006; JUNIOR, 2011). 
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No entanto, a partir de 2003, uma série de eventos de caráter mundial, como a invasão 

do Iraque pelos Estados Unidos, trazendo à tona a questão estratégica da dependência do 

petróleo; os estragos do furacão Katrina, em agosto de 2005, na região sul dos Estados 

Unidos, evidenciando a ameaça que representava o aquecimento do planeta ocasionado pelos 

gases causadores do efeito estufa, sobretudo o dióxido de carbono emitido pela ação do 

homem no meio ambiente; os aumentos expressivos, a partir de 2005, no preço do petróleo; e 

a visita do presidente Bush ao Brasil em 2007, que levou o etanol para a mídia internacional, 

tornando-o um assunto de discussão de um enorme contingente de países ao redor do mundo 

(BRESSAN FILHO, 2006; NIEMEYER, 2009). 

A tradição na produção, distribuição e uso de etanol anidro e hidratado e as condições 

existentes no Brasil para um elevado crescimento em  quantidade na fabricação desse produto, 

com potencial de torná-lo o principal fornecedor mundial para outros países interessados 

nesse biocombustível, fez do país referência internacional nos debates sobre o assunto 

(BRESSAN FILHO, 2006). 

O ano de 2003 também é considerado um marco para o desenvolvimento do etanol, 

devido ao fato de o mesmo representar o momento em que os fabricantes de veículos 

iniciaram no Brasil a produção dos veículos flexfuel. O funcionamento dos chamados carros 

flex pode ser dado com o uso da gasolina, do etanol hidratado, ou com qualquer mistura de 

ambos os combustíveis. Esse novo tipo de veículo surgiu como uma alternativa ao veículo 

movido com 100% de etanol hidratado, criado na década de 1980, e ajudou a superar a dúvida 

sobre o futuro do etanol como combustível automotor que, em 2001, tinha sua sobrevivência 

ameaçada devido ao baixo número de vendas dos veículos dedicados a etanol e à idade 

elevada da frota existente no período (CONAB, 2012; LIMA et al., 2013; FARINA; 

RODRIGUES; SOUSA, 2013).  

Farina, Rodrigues e Sousa (2013) consideram que a medida da indústria 

automobilística de criar os carros flex, potencializada pela alíquota diferenciada de IPI para a 

compra desses veículos e pela competitividade do preço do etanol frente ao da gasolina 

naquele momento, permitiu aos veículos flex colocar fim à era dos carros que tinham como 

combustível único a gasolina. É mostrado por meio da Figura 2.1 o crescimento dos veículos 

flex no mercado brasileiro. 
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Figura 2.1 - Licenciamento de carros flexfuel no Brasil. 

Fonte: Elaborado por MME (2014) a partir de ANFAVEA. 

 

A aceitação do carro flex entre os motoristas brasileiros se deu de forma acelerada. Em 

três anos, os veículos flex já representavam mais de 70% do total de veículos licenciados no 

país. 

A súbita importância do etanol hidratado, dada em função do crescente interesse 

internacional e do aumento da demanda potencial relacionada à expansão da frota desse novo 

tipo de veículo, vem gerando esforços de caracterizar a demanda e prever o quanto de produto 

será necessário para atender a todas essas necessidades no futuro próximo (BRESSAN 

FILHO, 2006; LIMA et al., 2013). Além disso, segundo UNICA (2014), grandes 

investimentos foram feitos no setor. Verifica-se que, entre 2002 e 2010, houve a construção 

de mais de 100 usinas.  

 

2.2 Crise no Setor Sucroenergético e Recuos no Mercado de Etanol 

 

Mudanças estruturais vêm ocorrendo no setor sucroenergético nos últimos anos. Em 

2010, o Brasil contava com 440 unidades em operação. Todavia, em 2013, esse número havia 

caído para 388 unidades. Esse fato foi ocasionado por um processo de reestruturação do setor 

com fusões e aquisições, junto a um cenário de redução de investimentos em novas unidades e 

encerramento de outras (EPE, 2014).  A região Centro-Sul é a que concentra as maiores 

perdas de investimentos no setor. Os números da região são mostrados na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Número de novas unidades produtoras e unidades produtoras fechadas, por safra, 

na região Centro-Sul. 

Safra Número de novas unidades Número de unidades fechadas 

2007/2008 25 2 

2008/2009 30 2 

2009/2010 21 3 

2010/2011 9 5 

2011/2012 3 15 

2012/2013 2 12 

2013/2014e 3 12 
Fonte: UNICA (2013) 

Nota: “e” - estimado. 

 

A taxa de abertura de novas unidades teve queda de, aproximadamente, 88% entre as 

safras de 2007/2008 e 2013/2014 e um total de 51 unidades encerraram suas atividades.  

Segundo EPE (2014), no contexto nacional, entre 2007 e 2013, 78 unidades foram 

desativadas e o número de novas unidades implantadas por ano civil também foram reduzidas, 

sendo que não há expectativa de alteração deste cenário de estagnação até 2016, conforme é 

evidenciado na Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2 - Entrada de novas usinas, por ano civil, no Brasil. 

Fonte: Adaptado de EPE (2014). 
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Essa conjectura das usinas resultou em uma redução da capacidade de moagem de 88 

Mtc. Em dezembro de 2013, um total de 21 unidades se encontrava em recuperação judicial, 

representando um risco de redução da capacidade de moagem de mais 29 Mtc (EPE, 2014). A 

dívida das empresas chega atualmente a, aproximadamente, R$ 70 bilhões e é resultado da 

combinação de grandes investimentos sem a verificação de aumento de receita (SEAB, 2014).  

No curto prazo, a expansão da produção de cana e o uso da capacidade ociosa das 

usinas que existem hoje poderão reduzir os problemas de oferta de produtos. No entanto, a 

fim de acompanhar o aumento da demanda potencial do setor sucroalcooleiro, será necessária 

a retomada dos investimentos em novas usinas no médio e longo prazos (EPE, 2014). Embora 

haja um movimento de concentração da estrutura societária do mercado sucroenergético 

brasileiro, que enfoca fusões e aquisições em detrimento da construção de novas unidades. 

Estima-se que a capacidade de moagem das usinas do setor sucroalcooleiro seja 

atualmente algo em torno de 745 milhões de toneladas, levando em conta os dias efetivos de 

operação – não são considerados os dias perdidos de safra por questões climáticas, que, em 

média, podem significar 5% do período - registrados na safra 2011/12. Dessa forma, adotando 

a moagem realizada na safra 2013/14, que foi de cerca de 649 milhões de toneladas, a taxa de 

ocupação da indústria sucroalcooleira foi de 87% (EPE, 2014). 

No Brasil, a maior parte da produção de açúcar e etanol é oriunda de indústrias 

equipadas para a fabricação de ambos os produtos (CONAB, 2012). As capacidades nominais 

de produção de açúcar e etanol têm como características a flexibilidade e a interdependência, 

uma vez que, para a produção de maior quantidade de um dos produtos, é necessária a 

redução da produção do outro. A estimativa é de que essa flexibilidade gire em torno de 15% 

(EPE, 2014). A relação de produção existente entre o açúcar e o etanol é ilustrada na Tabela 

2.2. 
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Tabela 2.2 - Comparação da produção sucroalcooleira no Brasil. 

Ano Civil Cana (ton) Açúcar (ton) Et. Anidro (m3) Et. Hidratado (m3) Etanol (m3) 

2001 242.353.246 15.870.515 5.703.246 4.332.286 10.035.532 

2002 266.192.024 18.400.851 6.268.193 4.771.841 11.040.034 

2003 296.915.362 20.428.419 8.033.358 4.891.981 12.925.339 

2004 315.563.972 21.431.075 7.006.084 5.918.146 12.924.230 

2005 329.919.512 22.170.898 7.254.081 7.042.738 14.296.819 

2006 377.408.740 26.887.563 6.994.942 9.120.882 16.115.824 

2007 437.558.980 28.099.507 7.310.370 13.297.155 20.607.525 

2008 485.790.347 25.647.639 8.396.085 16.309.819 24.705.904 

2009 558.355.626 29.166.451 6.083.387 17.754.474 23.837.861 

2010 568.622.714 33.519.351 7.186.731 18.893.227 26.079.958 

2011 499.096.820 31.580.987 7.575.314 13.208.804 20.784.118 

2012 531.792.756 34.055.438 8.518.824 12.957.028 21.475.852 

2013 533.517.580 34.208.458 8.580.509 13.028.403 21.608.912 
Fonte: MAPA (2014b). 

 

No período que vai de 2001 a 2008, verifica-se que o crescimento médio da produção 

de açúcar foi de 7,5% ao ano e o da produção de etanol foi de 2,8% ao ano, período em que é 

constatada uma estabilidade de preços do açúcar no mercado internacional e o aumento do 

uso do etanol no mercado interno com o surgimento do veículo flex. Entretanto, entre 2009 e 

2013, período em que há uma disparada do preço internacional do açúcar, verifica-se que a 

produção de açúcar continuou sua tendência de crescimento, com uma taxa média de 6,2% ao 

ano, enquanto a produção de etanol apresentou queda de 2,0% no período. Verificam-se sinais 

de migração da produção de etanol para a fabricação de açúcar. Esse movimento contribuiu 

para a redução da oferta de etanol no mercado. A disparidade de preços entre o etanol e a 

gasolina é outro fator que teve efeitos negativos sobre a produção e consumo de etanol no 

período. 

Entre 2004 e 2009, o consumo de etanol hidratado no Brasil teve um crescimento 

médio anual de 32%, enquanto o da gasolina C foi de 2,6% ao ano. Todavia, em 2010 o 

biocombustível registrou queda em sua demanda, que seguiu a tendência de queda no ano 

seguinte, totalizando 40,2% de redução em 2012, quando comparada a 2009. No mesmo 

período, o consumo do derivado de petróleo teve acréscimo de 56,2%, conforme Tabela 2.3. 

Essa mudança de tendência está relacionada à alternância dos preços relativos verificada no 

período, que teve como favorecido o consumo de gasolina C (ANP, 2014a). De modo geral, 
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os proprietários de veículos flexfuel perderam a vantagem econômica de se adquirir o 

combustível renovável. 

Tabela 2.3 – Evolução do consumo de etanol hidratado combustível e de gasolina C no 

Brasil entre 2000 e 2013. 

Ano 
Consumo de 

etanol hidratado 
Brasil [mil m3] 

Variação 
em relação 

ao ano 
anterior 

Consumo de 
gasolina comum 

[mil m3] 

Variação 
em relação 

ao ano 
anterior 

Consumo 
Ciclo Otto 
[mil m3] 

Variação 
em relação 

ao ano 
anterior 

2000 4603,59 - 22.630,19 - 27233,78 - 

2001 3501,99 -23,93% 22211 -1,85% 25713 -5,58% 

2002 3791,88 8,28% 22610,26 1,80% 26402,14 2,68% 

2003 3245,32 -14,41% 21790,65 -3,62% 25035,97 -5,17% 

2004 4512,93 39,06% 23173,88 6,35% 27686,8 10,59% 

2005 4667,22 3,42% 23553,49 1,64% 28220,71 1,93% 

2006 6186,55 32,55% 24007,63 1,93% 30194,19 6,99% 

2007 9366,84 51,41% 24325,45 1,32% 33692,28 11,59% 

2008 13290,1 41,88% 25174,78 3,49% 38464,88 14,17% 

2009 16470,95 23,93% 25409,09 0,93% 41880,04 8,88% 

2010 15074,3 -8,48% 29843,66 17,45% 44917,97 7,25% 

2011 10899,22 -27,70% 35491,26 18,92% 46390,48 3,28% 

2012 9850,18 -9,62% 39697,71 11,85% 49547,9 6,81% 

2013 10816,69 9,81% 41365,26 4,20% 52181,95 5,32% 
Fonte: ANP (2014a) 

 

Em 2013, após três anos consecutivos de quedas, o consumo do etanol hidratado no 

Brasil teve aumento de 9,81%, comparando-se com o ano anterior, enquanto o da gasolina C, 

ascendente desde 2004, registrou incremento de 4,2%. Destaca-se que o pico da demanda de 

etanol hidratado no país ocorreu no ano de 2009, volume 52,3% superior ao verificado em 

2013. 

Segundo EPE (2014), dentre as motivações primárias para a perda de espaço do etanol 

no mercado brasileiro para a gasolina nos últimos anos está a redução da produtividade da 

cana e o aumento dos custos de produção do combustível renovável. Em segundo plano, 

podem ser citados os aumentos limitados do preço da gasolina restringindo a subida de preço 

do etanol na bomba. Por fim, a alta do preço do açúcar no mercado internacional, observada 

nesse período, também teve participação na redução da oferta interna de etanol. 

Nesse contexto, a relação entre os preços do etanol e da gasolina (PE/PG) teve 

crescimento até 2011, o que motivou parte dos usuários de veículos flexfuel ao uso do 

combustível fóssil em detrimento ao renovável (EPE, 2014). Farina, Rodrigues e Sousa 
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(2013) consideram que, como o rendimento do etanol hidratado é, em média, 30% menor que 

o da gasolina, o preço do etanol hidratado deve ser até 70% do preço da gasolina na bomba.  

A consequente elevação do consumo de gasolina deu origem a uma expectativa de 

redução gradual da demanda de etanol no médio e longo prazo. A partir da safra 2011/2012, 

porém, o cenário sofreu mudanças. O setor iniciou um processo de retomada de investimentos 

agrícolas e recuperou parte da produtividade canavieira; o preço do açúcar no mercado 

internacional recuou; o Açúcar Total Recuperável (ATR) destinado ao etanol teve elevação de 

sua rentabilidade na comparação com a da commodity e o governo federal reduziu as alíquotas 

de PIS/COFINS sobre a produção e a venda do combustível renovável. Essas medidas 

resultaram na redução dos custos do etanol, deixando-o mais uma vez competitivo em vários 

estados da Federação. De fato, verificou-se queda entre 2012 e 2013 na relação entre os 

preços médios “na bomba” (PE/PG), o que alterou a tendência verificada entre os anos de 

2009 e 2013 (EPE, 2014).  Assim, verifica-se uma relação de dependência entre o crescimento 

produtivo e comercial do etanol com o estabelecimento de políticas públicas pelo governo. 

Para que o etanol ganhe um espaço permanente e seja visto como preferencial diante 

da gasolina, é preciso uma ação coordenada do próprio setor para convencimento de seus 

potenciais clientes das vantagens que o combustível renovável apresenta diante do fóssil. Essa 

ação coordenada deve considerar um mínimo de controle do processo de distribuição a fim de 

elevar a segurança do consumidor quanto à qualidade do produto; ter influência na formação 

das margens de todos os elos da cadeia fazendo todos os setores envolvidos ter uma 

remuneração que corresponda ao seu esforço produtivo; assegurar a competitividade dos 

preços finais de comércio perante a gasolina, em todas as praças importantes do país e, como 

resultado, obter uma rentabilidade mínima para seu negócio (CONAB, 2010). O governo 

também possui participação de destaque como agente que afeta a competitividade do etanol, 

ao estabelecer as políticas de preço da gasolina. 

Segundo EPE (2014), a análise do histórico do setor sucroenergético evidencia os 

fatores endógenos e exógenos que afetam diretamente a produtividade da cana e o custo de 

produção do etanol e assim sua competitividade, a saber: formação do canavial, qualidade da 

cana, expansão da área plantada, custo do arrendamento, zoneamento agroecológico, 

mecanização, custo de capital, bioeletricidade, preço ao consumidor final da gasolina e a 

rentabilidade do açúcar. 
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2.3 Serviços de Transporte  

 

A tomada de decisões na administração de serviços de transporte é realizada a partir de 

inúmeros elementos. A classificação destas decisões pode ser feita de duas formas: decisões 

estratégicas e decisões operacionais. As primeiras têm como objeto o longo prazo e estão 

associadas a aspectos estruturais. As últimas têm como escopo o curto prazo e estão 

relacionadas às tarefas diárias dos responsáveis pelo transporte. Basicamente, são quatro as 

principais decisões estratégicas no transporte: escolha de modal; decisões sobre propriedade 

da frota; seleção e negociação com transportadores; política de consolidação de cargas. Pode-

se ressaltar dentre as mais importantes decisões de curto prazo: planejamento de embarques; 

programação de veículos; roteirização; auditoria de fretes; e gerenciamento de avarias 

(FLEURY, 2002).  

Os usuários de transporte têm um extenso e diversificado número de serviços 

disponíveis para atender suas demandas de transporte, podendo estar relacionado aos 

seguintes modos: hidroviário, rodoviários, ferroviário, aeroviário e dutoviário. A utilização 

desses modos pode ser dada tanto de forma individualizada quanto por meio de combinação 

(BALLOU, 2006). Esta pode ser exemplificada pelo uso do transporte multimodal. 

 

2.3.1 Transporte dutoviário de etanol 

Os dutos são utilizados para o transporte de etanol etílico entre Pontos de Recepção 

(origem) e Pontos de Entrega (destino). O transporte dutoviário tem como base os 

condicionantes: volume mínimo (bateladas) a ser transportado entre os pontos de origem e 

destino, o condicionamento dos sistemas de armazenamento, os ciclos operacionais de 

bombeamento e recebimento, os tempos de viagem resultantes dos procedimentos de controle 

e da velocidade de deslocamento dos produtos nos dutos (ANDRIOLLI, 2009). 

Nos países desenvolvidos, os dutos são os meios que predominam para o transporte de 

combustíveis. Esse fato se deve aos baixos custos unitários do mesmo, bem como pela sua 

capacidade de inibição de interferências externas (como, por exemplo, as climáticas), que 

tornam o modo atraente para esse tipo de transporte. Apesar dos elevados custos de 

implantação dos dutos, esse modo de transporte tem eficiência econômica e energética 

elevadas para grandes quantidades de combustíveis transportadas por longas distâncias. Sua 
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capacidade de adaptação com outros modos também é vista como um atrativo (ANDRIOLLI, 

2009; POOTAKHAM; KUMAR, 2010; BOVOLENTA, 2013). 

Segundo Milanez et al. (2010), no contexto brasileiro, novos ganhos de 

competitividade podem ser obtidos com a entrada em operação de “etanoldutos”. Entretanto, 

para esses investimentos se tornarem viáveis, os volumes movimentados de etanol deverão 

alcançar níveis superiores aos atuais. 

Nos últimos anos, foram realizados estudos de viabilidade de projetos para a 

construção de etanoldutos no Brasil. Andriolli (2009) avaliou dois projetos dutoviários da 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (ÚNICA) para a região Centro-Sul e constatou a 

inviabilidade de ambos sob as condições previamente definidas, apontando para a necessidade 

de elevação da tarifa de transporte para que os projetos se tornassem viáveis. Barros e Wanke 

(2012), utilizando ferramenta matemática para avaliar a viabilidade de dutos, consideraram 

que projetos que interliguem a região de Centro-Oeste ao estado de São Paulo seriam viáveis 

economicamente, enquanto que projetos conectando o estado de Minas Gerais ao Estado de 

Goiás seriam inviáveis. Junto a esses estudos, vem aumentando também o número de projetos 

que visam a implementação de malha dutoviária. 

Segundo Milanez et al. (2010), os principais projetos para construção de dutos para o 

etanol no Brasil são:   

 

1) O projeto de corredor de etanol proposto pela Petrobras, atualmente administrado pelo 

grupo PMCC, que tem como objetivo a implementação de um sistema de escoamento 

de etanol desde o Brasil Central até o porto de São Sebastião;  

2) O projeto da Uniduto, que planeja a construção de 570 quilômetros de dutos, quatro 

centros receptores e três centros de distribuição, incluindo dois portos próprios, sendo 

um na hidrovia Paraná-Tietê e outro off shore, no litoral do Guarujá, que permitirão a 

atracação de navios de grande porte;  

3) O projeto do Centro-Sul Transportadora Dutoviária, que almeja construir um 

etanolduto de quase 1.200 km, partindo de Alto Taquari (MT), passando pelas grandes 

regiões de expansão de produção de etanol no sudoeste de Goiás, nordeste do Mato 

Grosso do Sul, região de Votuporanga e Catanduva, no estado de São Paulo, até 

alcançar os centros consumidores em Paulínia, São Paulo e Santos. 

 

Apesar de nenhum dos projetos acima terem sido implantados da forma como 

inicialmente foram estabelecidos, em 2011, um novo projeto foi iniciado como um resultado 
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da reestruturação dos projetos citados, reunindo várias empresas em um consórcio para a 

construção de um sistema multimodal para o transporte de etanol a partir da região Centro-

Sul, tendo a implantação de um duto como um de seus objetivos. 

 

2.3.2 Transporte rodoviário de etanol 

O transporte rodoviário é o principal modo utilizado no Brasil para a movimentação de 

cargas e, seguindo essa tendência nacional, o transporte de etanol é exercido quase que por 

inteiro pelas rodovias, que respondem por 96% das movimentações no país (VALENTE; 

PASSAGLIA; NOVAES, 2008; RODRIGUES, 2007a). 

As unidades produtoras de etanol (usinas e destilarias) são pulverizadas e localizadas 

em áreas rurais próximas a seu insumo, as plantações de cana-de-açúcar. No mercado de 

distribuição de combustíveis, o transporte de etanol dos produtores até as bases é conhecido 

como coleta de etanol. O fluxo do etanol pela rede de distribuição, desde a coleta até o envio 

aos grandes centros consumidores, frequentemente, tem um sentido inverso ao da distribuição 

dos derivados. O etanol entra na rede pelas bases secundárias (bases que recebem produtos de 

uma refinaria) e segue para as primárias (bases que recebem produtos das bases secundárias). 

Os derivados entram pelas bases primárias e são distribuídos para as secundárias (MALIGO, 

2005). 

Figueiredo (2006) chama de fluxo primário a movimentação do etanol das 

usinas/centros coletores até as bases primárias e secundárias por ferrovia e rodovia. Fleury 

(2005) considera que o fluxo primário é realizado unicamente pelo transporte rodoviário, com 

uma distância média de 200 km. Ao analisar o uso predominante de veículos rodoviários em 

detrimento de outros meios de transporte no contexto brasileiro, Maia (2008) considera que a 

inexistência de competição fez o modo rodoviário conquistar espaço, em todas as distâncias, 

inclusive nas longas, ocasionando uma distorção e, consequentemente, diminuição da 

integração dos meios de transporte. 

Rodrigues (2007a) afirma que a busca por novas tecnologias que elevem a 

produtividade, reduzam os custos operacionais e aumentem a satisfação de seus usuários leva 

ao uso dos chamados CVCs (Combinações Veiculares de Carga). No caso do etanol, o mais 

importante benefício deste tipo de veículo está relacionado à elevação da capacidade de carga. 

A combinação mais utilizada para a movimentação de etanol até portos é o bitrem tanque de 

sete eixos cujas características dos tanques permitem o transporte de até 45 metros cúbicos de 

etanol. 
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Bovolenta (2013) considera que os veículos rodoviários são fundamentais para 

complementar a multimodaidade. Rodrigues (2007a) destaca que a dimensão disponibilidade 

relacionada ao modo rodoviário o coloca em posição privilegiada quando comparado a outros 

meios de transporte, pois os veículos rodoviários podem estar presentes em diferentes 

localidades. Dessa forma, considerando a difusão do transporte rodoviário de etanol no Brasil 

e as vantagens desse modo de transporte para a multimodalidade, o investimento em projetos 

rodoviários para o transporte de etanol pode representar uma atividade lucrativa para 

empresas multimodais no Brasil. 

  

2.3.3 Transporte multimodal de etanol 

A  Lei nº 9.611, de 19 de Fevereiro de 1998, define a operação do Transporte 

Multimodal de Cargas e as responsabilidades dos agentes envolvidos. Além de conceituar a 

operação de Transporte Multimodal de Cargas, cumpre apresentar as definições legais para o 

Operador de Transporte Multimodal (OTM) e para o contrato único de transporte, elementos 

chaves da operação. 

Considera-se Transporte Multimodal de Cargas como aquele que: 

 

• utiliza duas ou mais modalidades de transporte; 

• é executado sob a responsabilidade única de um OTM; e 

• é regido por um único contrato. 

 

O OTM é a pessoa jurídica, transportadora ou não, contratada como principal para 

realizar o Transporte Multimodal de Cargas, da origem até o destino, fazendo uso de meios 

próprios ou por intermédio de terceiros. É de responsabilidade do OTM a execução desses 

contratos, os prejuízos resultantes de perda, por danos ou avaria às cargas sob sua custódia, 

bem como por aqueles relacionados a atraso em sua entrega, quando houver prazo 

estabelecido. Além do transporte, dentre suas atividades está o serviço de coleta, unitização, 

desunitização, consolidação, desconsolidação, movimentação, armazenagem e entrega da 

carga ao destinatário (ANTT, 2014). 

Scandolara et al. (2009) consideram que o transporte multimodal se refere 

basicamente à integração total ou parcial dos modos de transporte. Os autores afirmam ainda 

que o conceito de Multimodalidade apresenta diferenças do conceito de Intermodalidade. Este 

tem como característica a emissão individual de documento de transporte para cada modo, 

bem como pela divisão de responsabilidade entre os transportadores. Andriolli (2009) salienta 
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que as diferentes vias de transporte tais como rodovias, ferrovias, hidrovias e dutovias, e o 

potencial que elas têm de intermodalidade representam alternativas ao uso de apenas um 

modo, que na maioria das vezes, no Brasil, ainda é o rodoviário. 

Os principais benefícios da utilização do transporte multimodal, segundo Rodrigues 

(2007b), são: 

- Junção da conveniência e da simplicidade jurídico-administrativa do transporte unimodal à 

eficiência econômico-energética do transporte segmentado, com apenas um responsável 

perante o dono da carga; 

- Aspecto operacional. A carga deve ser usada de modo indivisível e inviolável; 

- Possuir caráter sistêmico. A carga deve transitar com facilidade dentre os vários meios de 

transporte; 

- Aspecto fiscal. A carga é inspecionada apenas na origem ou no destino.  

Demaria (2004) considera que a utilização de OTM promove maior agilidade nas 

operações entre parceiros comerciais, uma vez que o OTM se baseia na otimização do uso dos 

diferentes modos de forma integrada para um melhor desenvolvimento da logística de 

distribuição.  

Abordando a aplicação do transporte multimodal na cadeia de suprimentos de 

biocombustíveis nos Estados Unidos, Xie, Huang e Eksioglu (2014) destacam que, em 

comparação com a solução de modo único, a solução multimodal torna a cadeia de 

suprimentos mais adaptável à sazonalidade de matéria-prima, mais rentável, e permite o 

estabelecimento de políticas de manuseio mais eficazes no que diz respeito aos limites de 

distância aplicáveis às entregas de veículos rodoviários.  

Sistemas multimodais são menos sensíveis a custos por restrições de distância. Eles 

podem permitir que as transportadoras que o adotem se beneficiem tanto da lucratividade 

resultante do transporte a longas distâncias, quanto das curtas. Xie, Huang e Eksioglu (2014) 

avaliaram os custos de transporte do etanol a partir de sistemas unimodal e multimodal e 

constataram que os custos para os modos multimodais seriam 25% menores que os 

verificados nos unimodais. Esse fato pode ser explicado pela economia de escala que é obtida 

quando é realizada a escolha do modo de transporte mais adequado em função do volume de 

carga.  

Pootakham e Kumar (2010), ao compararem os custos variáveis para transportar 

líquidos provenientes da biomassa por dutos e por veículos rodoviários, constataram que 

1.000 m3 por dia seria o ponto de cross over ou capacidade econômica mínima do transporte 

por duto quando comparado ao transporte realizado a partir de um veículo rodoviário de 30 



28 
 

m3 (truck trailer) que 1.700 m3 por dia seria o ponto de cross over quando a comparação é 

feita com um veículo com capacidade de 60 m3 (super B-train trailer), conforme é mostrado 

na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Capacidade versus custo variável de transporte de bioóleo por duto. 

Fonte: Adaptado de Pootakhan e Kumar (2010). 

 

Outros estudos foram desenvolvidos a fim de avaliar a aplicação do transporte 

multimodal na cadeia de suprimentos de biocombustíveis (AKGUL; SHAH; 

PAPAGEORGIOU, 2012; HAJIBABAI; OUYANG, 2013) e de prover sistemas de transporte 

intermodal que integrem decisões operacionais e planejamento a suas cadeias de suprimento. 

(EKSIOGLU, 2010). 

No Brasil, há, atualmente, um sistema de dutos e hidrovias em implantação. Segundo 

EPE (2014), quando todos os trechos estiverem concluídos, o sistema passará por 5 estados e 

45 municípios da região Centro-Sul. O empreendimento terá 1.330 km de extensão, com 

capacidade para transportar anualmente 22 milhões de m3 de etanol e capacidade total de 

armazenamento de 1,2 milhões de m3. 

O carácter multimodal e de parceria entre empresas que se verifica no sistema que está 

sendo desenvolvido na região pode indicar que essas medidas representariam formas de 

melhorar a eficiência financeira do projeto dutoviário, que, conforme discutido no item 2.3.1, 

seria demandante de elevadas divisas para sua implantação. 
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 3 METODOLOGIA  

  

No presente trabalho, foi realizada pesquisa exploratória a partir de três etapas: (1) 

Pesquisa Bibliográfica e Documental, (2) Pesquisa de Campo e Entrevistas e (3) Estudo de 

Caso. Segundo Gil (2002), pesquisas exploratórias são aquelas que teriam como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema e aprimorar ideias. Hair Jr. et al. (2005) 

destaca que pesquisas desse tipo são utilizadas quando se dispõe de poucas informações sobre 

o assunto estudado.  

O universo pesquisado é o transporte de etanol no Brasil. O objeto em estudo é o 

transporte dutoviário, rodoviário e multimodal de etanol na região Centro-Sul do país. As 

etapas, junto às subetapas que foram seguidas para a realização da pesquisa, são mostradas na 

Figura 3.1.  
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Fluxo da pesquisa da dissertação

Etapa 2 - Pesquisa de Campo e 

Entrevistas
Etapa 3 - Estudo de Caso

Etapa 1 - Pequisas Bibliográfica e 

Documental

Início

Subetapa 1: Estudo dos 

avanços e recuos no 

mercado de etanol no 

Brasil

Subetapa 2: Estudo dos 

serviços de transporte 

de etanol no Brasil

Subetapa 1: 

Compilação prévia dos 

dados coletados

Subetapa 2: 

Realização de 

entrevistas semi-

estruturadas para a 

coleta de dados 

complementares

Subetapa 4: 

Compilação final 

dos dados 

coletados

Subetapa 4: Elaboração dos 

fluxos de caixa, cálculo das 

técnicas de orçamento de 

capital e avaliação da 

viabilidade financeira dos 

projetos

- Estimativa das informações 

anuais de investimento, 

custo e receita dutoviárias e 

rodoviárias;

- Cálculo do VPL e da TIR 

para os projetos dutoviário e 

rodoviário de forma individual 

e de forma integrada;

- Avaliação da viabilidade 

financeira do projeto 

dutoviário sem a integração 

com os projetos rodoviários;

- Avaliação da viabilidade 

financeira dos projetos 

rodoviários;

- Avaliação da viabilidade 

financeira dos projetos 

dutoviários com a integração 

(cenários multimodais).

Fim

Considerações finais

Subetapa 4: Escolha 

do estudo de caso

Subetapa 3: 

Levantamento de 

projetos e dados 

técnicos, legais e 

financeiros para o 

transporte dutoviário, 

rodoviário e multimodal 

de etanol no Brasil

Subetapa 3: 

Escolha de 

ferramentas para 

geração de 

dados 

rodoviários e 

para simulação 

de Monte Carlo

Subetapa 3: Definição dos 

projetos dutoviários, 

rodoviários e dos cenários 

multimodais

Subetapa 6: Simulação de 

Monte Carlo

Subetapa 5: Análise de 

sensibilidade

Subetapa 2: Mapeamento 

das usinas e formação de 

regiões de abrangência

Subetapa 1: Caracterização 

do objeto em estudo

 

Figura 3.1 - Fluxo da pesquisa de trabalho. 

Fonte: O autor (2015) 
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O detalhamento das etapas e subetapas da pesquisa são mostrados a seguir. 

 

3.1. Primeira Etapa: Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 

A primeira etapa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica foi realizada a partir de livros, dissertações, teses, artigos científicos e 

sites especializados. A pesquisa documental foi realizada com base em textos de leis, 

regulamentos, relatórios governamentais e empresariais. 

A etapa de pesquisa bibliográfica e documental foi dividida em seis subetapas: (1) 

Estudo dos avanços e recuos no mercado de etanol no Brasil; (2) Estudo dos serviços de 

transporte de etanol no Brasil; (3) Levantamento de projetos e dados técnicos, legais e 

financeiros para o transporte dutoviário, rodoviário e multimodal de etanol; (4) Escolha de 

estudo de caso. 

 

1) Estudo dos avanços e recuos no mercado de etanol no Brasil 

Na subetapa 1, foi estudada a situação do mercado de etanol dentro do atual contexto 

de crise do setor sucroalcooleiro brasileiro, verificando a relação existente entre os mercados 

de etanol, açúcar e gasolina.  

 

2) Estudo dos serviços de transporte de etanol no Brasil 

A subetapa 2 foi baseada em uma análise das particularidades existentes entre os 

serviços de transporte dutoviário, rodoviário e multimodal de etanol. As vantagens e 

desvantagens de cada modo de transporte foram estudadas, identificando lacunas existentes na 

situação atual do transporte de etanol brasileiro que justificassem a necessidade de estudo. 

 

3) Levantamento de projetos e dados técnicos, legais e financeiros para o transporte 

dutoviário, rodoviário e multimodal de etanol 

Na subetapa 3, foram levantados projetos e dados técnicos, legais e financeiros que 

estão relacionados ao transporte dutoviário, rodoviário e multimodal. Nessa fase, foi feita a 

busca por projetos de transporte de etanol por duto e por veículos rodoviários no Brasil, a fim 

de avaliar suas características e verificar se, no contexto brasileiro, serviços de transporte 

dutoviário de etanol são ofertados de forma integrada com o serviço de transporte rodoviário.  
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4) Escolha de estudo de caso 

A subetapa 4, por fim, constituiu na seleção de um projeto dutoviário para o estudo de 

caso. 

 

3.2. Segunda Etapa: Pesquisa de Campo e Entrevistas 

 

A segunda etapa foi realizada a partir de quatro subetapas: (1) Compilação prévia dos 

dados coletados; (2) Realização de entrevistas semi-estruturadas; (3) Escolha de ferramentas 

para geração de dados rodoviários e para simulação de Monte Carlo; (4) Compilação final dos 

dados coletados. 

 

1) Compilação prévia dos dados coletados 

A subetapa 1 consistiu na reunião das informações coletadas a partir da primeira etapa, 

a fim de constatar se os dados disponíveis seriam suficientes para a realização das avaliações 

de viabilidade financeira dos projetos dutoviário e rodoviário. 

 

2) Realização de entrevistas semi-estruturadas 

Na subetapa 2, foi realizada, entre os meses de setembro e outubro de 2014, 

entrevistas semi-estruturadas com profissionais de usinas produtoras de etanol e de empresas 

brasileiras que executam a atividade de manuseio, armazenamento e transporte de 

combustíveis por duto e por rodovia, a fim de coletar dados complementares, obter suporte 

para a definição das características que foram utilizadas na avaliação dos projetos dutoviário e 

rodoviário, bem como para compreender possíveis efeitos da crise sucroalcooleira nos 

mesmos. Encontram-se nos Apêndices 1 e 2, respectivamente, os roteiros e os resultados das 

entrevistas realizadas. 

Os profissionais entrevistados foram selecionados em decorrência de suas experiências 

nas áreas de transporte terrestre, análise de viabilidade, planejamento estratégico e qualidade. 

Entre os entrevistados estavam: um consultor sênior e dois analistas. 

A escolha pela realização de entrevistas semi-estruturadas se deu em função dos 

variados fins que as mesmas tiveram e da necessidade de realizar questionamentos aos 

entrevistadores que inicialmente não haviam sido pensados. Hair Jr. et al. (2005) considera 

que, em entrevistas desse tipo, o entrevistador pode fazer perguntas relacionadas que não 

foram previamente pensadas e que não estavam originalmente no escopo. Essa dinâmica pode 
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acarretar no aparecimento de informações inesperadas e esclarecedoras, melhorando as 

descobertas.  

 

3) Escolha de ferramentas para geração de dados rodoviários e para simulação de 

Monte Carlo 

Na subetapa 3,  foram escolhidas as ferramentas que seriam utilizadas para geração de 

dados para a avaliação dos projetos rodoviários e para realização da simulação de Monte 

Carlo. A ferramenta utilizada na geração de dados rodoviários foi a Zap Frete, que é uma 

aplicação licenciada de estimativa de fretes rodoviários a partir da avaliação de variáveis 

técnicas e financeiras do transporte rodoviário. Enquanto a ferramenta usada na simulação foi 

o software @Risk, que é uma aplicação licenciada de simulação que funciona em conjunto 

com o Excel. A escolha das ferramentas se deu pelo fato de ambas serem utilizadas pelos 

profissionais entrevistados em suas atividades de trabalho.  

   

4) Compilação final dos dados coletados 

A subetapa 4 constituiu no agrupamento das informações da subetapa 1 com os dados 

coletados a partir das entrevistas, de forma a se obter substratos suficientes para a realização 

das avaliações de viabilidade financeira.  

 

3.3. Terceira Etapa: Estudo de Caso 

 

Na terceira etapa, foi realizado um Estudo de Caso, a partir do qual foram criados 

cenários para avaliar o impacto da integração do serviço de transporte rodoviário de recepção 

à rentabilidade do empreendimento dutoviário. Um estudo de caso, segundo Yin (2001), 

constitui em uma investigação empírica que tem como objetivo investigar um fenômeno da 

atualidade em seu contexto da vida real, sobretudo quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão definidos com clareza. 

A terceira etapa contou com cinco subetapas: (1) Caracterização do objeto em estudo; 

(2) mapeamento das usinas e formação de regiões de abrangência; (3) Definição dos projetos 

dutoviários, rodoviários e dos cenários multimodais; (4) Elaboração dos fluxos de caixa, 

cálculo das técnicas de orçamento de capital e avaliação da viabilidade financeira dos 

projetos; (5) Análise de sensibilidade; (6) Simulação de Monte Carlo. 
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1) Caracterização do objeto em estudo 

A caracterização do objeto em estudo situa o empreendimento dutoviário na região 

Centro-Sul, descrevendo seu formato e mostrando como o mesmo se relaciona com a 

infraestrutura que atualmente existe na região para escoamento do etanol. 

 

2) Mapeamento das usinas e formação das regiões de abrangência dos terminais 

O mapeamento das usinas localizadas ao redor de cada terminal dutoviário partiu da 

definição de um raio de abrangência, segundo Fleury (2005), e das informações dos nomes, 

municípios e estados das usinas com titularidade ratificada constantes em ANP (2014). 

Primeiramente, foram levantadas, com base no relatório da agência, as usinas e seus 

respectivos municípios pertencentes aos estados nos quais o duto analisado foi ou está sendo 

construído.  

Posteriormente, foram realizadas consultas à ferramenta Google Maps inserindo como 

origem cada município onde as usinas estavam localizadas e como destino os dois municípios 

mais próximos concentradores dos terminais dutoviários. Quando o resultado da consulta 

revelava que o município de origem analisado tinha distância igual ou inferior ao raio de 

abrangência para dois terminais, o município era considerado como pertencente à região de 

abrangência do mais próximo.  

Desta forma, foram constituídas regiões de abrangência para cada terminal dutoviário 

e estimadas as produções de etanol de cada usina. A realização de estimativas foi decorrente 

do fato de não ter sido encontradas publicações que trouxessem a produção anual de etanol 

das usinas ou mesmo dos municípios que as concentram. 

A estimativa da produção das usinas foi realizada com base nas equações 3.1 e 3.2, 

elaboradas a partir do resultado das entrevistas. 

 

� = 	 ���        (3.1) 

 

Em que  

� é a produtividade por estado [%], 

� representa a produção de etanol da safra 2013/2014 por estado [m3] e 

�	 corresponde à capacidade instalada por estado ao dia [m3].  
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� =	��	.		� (3.2) 

 

Em que 


� é a produção diária por usina [m3],  

� é a produtividade por estado e 

�� é a capacidade instalada diária por usina.  

 

Conforme constatado em entrevista, o período de safra abrangeria 270 dias. Esse foi o 

valor utilizado para o cálculo da capacidade instalada anual por estado e da produção anual 

das usinas. No estudo, foi utilizada tanto a produção de etanol anidro quanto a produção de 

etanol hidratado, uma vez que o projeto dutoviário em avaliação está sendo implementado de 

forma a possibilitar o transporte dos dois tipos de biocombustível. 

 

3) Definição dos projetos dutoviários, rodoviários e dos cenários multimodais 

As características dos projetos dutoviários e rodoviários foram definidos a partir do 

levantamento de dados realizado nas pesquisas bibliográfica e documental, bem como do 

levantamento realizado por meio das entrevistas. Os dados estabelecidos para os projetos de 

aquisição de frotas serviram como informações de entrada para a aplicação Zap Frete. Foram 

gerados e extraídos relatórios para cada trecho rodoviário contendo informações de custo de 

transporte e estimativas de fretes. Além disso, essa ferramenta também foi utilizada para a 

estimativa do valor de um veículo rodoviário. 

Nessa subetapa, foi ainda realizado o dimensionamento das frotas de veículos 

rodoviários necessária para o transporte do etanol das usinas ao terminal dutoviário de cada 

região de abrangência. Esse dimensionamento serviu de base para a definição do investimento 

do projeto rodoviário e do cálculo dos custos de transporte. 

O modelo de dimensionamento da frota, adaptado de Valente et al. (2008), apoiou a 

avaliação dos trechos em que o transporte rodoviário de etanol se desenvolveria, considerando 

variáveis como, demanda anual transportada, capacidade do veículo rodoviário, distância, 

condição das estradas, velocidade média, tempo de viagem, tempo de disponibilidade, número 

de viagens por ano, quantidade anual transportada por veículo, quantidade necessária de 

veículos e quilometragem total anual percorrida pela frota. 
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Demanda anual transportada 

A demanda anual transportada foi definida por meio da estimativa da produção das 

usinas, que foi realizada pelas equações 3.1 e 3.2, cujas informações foram coletadas a partir 

de CONAB (2014) e ANP (2014). 

 

Capacidade do veículo rodoviário 

A capacidade do veículo rodoviário foi definida a partir de Rodrigues (2007a) e de 

entrevistas realizadas com profissionais de usinas da região Centro-Sul, apontando qual seria 

a capacidade dos veículos que geralmente surgem com maior frequência nas instalações das 

usinas para carga de etanol. 

 

Condição das estradas 

A condição dos trechos foi definida a partir da classificação de sua pavimentação 

segundo a ferramenta Zap Frete. 

 

Tempo de ida cheio/volta vazio 

O tempo de ida cheio representou o tempo que um veículo rodoviário, após receber a 

carga de etanol na usina, levava para chegar até o terminal dutoviário. O cálculo realizado é 

apresentado na Equação 3.3.  

 

 = �
� (3.3) 

 

Em que  

� é a distância média (km) e 

� é a velocidade média no percurso (km/h).  

 

Apesar de variações que podem ocorrer entre os trechos ida e volta, para o trajeto de 

volta, foi atribuída a mesma distância e velocidade encontradas na ida, resultando, 

consequentemente, em um tempo de volta vazio igual ao de ida cheio. As informações de 

distância e velocidade foram geradas a partir da aplicação Zap Frete. 
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Tempo total da viagem 

O tempo total de viagem representou o somatório dos tempos de ida e volta com 

tempos de carga, descarga e espera. Os componentes relacionados são apresentados na 

Equação 3.4. 

 

� =	 	� + � + 2 + 	� + � (3.4) 

 

Em que  

	�é o tempo de espera na carga (h),  

�é o tempo de carga (h),  

 é o tempo de ida cheio (h),  

	� é o tempo de espera na descarga (h) e  

�é o tempo de descarga (h). 

 

As informações de tempo de carga, descarga e espera foram obtidas por meio das 

entrevistas. 

 

Tempo de permanência em atividade ao ano 

O tempo de permanência do motorista e da carreta em atividade durante o ano 

encontra-se estabelecido na Equação 3.5. 

 

� =	���	30	�	12 (3.5) 

 

Em que  

��é o número de horas trabalhadas por dia. 

 

O número de horas trabalhadas por dia buscou respeitar os limites estabelecidos em 

Brasil (2012), lei que versa sobre a jornada de trabalho do motorista. 

 

Número de viagens ao ano 

A Equação 3.6 foi utilizada para a definição do número de viagens realizadas ao ano. 

 



38 
 

�� =	
�
� (3.6) 

 

Em que  

�é o tempo de permanência em atividade ao ano (h) e 

� é o tempo total de uma viagem (h). 

 

Quantidade transportada ao ano 

A quantidade de etanol transportada ao ano foi calculada por meio da Equação 3.7. 

 

�� = �	�		� (3.7) 

 

Em que  

C é a capacidade do veículo [m3] e 

V é o número de viagens ao ano. 

 

Número de veículos 

Por meio da Equação 3.8, estabeleceu-se a frota de veículos necessária para o 

transporte de uma determinada demanda de etanol.  

 

�� =	


�� (3.8) 

 

Em que  


 é a produção anual de etanol de uma usina [m3] e 

�� é a quantidade transportada nas viagens ao ano [m3]. 

 

Distância total percorrida pela frota ao ano 

O cálculo da distância total percorrida pela frota, apesar de não ter sido utilizado para 

o dimensionamento da frota, foi um item importante para o cálculo do custo variável de 

transporte, sendo realizado por meio da Equação 3.9. Esse cálculo foi mantido nessa seção 

conforme Valente et al. (2008). 

 

� = 	��	�		��	�		�		�		2 (3.9) 
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Em que  

�� é o número de veículos,  

��é o número de viagens por veículo ao ano,  

� é a distância média de ida/volta [km]. 

 

A partir da definição dos modelos para os projetos dutoviário e rodoviário, foram 

estabelecidos os cenários multimodais, que representaram a integração entre os dois projetos 

considerando a construção do duto até determinado trecho.  

 

4) Elaboração de fluxo de caixa, cálculo das técnicas de orçamento de capital e avaliação 

da viabilidade financeira dos projetos 

O fluxo de caixa foi elaborado conforme Gitman e Madura (2003), considerando 

estimativas das informações financeiras do projeto dutoviário e de informações financeiras 

praticadas no mercado em projetos rodoviários. 

As estimativas de investimento anual, custo anual e frete de transporte referentes ao 

projeto dutoviário foram obtidas por meio de consulta aos especialistas entrevistados. O 

cálculo do custo variável dutoviário unitário em função da demanda foi realizado a partir da 

Equação 3.10. 

 

���� =
��� 
�!  (3.10) 

 

Em que 

���  é o custo variável dutoviário total nas condições máximas de captação de cada terminal 

[R$] e 

�! é a capacidade máxima de recepção do terminal [m3]. 

 

A fórmula de cálculo do custo variável anual por trecho é apresentada na Equação 

3.11. 

 

��� =	� 		.			���� (3.11) 

 

Em que  
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�  é a quantidade transportada por terminal [m3] e 

���� é o custo variável dutoviário unitário [R$/ m3]. 

 

As estimativas de investimento, custo e frete relativas ao projeto rodoviário foram 

geradas a partir da ferramenta Zap Frete. Essa ferramenta conta com uma base de dados 

relacionados ao transporte rodoviário, atualizados mensalmente, e tem como principal 

objetivo a estimativa de fretes de mercado, a partir da análise de variáveis relacionadas ao 

modelo do veículo, ao tipo de operação de viagem, às condições dos trechos e aos custos de 

transporte. Para o presente trabalho, foram utilizados relatórios da ferramenta referentes ao 

mês de outubro de 2014. 

O investimento para os projetos rodoviários foi calculado a partir da Equação 3.12. 

 

" = 	��	�	(	�$ + 	%	) (3.12) 

 

Em que 

�� é o número de veículos,  

�$ é valor do cavalo mecânico do veículo [R$] e  

% é o valor de seu componente bitrem [R$].  

 

Os valores referentes à Equação 3.12 também foram estimados a parir da ferramenta 

logística, que conta com um banco de dados contendo valores de veículos de diferentes 

fabricantes e fornece preços médios de mercado. 

O cálculo do custo fixo e do custo variável rodoviário foi realizado, respectivamente, 

por meio das equações 3.13 e 3.14. 

 

�'� = (�'�$	�	��	�	12) + (�(��	�	���	��) (3.13) 

 

Em que �'�$ é o custo fixo rodoviário por mês [R$], 

�� é o número de viagens por ano,  

�(�� é o custo de administração por viagem ao ano [R$] e  

�� é o número de veículos ao ano. 

 

��� = ���)		�	� (3.14) 
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Em que ���) é o custo variável rodoviário por quilômetro [R$/km] e  

� é a distância total percorrida pela frota de veículos ao ano [km]. 

Cabe salientar que a divisão do custo variável dutoviário ���  e rodoviário ���  

anuais pela quantidade transportada e pela distância associada ao transporte dará origem, 

respectivamente, a ao custo unitário dutoviário ����) e rodoviário ����) em função do 

volume e da quilometragem. 

O cálculo da receita anual foi realizado a partir da Equação 3.15. 

 

� = 	*+	�	
$ (3.15) 

 

Em que  

*+ é a tarifa de transporte para o trecho [R$/m3],  


$ é a produção de etanol do município de origem [m3]. 

 

 Cabe ressaltar que a divisão da tarifa dutoviária *� e rodoviária *� pela distância de 

transporte associada a cada projeto dará origem às tarifas dutoviárias (*�)) e rodoviário 

(*�)) em função do volume e da quilometragem.  

O cálculo das técnicas de orçamento de capital VPL e TIR para os projetos foram 

realizados conforme Brasil (2002), Gitman e Madura (2003).  

O VPL é considerado pelos autores uma técnica sofisticada de orçamento de capital e 

representa a transferência para o instante atual de todas as variações de caixa esperadas, 

descontadas a uma determinada taxa de juros, somadas algebricamente e subtraídas do 

investimento inicial, conforme mostrado na Equação 3.16.  

 

�
, = �-./0	1023242	�/3	5.6�/3	�2	�-7�- − "4�237924/	747�7-.   

�
, = 	: '�!
(1 + ;)!	

<

!=>
−	'�? 

 

(3.16) 

 

 

Em que  

'�! é o fluxo de caixa do período,  

'�? é o investimento inicial do projeto e  
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; é a taxa mínima de atratividade. 

 

Os critérios de decisão do VPL são: se o VPL for maior que zero, aceita-se o projeto; 

se for menor, rejeita-se o projeto. Se o VPL for maior que zero, a empresa receberá um 

retorno superior ao seu custo de capital. Dessa forma, a riqueza dos acionistas seria elevada, 

uma vez que o novo projeto proporcionaria um aumento no valor de mercado da empresa.  

Gitman e Madura (2003) destacam a TIR como sendo, provavelmente, a técnica 

complexa de orçamento de capital mais utilizada. Ela representa a taxa de retorno que iguala a 

zero o valor presente líquido de uma oportunidade de investimento, conforme apresentado nas 

Equações 3.17 e 3.17a.  

 

0 = 	: '�!
(1 + *"�)!

<

!=>
−	'�? (3.17) 

 

: '�!
(1 + *"�)!

<

!=>
=	'�? (3.17a) 

 

Em que  

'�! é o fluxo de caixa do período e 

'�? o investimento inicial do projeto.  

 

Os critérios de análise para o resultado do cálculo da TIR seriam: se a TIR for maior 

que o custo de capital, aceita-se o projeto e, se for menor, rejeita-se o projeto. Esses critérios 

dão a garantia de que a empresa ganhará ao menos seu retorno exigido. Com isso, o valor de 

mercado da empresa seria elevado e, consequentemente, a riqueza de seus acionistas. 

Ponciano et al. (2004) considera que as técnicas de orçamento de capital TIR e VPL 

apresentam a vantagem de considerar o efeito da dimensão tempo dos valores monetários.  

 

5) Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade consistiu na realização de variações na tarifa e na produção 

transportada com vistas a verificar o efeito dessas alterações na viabilidade financeira dos 

projetos. 
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6) Simulação de Monte Carlo 

A simulação de Monte Carlo é um tipo de simulação que se baseia em análise 

estatística e amostragens aleatórias repetidas para calcular resultados. Este método de 

simulação está intimamente relacionado com experiências em que o resultado específico não é 

conhecido previamente. Neste contexto, a simulação de Monte Carlo pode ser considerada 

como uma ferramenta para realização de análises hipotéticas de variáveis determinísticas 

como o VPL (RAYCHAUDHURI; 2008, LIMA et al., 2008). 

Na simulação de Monte Carlo, identifica-se uma distribuição estatística que pode ser 

utilizada como a fonte para cada um dos parâmetros de entrada. Em seguida, são estabelecidas 

amostras aleatórias de cada distribuição, que então representam os valores das variáveis de 

entrada. Para cada conjunto de parâmetros de entrada, tem-se um conjunto de parâmetros de 

saída. O valor de cada parâmetro de saída é um cenário particular na simulação executada. 

Coletam-se esses valores de saída a partir de um número de simulações. Por fim, realiza-se a 

análise estatística sobre os valores dos parâmetros de saída, para tomar decisões sobre o 

objeto em análise (RAYCHAUDHURI; 2008). 

Neste estudo, a simulação de Monte Carlo, realizada com a ferramenta @risk, 

objetivou avaliar a probabilidade de o projeto multimodal ser viável financeiramente, 

considerando a ocorrência de variações nos parâmetros de entrada produção de etanol, custo 

variável e tarifa de transporte, itens relacionados ao fluxo de caixa do projeto. Para cada uma 

das três dimensões, foram considerados valores pessimistas, esperados e otimistas. Os valores 

referentes a investimento, custo fixo, depreciação e valor residual foram mantidos constantes. 

Tendo em vista a necessidade de definir custos e tarifas multimodais a partir das 

informações dos projetos rodoviários e dutoviários, previamente à simulação, foram 

realizados três passos: (i) cálculo da distância média ponderada para os trechos rodoviários e 

dutoviários; (ii) cálculo do custo variável unitário ponderado multimodal; (iii) cálculo da 

tarifa ponderada multimodal. 

A distância média ponderada para os trechos dos projetos foi calculada por meio da 

Equação 3.18. 

 

�7$@ = 1	. �7$! (3.18) 

 

Em que  

1 é o peso da produção transportada [%] e 

�$! é a distância média de transporte para os trechos de cada projeto	7 [km],  
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Sendo 7 igual a � (dutoviário) ou � (rodoviário). Cabe salientar que, para o projeto dutoviário 

foram consideradas como distâncias médias as distâncias acumuladas do terminal de origem 

até Paulínia; para o projeto rodoviário foram consideradas as distâncias médias dos trechos 

das regiões de abrangência. 

O custo variável unitário multimodal para a simulação foi calculado por meio da 

Equação 3.19. 

 

��A =	 B	����)	.		��$@C + (����)	.		��$@)
��$@ +	��$@

 (3.19) 

 

Em que 

����) é o custo variável unitário dutoviário em função da distância [R$/ m3 / km],  

��$@ é a soma da distância média ponderada dos trechos dutoviários [km],  

����) é custo variável rodoviário unitário [R$/ m3/km] e  

�$@D é a soma das distâncias médias ponderadas dos trechos rodoviários [km].  

Cabe ressaltar que a Equação 3.19 foi aplicada aos menores e maiores custos variáveis 

unitários encontrados para cada modo de transporte, tendo em vista a definição de valores 

pessimistas e otimistas dos custos para a simulação.  

A tarifa multimodal para a simulação foi calculada por meio da Equação 3.20. 

 

*A =	B	*�)	.		��$@C + (*�)	.		��$@)
��$@ +	��$@

 (3.20) 

 

Em que  

*�)é a tarifa média dutoviário [R$/ m3/km],  

��$@ é a soma da distância média ponderada dos trechos dutoviários [km],  

*�) é a tarifa média rodoviária [R$/ m3/km] e  

��$@ é a soma das distâncias médias ponderadas dos trechos rodoviários [km].  

 

A Equação 3.20 foi aplicada às menores e maiores tarifas médias encontradas para 

cada modo de transporte, tendo em vista a definição de valores pessimistas e otimistas das  

tarifas para a simulação.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, partindo da produção da região Centro-Sul, é estimada a produção que 

seria a existente em cada região de abrangência dos terminais dutoviários; são apresentados os 

dados e realizadas as definições dos projetos dutoviários e rodoviários; são criados os cenários 

multimodais para a avaliação da integração entre os dois projetos; e, por fim, sejam 

elaborados os fluxos de caixa e calculadas as técnicas de orçamento de capital para a 

avaliação da viabilidade financeira. 

 

4.1 Caracterização do Objeto em Estudo 

 

O objeto em estudo é o transporte dutoviário, rodoviário - do tipo coleta/recepção - e 

multimodal de etanol que teria como origem unidades industriais situadas em diferentes 

cidades ao redor de um duto que está em fase de construção na região Centro-Sul do Brasil. 

A região Centro-Sul é formada por 10 estados (Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e São Paulo) e o Distrito Federal. O somatório da produção de etanol anidro e hidratado 

desses estados foi de 25.575.000 m3 na safra 2013/2014, representando 92,85% da produção 

nacional (MAPA, 2014a). 

O duto que está sendo implementado na região Centro-Sul passará pelos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Esse duto está sendo construído em cinco fases. A primeira 

constitui o trecho que interliga os municípios de Paulínia e Ribeirão Preto e a última 

representa o trecho que conecta os municípios de Quirinópolis e Jataí, conforme é ilustrado na 

Figura 4.1. Em Paulínia, o duto se interliga à refinaria de uma empresa parceira, que é 

detentora de rede dutoviária já existente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, para a 

distribuição do etanol em terminais e portos situados nesses estados. 
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Figura 4.1 – Infraestrutura para o transporte de etanol na região Centro-Sul. 

Fonte: O autor (2015) a partir das informações do Projeto Dutoviário (2014). 

 

Esse projeto de construção é resultado da parceria de empresas nacionais de grande 

porte que buscam construir um sistema logístico multimodal para o transporte de etanol na 

região Centro-Sul do Brasil. Os tipos de transporte definidos em projeto para serem 

oferecidos nesse sistema são: dutoviário e hidroviário. Apesar de o projeto não prever 

inicialmente o oferecimento do serviço de transporte rodoviário de etanol - seja ele de 

recepção (sentido usina-terminal dutoviário) ou de entrega (sentido terminal dutoviário-cliente 

final) -, o caráter multimodal do empreendimento torna possível o oferecimento desse serviço, 

caso sejam constatadas condições favoráveis de mercado. 

 

4.2 Mapeamento das Usinas e Formação das Regiões de Abrangência dos Terminais 

  

O mapeamento das usinas considerou o raio de abrangência de cada terminal como 

sendo 200 km, com base em estudo de Fleury (2005) sobre a distância média para os fluxos 

primários do etanol, e evidenciou que um total de 101 unidades produtivas faz parte das cinco 

regiões de abrangência dos terminais. Conforme é ilustrado na Figura 4.2, as usinas estão 

localizadas nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Cabe ressaltar que a consulta à 

ferramenta Google Maps na fase de mapeamento serviu apenas para auxiliar no 



47 
 

posicionamento dos municípios das usinas, de forma a selecionar aqueles que se encontravam 

dentro do raio de abrangência. No entanto, as informações de distância de cada trecho 

rodoviário foram estabelecidas pela ferramenta Zap Frete. 

 

 
Figura 4.2 - Mapeamento das usinas de etanol e regiões de abrangência dos terminais. 

Fonte: O autor (2015) a partir das informações do Projeto Dutoviário (2014) e de ANP (2014). 

 

A região de Ribeirão Preto foi a que apresentou maior quantidade de unidades 

produtivas. De modo geral, verifica-se que, conforme o duto se dirige ao Norte, ocorre 

redução do número de usinas por região. Constata-se ainda a existência de sobreposição entre 

as regiões e a existência de usinas pertencentes a mais de uma região de abrangência, devido à 

distância de alguns trechos ser inferior ao raio de abrangência definido. O resultado do cálculo 

da produtividade de cada estado, feito com base na Equação 3.1, pode ser visto na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 - Produtividade dos Estados que compõem as regiões de abrangência dos terminais 

Variável 
Goiás Minas São Paulo 

Anidro Hidratado Anidro Hidratado  Anidro Hidratado  

Produção 2013/2014 [m3] 994.006 2.887.111 1.171.543 1.459.526 6.736.041 7.648.805 

Capacidade Instalada [m3] 2.052.000 6.122.250 2.991.870 4.962.060 13.419.270 25.867.080 

Produtividade [%] 48,44 47,16 39,16 29,41 50,20 29,57 
Fonte: Adaptado de CONAB (2014); ANP (2014). 
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A estimativa da produção das usinas, realizada por meio da Equação 3.2 mostrou que 

as 101 usinas existentes nas cinco regiões teriam produzido 10.680.067 m3 de etanol na safra 

de 2013/2014, representando 41,08% da produção total da região Centro-Sul no período. 

 

4.2.1 Região de Abrangência do Terminal de Ribeirão Preto 

O mapeamento das usinas na região de abrangência do terminal de Ribeirão Preto 

indicou a existência de 53 unidades produtivas, situadas nos estados de São Paulo e Minas 

Gerais e espalhadas por 40 municípios. Essas usinas seriam responsáveis por um volume de 

produção de 5.289.879 m3 de etanol ao ano, conforme fica evidenciado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Usinas da região de abrangência do terminal de Ribeirão Preto 

(continua) 

Usina                                                        

(Nome ANP) 
Município de Origem UF Produção [m3/ano] 

Santa Cruz Américo Brasiliense SP 169.141 

Maringá Araraquara SP 82.491 

Raizen – Araraquara Araraquara SP 50.349 

Virgolino de Oliveira - 

Catanduva 
Ariranha SP 161.324 

Colombo – Ariranha Ariranha SP 103.416 

Della Colletta Bariri SP 53.063 

São Francisco Barrinha SP 31.935 

Batatais – Matriz Batatais SP 141.197 

Tonon - Candida-GL Bocaína SP 129.222 

São Domingos Catanduva SP 100.908 

Noble – Catanduva Catanduva SP 79.838 

Ipiranga – Matriz Descalvado SP 23.951 

Vertente Guaraci SP 104.530 

Alvorada do Bebedouro Guaranésia MG 33.913 

Raizen – Bonfim Guariba SP 192.800 

Iacanga Iacanga SP 43.432 

Raizen – Serra Ibaté SP 45.033 

CCBAA – Icém Icém SP 59.116 

Malosso Itápolis SP 36.948 

Santa Adélia – Jabotical Jaboticabal SP 148.048 

Biosev Bioenergia – Jardest Jardinópolis SP 59.041 

Moreno Luis Antônio SP 258.443 
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Tabela 4.2: Usinas da região de abrangência do terminal de Ribeirão Preto 

(conclusão) 

Usina                                                        

(Nome ANP) 
Município de Origem UF Produção [m3/ano] 

Itajobi Marapoama SP 43.113 

Citroso Matão SP 3.194 

Ipiranga – Filial Mococa SP 32.037 

Biosev Vioenergia - Vale do 

Rosário 
Morro Agudo SP 177.124 

Bioserv Bioenergia – MB Morro Agudo SP 103.323 

Santa Fé Nova Europa SP 88.266 

São José da Estiva Novo Horizonte SP 118.083 

Santa Isabel – Matriz Novo Horizonte SP 60.249 

Guarani - Cruz Alta Olímpia SP 31.935 

Cevasa Patrocínio Paulista SP 113.981 

Bertolo Pirangi SP 23.951 

Ferrari Pirassununga SP 63.423 

Abengoa - São Luiz Pirassununga SP 40.363 

Andrade Pitangueiras SP 204.083 

Viralcool – Santa Pitangueiras SP 133.214 

Pitangueiras Pitangueiras SP 89.918 

Bazan Pontal SP 230.445 

Bela vista Pontal SP 211.377 

Carolo Pontal SP 62.866 

São Martinho – Matriz Pradópolis SP 200.293 

Santa Rita Santa Rita do Passa Quatro SP 88.562 

Pedra – Ibirá Santa Rosa de Viterbo SP 23.951 

Alta Mogiana São Joaquim da Barra SP 236.906 

Cepar São Sebastião do Paraíso MG 35.738 

Pedra - Da Pedra Serrana SP 196.099 

Biosev Bioenergia - Santa Elisa Sertãozinho SP 159.579 

Santo Antônio Sertãozinho SP 133.214 

Toniello Sertãozinho SP 27.943 

Delos Sertãozinho SP 15.968 

Guarani – Severinia Severínia SP 80.578 

Nardini Vista Alegre do Alto SP 151.966 

Total .. .. 5.289.879 

Média .. .. 132.247 

Fonte: Adaptado de ANP (2014). 
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Verifica-se a ocorrência de elevada concentração de usinas nos municípios da região 

de Ribeirão Preto. Um total de 41,51% das usinas está distribuído em 9 municípios 

(Araraquara, Ariranha, Catanduva, Morro Agudo, Novo Horizonte, Pirassununga, 

Pitangueiras, Pontal e Sertãozinho). Juntas essas unidades produtivas representariam um 

volume de produção de etanol da ordem de 2.409.497 m3 ao ano. Logo, 22,50% dos 

municípios da região representariam 45,55% da produção local de etanol.  

 

4.2.2 Região de Abrangência do Terminal de Uberaba 

Para a região de abrangência do terminal de Uberaba, o mapeamento das usinas 

evidenciou a existência de 17 unidades produtivas, situadas também nos estados de São Paulo 

e Minas Gerais e distribuídas por 13 municípios, conforme apresentado na Tabela 4.3. A 

produção anual das usinas dessa região seria de 1.901.825 m3 de etanol. 

 

Tabela 4.3 - Usinas da região de abrangência do terminal de Uberaba 

Usinas                                                     

(Nome ANP) 
Município UF 

Produção 

[m3/ano] 

Pedra – Buriti Buritizal SP 298.362 

Coruripe - Campo Florido Campo Florido MG 127.490 

Biosev Bioenergia - Continental Colômbia SP 43.911 

Delta - Volta Grande Conceição das Alagoas MG 96.517 

Delta Delta MG 52.386 

Cerradão Frutal MG 89.940 

Frutal Frutal MG 39.709 

Colorado Guaíra SP 221.035 

Guarani – Mandú Guaíra SP 138.358 

Guaíra Guaíra SP 104.974 

Araguari – Ibiá Ibiá MG 23.825 

Raizen-Junqueira Igarapava SP 93.982 

Itapagipe Itapagipe MG 39.709 

Santo Ângelo Pirajuba MG 31.767 

Santa Juliana Santa Juliana MG 182.462 

Uberaba Uberaba MG 179.856 

Vale do Tijuco Uberaba MG 137.541 

Total - - 1.901.825 

Média - - 146.294 

Fonte: Adaptado de ANP (2014). 
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A concentração das usinas na região ficou a cargo de 3 municípios (Frutal, Guaíra e 

Uberaba), que abrigaram 41,18% das unidades produtivas da região. Essas usinas produziram 

911.414 m3 de etanol ao ano. Dessa forma, 23,08% dos municípios seriam responsáveis por 

47,92% da produção de etanol da região. A produção média anual da região de Uberaba seria 

35,95% maior que a média encontrada para a região de Ribeirão Preto. 

 

4.2.3 Região de Abrangência do Terminal de Itumbiara 

Na região de abrangência do terminal de Itumbiara, por meio do mapeamento foi 

possível apontar a existência de 14 unidades produtivas, localizadas nos estados de Minas 

Gerais e Goiás, e espalhadas por 10 municípios, conforme apresentado na Tabela 4.4. As 

usinas dessa região produziriam anualmente 1.038.367 m3 de etanol. 

 

Tabela 4.4 - Usinas da região de abrangência do terminal de Itumbiara 

Usinas                                                     

(Nome ANP) 
Município UF 

Produção 

[m3/ano] 

Araporã Araporã MG 74.057 

Laginha – Trialcool Canápolis MG 59.514 

Damfi Canápolis MG 15.725 

Laginha - Vale do Paranaíba Capinópolis MG 76.712 

Tropical Edéia GO 128.712 

Goiasa Goiatuba Goiatuba GO 141.098 

Bom Sucesso Goiatuba GO 63.663 

Lasa Lago Azul Ipameri GO 44.564 

Ituiutaba Ituiutaba MG 89.940 

Itumbiara Itumbiara GO 128.712 

Panorama Itumbiara GO 128.712 

Morrinhos Morrinhos GO 38.198 

Aroeira Tupaciquara MG 39.232 

Cachoeira Tupaciquara MG 9.530 

Total - - 1.038.367 

Média - - 103.837 

Fonte: Adaptado de ANP (2014). 

 

Comparada às duas regiões anteriores, a concentração das usinas na região de 

Itumbiara mostrou-se mais acentuada. Quatro municípios (Canápolis, Goiatuba, Itumbiara e 

Tupaciquara) abrigaram 57,14% das unidades produtivas situadas ao redor do terminal. Juntas 
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essas usinas responderiam por um volume de produção de 586.184 m3 de etanol ao ano. 

Assim, 30,00% dos municípios seriam responsáveis por 56,45% da produção de etanol da 

região. A produção média anual da região de Itumbiara seria 3,41% menor que a média 

verificada para a região de Ribeirão Preto. 

 

4.2.4. Região de Abrangência do Terminal de Quirinópolis 

O mapeamento das usinas na região de abrangência do terminal de Quirinópolis 

evidenciou que há 12 unidades produtivas nas proximidades desse terminal. Essas usinas 

encontravam-se localizadas nos estados de Minas Gerais e Goiás, estando distribuídas em 11 

municípios e respondendo por uma produção de 1.544.550 m3 de etanol ao ano, conforme 

apresentado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Usinas da região de abrangência do terminal de Quirinópolis 

Usinas                                                     

(Nome ANP) 
Município UF 

Produção 

[m3/ano] 

Rio Claro Caçú GO 229.186 

Denusa Jandaia GO 77.262 

Usinova Paraúna GO 77.088 

São Paulo Porteirão GO 76.395 

Boa Vista Quirinópolis GO 256.211 

SJC - São Francisco Quirinópolis GO 203.877 

Santa Helena Santa Helena de Goiás GO 79.912 

Vale do São Simão Santa Vitória MG 47.650 

Floresta Santo Antônio da Barra GO 120.959 

São Simão São Simão GO 50.930 

Vale do Verdão Turvelândia GO 274.149 

Caçú Vincentinópolis GO 50.930 

Total - - 1.544.550 

Média - - 140.414 

Fonte: Adaptado de ANP (2014). 

 

Na região de Quirinópolis, verifica-se redução da concentração de usinas. Apenas o 

município de Quirinópolis registrou mais de uma usina em seu território. As duas usinas 

existentes nesse município, que correspondem a 16,67% do total, produziriam anualmente 

460.087 m3 de etanol. Dessa forma, 9,09% dos municípios seriam responsáveis por 29,79% da 
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produção de etanol da região. A produção média anual da região de Quirinópolis seria 30,62% 

maior que a média encontrada para a região de Ribeirão Preto. 

 

4.2.5. Região de Abrangência do Terminal de Jataí 

Na região de abrangência do terminal de Jataí, o mapeamento das usinas identificou a 

existência de 5 unidades produtivas ao redor do terminal. Por meio da Tabela 4.6, fica 

evidenciado que essas usinas estavam situadas nos estados de Minas Gerais e Goiás, 

espalhadas em 5 municípios, respondendo por uma produção de 905.446 m3 de etanol ao ano. 

 

Tabela 4.6 - Usinas da região de abrangência do terminal de Jataí 

Usinas                                                     

(Nome ANP) 
Município UF 

Produção 

[m3/ano] 

Cosan – Centroeste Jataí GO 195.445 

Brenco – Mineiros Mineiros GO 412.812 

Brenco – Perolândia Perolândia GO 194.808 

Rio Verde – Decal Rio Verde GO 38.198 

Serranópolis Serranópolis GO 64.183 

Total - - 905.446 

Média - - 181.089 

Fonte: Adaptado de ANP (2014). 

 

Evidencia-se a inexistência de concentração de usinas em um mesmo município na 

região. No entanto, a usina situada no município de Mineiros concentraria 45,59% da 

produção, mostrando a importância regional da mesma. Essa usina foi a que registrou a maior 

produção dentre todas as unidades produtivas existentes nas 5 regiões de abrangência dos 

terminais, contribuindo para que a região de Jataí se destacasse como aquela de maior 

produção média de todas as regiões, conforme pode ser visto na tabela 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tabela 4.7 - Distribuição da produção dos municípios entre as regiões de abrangência  

Região de Abrangência Número de usinas 
Número de 
Municípios 

Produção Total 
ao Ano [m3] 

Produção Média 
ao Ano [m3] 

Ribeirão Preto 53 40 5.289.879 107.500 

Uberaba 17 13 1.901.825 146.148 

Itumbiara 14 10 1.038.367 103.837 

Quirinópolis 12 11 1.544.550 140.414 

Jataí 5 5 905.446 181.089 

Total 101 79 10.680.067 678.987 

Fonte: O autor (2015) a partir dos dados de CONAB (2014) e ANP (2014). 

 

A produção média anual da região de Jataí, que apresentou maior produtividade, seria 

68,46% maior que a média encontrada para a região de Ribeirão Preto, que apresentou o 

maior número de usinas e municípios. A região de Itumbiara foi a que registrou menor 

produtividade. 

 

4.3 Projeto Dutoviário, Projetos Rodoviários e Cenários multimodais  

 

A crise que se verifica atualmente no setor sucroalcooleiro tem como uma de suas 

vertentes o fechamento de usinas e a redução da taxa de abertura de novas unidades 

produtivas, implicando na redução da produção de etanol da região Centro-Sul. No caso do 

mercado de etanol, verifica-se que o contexto de crise pode ser ainda pior quando 

consideradas as perdas de competitividade que o biocombustível vem enfrentando, desde 

2009, para os mercados de açúcar e da gasolina.  

Com isso, a hipótese de postergação ou mesmo de não construção de trechos do duto 

em fase de implementação foi mencionada nas entrevistas, como forma de reduzir possíveis 

prejuízos às empresas que investem no empreendimento e possibilitar que elas invistam em 

projetos que melhorem a prestação do serviço de transporte de trechos já construídos e que 

tenham potencial de aumentar a rentabilidade do empreendimento.  

Nesse contexto, foram elaborados nesta seção cenários com vistas a investigar a 

viabilidade financeira do projeto dutoviário, no atual contexto de crise do setor, com e sem a 

integração a um suposto projeto rodoviário para transporte de etanol das usinas aos terminais 

dutoviários. Os cenários elaborados buscaram dar subsídios às empresas envolvidas no 

empreendimento para a decisão de:  
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• Continuar a investir na construção dos demais trechos do duto;  

• Não continuar a investir na construção do duto, mas migrar seus investimentos 

para a aquisição de frotas de veículos rodoviários para o transporte de etanol 

das usinas até os terminais dutoviários dos trechos já existentes; 

• Investir na construção dos demais trechos dutoviários e também na aquisição 

de frotas de veículos, prestando um serviço de transporte de etanol com caráter 

multimodal.  

Nas seções 4.3.1 e 4.3.2, são apresentadas as características operacionais e financeiras, 

respectivamente, dos projetos dutoviário e rodoviário, bem como as definições dos dois 

projetos de forma individualizada. Na definição do projeto dutoviário, este é desmembrado 

em cinco projetos, considerando o encerramento da construção do duto em cada um de seus 

terminais. Do mesmo modo, na definição dos projetos rodoviários, são apresentados cinco 

projetos, cada um representando um projeto de aquisição de frotas de veículos para uma das 

regiões de abrangência dos terminais. Por fim, na subseção 4.4.3, são apresentados cinco 

cenários integrando os projetos dutoviário e rodoviário, constituindo os cenários multimodais. 

 

4.3.1 Projeto dutoviário 

A primeira e a segunda fase de construção do duto, que interliga os trechos Paulínia-

Ribeirão Preto e Ribeirão Preto-Uberaba, foram concluídas, respectivamente, em 2013 e em 

2014. As demais fases, apesar de já terem previsões para início de atividade definidas em 

cronograma, os especialistas entrevistados consideram que poderiam ter sua construção 

postergada, haja vista a situação de crise produtiva que se instalou no setor sucroalcooleiro a 

partir de 2009, que teria alterado o volume de produção das regiões onde o duto se situaria 

após concluído. A Tabela 4.8 apresenta os dados técnicos do projeto e as informações 

financeiras projetadas que foram utilizadas na avaliação do projeto dutoviário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabela 4.8 - Dados para avaliação do projeto dutoviário 

Variável 
Trecho 

Ribeirão-
Paulínia 

Uberaba-
Ribeirão 

Itumbiara-
Uberaba 

Quirinópolis-
Itumbiara 

Jataí-
Quirinópolis 

Disponibilidade Em Operação set/15 set/16 mar/17 
Capacidade de Captação 
[m3/ano] 

4.300.000 1.900.000 2.800.000 2.900.000 1.300.000 

Investimento [R$] 993.000.000 535.000.000 997.000.000 448.000.000 343.000.000 

Custos operacionais [R$] 39.000.000 21.000.000 26.000.000 22.000.000 17.000.000 

Diâmetro [pol.] 24 20 20 16 10 

Distância [Km] 207 145 254 122 178 

Tancagem [m3] 60.000 27.000 46.000 46.000 18.000 

Vida útil [ano] 25 

Taxa de depreciação 4% 

Tributos Indiretos      

ICMS 12% 

PIS/COFINS 9,25% 

Tributos Diretos      
IRPJ 25% 

CSLL 9% 

Taxa de desconto 10,9% 

Fontes: Projeto Dutoviário (2014); Pootakham e Kumar (2010); São Paulo (2000); Brasil (1998); Brasil (1996a); 

Brasil (1999); Brasil (2014).  

 

Durante o primeiro ano de operação do trecho Ribeirão Preto-Paulínia, o mesmo 

apresentou baixo nível de utilização. Estima-se algo em torno de 5 % de sua capacidade 

instalada.  Além do curto período de operação do duto, um dos motivos que pode ser 

apontado para essa subutilização é a redução da taxa de abertura de novas usinas e o elevado 

número de usinas que encerraram suas atividades a partir de 2009. Contexto esse que não 

apresenta sinais de mudanças no curto prazo.  

Os especialistas entrevistados consideraram que, diante da mudança das expectativas 

de produção de etanol da região, a hipótese de não construção dos trechos que ainda não 

entraram em operação surge como uma opção que deve ser avaliada pelas empresas com 

vistas a reduzir possíveis perdas. 

Com vistas a avaliar a viabilidade financeira do projeto dutoviário no atual contexto 

produtivo do setor e verificar o impacto da não construção de determinados trechos, o projeto 

de construção do duto foi desmembrado nos seguintes projetos: 

 

- Projeto dutoviáio 1: construção e operação de duto até Jataí;  

- Projeto dutoviário 2: construção e operação de duto até o trecho Itumbiara-Quirinópolis; 
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- Projeto dutoviário 3: construção e operação de duto até o trecho Uberaba-Itumbiara; 

- Projeto dutoviário 4: construção e operação de duto até o trecho Ribeirão Preto-Uberaba; 

- Projeto dutoviário 5: construção e operação do duto até Ribeirão Preto. 

 

O projeto 1 considera a expectativa inicial das empresas de construir integralmente o 

duto. Os projetos 2, 3 e 4 representam decisões que poderiam ser tomadas pelas empresas, 

caso seja verificado que são alternativas melhores diante do atual contexto em que se insere o 

setor sucroalcooleiro. O projeto 5 constitui apenas fins comparativos, visto que o duto 

atualmente encontra-se em operação até o trecho Ribeirão Preto-Uberaba.  

 

4.3.2 Projeto rodoviário 

As variáveis e dados levantados que foram utilizados para a montagem de um modelo 

para avaliação do transporte rodoviário de etanol podem ser vistas na Tabela 4.9.  

 

Tabela 4.9 - Dados para avaliação dos projetos rodoviários 

(continua) 

Variável Valor/Característica 

Produto transportado Etanol 
 
Veículo 

Ano de fabricação 2014 

Capacidade [m3] 45 

Valor 
 

Cavalo mecânico [R$] 385.000 

Bitrem [R$] 138.890 

Total [R$] 523.890 

Tipo de cavalo mecânico super-pesado 

Número de eixos do veículo 7 
 
Viagem  
Origens 

 
Estados SP, MG e GO 

Municípios 79 municípios diferentes 

Destinos 
 

Estados SP, MG e GO 

Municípios Ribeirão, Uberaba, Itumbiara, Quirinópolis e Jataí 

Distância média percorrida entre trechos [km] 92,27 
 
Operação  
Tipo de operação Coleta 

Rastreamento Sim 
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Tabela 4.9 - Dados para avaliação dos projetos rodoviários 
(conclusão) 

Variável Valor/Característica 

Operação  

Carregamento Bottom Load 

Valor médio do pedágio [R$] 0,0836 

Número de ajudantes Zero 

Tipo de remuneração do frete Ida carregado e volta vazio 

Tipo de pavimentação Boa, regular, terra ou crítica 

Velocidade média [km/h] 38,37 
Tempo médio de carga, descarga e espera 

 
Tempo de carga [h] 0,33 

Perda antes e após a carga [h] 0,67 

         Ocupação plataforma [h] 1,00 

Tempo de descarga [h] 0,33 

Perda antes e após a descarga [h] 0,67 

Ocupação plataforma [h] 1,00 

Espera da carreta na origem [h/viagem] 1,00 

Espera da carreta no destino [h/vigem] 1,00 

   Total [h] 4,00 

Disponibilidade das carretas [h/dia] 10 

Disponibilidade das carretas [dias/mês] 30 

 
Informações contábeis  
Vida útil [anos] 5 

Taxa de depreciação do veículo 20% 

Tributos Indiretos  

        ISS 2%, 3% e 4% 

        ICMS 12%, 18%, 7% e 17% 

        PIS/COFINS 9,25% 

Tributos Diretos 
 

IRPJ 25% 

CSLL 9% 

Taxa de desconto 10,9% 

Fonte: Rodrigues (2007a); ANP (2014); Brasil (2012); Brasil (1984); Brasil (1996a); Brasil (1999); Brasil 

(1989); Brasil (2014); Goiás (1997); Minas Gerais (2002); São Paulo (2000); Uberaba (1989); Itumbiara (2001); 

Quirinópolis (2005); Jataí (1990). 

Na entrada de dados da ferramenta Zap Frete, quando eram adicionados municípios 

iguais tanto na origem quanto no destino, era considerado pela ferramenta uma distância 

próxima a zero. Assim, para os casos em que o transporte rodoviário era executado no mesmo 

município, foi atribuída uma distância padrão de 30 km para avaliação dos custos e definição 

das tarifas de transporte. Essa distância foi considerada adequada pelos entrevistados. 

Na entrevista, foram discutidas as formas de carregamento para veículos rodoviários. 

Destacou-se que as duas formas habituais de carregamento dos veículos são: bottom load e 
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top load. O tipo de carregamento bottom load, é aquele onde o veículo rodoviário é carregado 

a partir de um dispositivo acoplado em sua parte inferior; apresentando maior velocidade de 

carregamento e segurança. Segundo um dos entrevistados, essa forma de carregamento é a 

dominante atualmente nas operações de carga no mercado rodoviário. Assim, o modelo top 

load estaria, cada vez mais, caindo em desuso. Neste, a carga é colocada nos veículos 

rodoviários pela parte superior. 

O entrevistado destacou ainda que, na carga e descarga dos veículos, deve-se 

considerar não apenas o tempo que efetivamente seria gasto para a realização da carga, mas 

também tempos de espera devido a filas de veículos e perdas decorrentes de lentidão de 

equipamentos na plataforma. Em média, o tempo de ocupação da plataforma na carga e na 

descarga seria de 1h cada, considerando 0,33h para a carga/descarga efetiva e 0,67h de 

perdas. O tempo de espera na carga e na descarga seria de 1h cada. Dessa forma, no presente 

estudo, para as viagens entre os trechos rodoviários, além dos tempos que seriam gastos como 

uma função da distância entre usina-terminal dutoviário e da velocidade do veículo, 

considerou-se o acréscimo de mais 4 horas referente ao tempo de carga, descarga e espera. 

Outro fato ressaltado nas entrevistas foi que, geralmente, as transportadoras adotam 

sistemas de rastreamento dos veículos como forma de aumentar a segurança das 

movimentações. Além disso, elas buscam aumentar suas margens de lucro por meio da 

maximização do uso de sua frota de veículos. Busca-se manter os veículos operando com 

carga durante o maior tempo possível, ou seja, tanto nas viagens de ida, quanto nas viagens de 

volta. No entanto, no caso do transporte de etanol, torna-se difícil a ocupação dos veículos nas 

viagens de volta, uma vez que, de modo geral, o transporte visa atender demandas pontuais, 

apresentando sentido único.  

Considerou-se ainda que o motorista trabalharia 10 horas por dia e que o veículo seria 

operado durante 30 dias por mês em cada ano, uma vez que os parâmetros da ferramenta 

utilizada nas estimativas de custos de transporte consideravam que os veículos funcionariam 

durante 30 dias por mês. Apesar de variações que possam ocorrer na quantidade de dias em 

funcionamento das unidades produtivas de etanol para carga e dos terminais dutoviários para 

descarga, a atribuição de 30 dias como o número de dias trabalhados foi tida como adequado, 

visto que as usinas podem funcionar também aos finais de semanas. Foi destacado nas 

entrevistas que a participação de ajudantes de motorista nas viagens seria desnecessária. 

Assim, no estudo, foi considerado que o número de ajudantes seria igual a zero.  

Entre os impostos que foram levantados para o transporte rodoviário, ressalta-se, no 

estudo, a apuração do ISS e do ICMS. O ISS é um imposto que incide na prestação de 
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serviços de qualquer natureza cuja alíquota é definida pelos municípios. Considerando o 

transporte de etanol dentro dos municípios de Uberaba, Itumbiara, Quirinópolis e Jataí, têm-

se, respectivamente, as alíquotas de 2%, 3%, 4% e 3% como aquelas definidas em cada 

código tributário municipal. Cabe salientar que não foram localizadas usinas no município de 

Ribeirão Preto. Logo, não houve casos de fluxos de etanol originados nesse município.    

O ICMS é um imposto que incide sobre o serviço de transporte interestadual e 

intermunicipal cuja alíquota é determinada pelos estados. Considerando que, no estudo, as 

movimentações de etanol estão relacionadas aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, 

e que estes possuem, respectivamente, as alíquotas de 12%, 18% e 17%, conforme definido 

nas legislações estaduais, para o transporte ocorrido dentro de cada estado, foram aplicados 

esses percentuais para a apuração do ICMS. Todavia, quando o transporte ocorrido era entre 

estados, foram utilizadas as alíquotas interestaduais de 7% e 12% definidas em Brasil (1989). 

Nos casos em que o transporte é realizado de São Paulo para Minas, utiliza-se a alíquota de 

12% e, nos casos em que o transporte ocorre de Minas para Goiás, alíquota de 7%. 

Levantadas as características mencionadas, foram estabelecidos os seguintes projetos 

rodoviários: 

 

- Projeto rodoviário 1: aquisição e operação de frota de veículos para transportar o etanol que 

sai das usinas com destino aos terminais dutoviários de Ribeirão Preto; 

- Projeto rodoviário 2: aquisição e operação de frota de veículos para transportar o etanol que 

sai das usinas com destino ao terminal dutoviário de Uberaba; 

- Projeto rodoviário 3: aquisição e operação de frota de veículos para transportar o etanol que 

sai das usinas com destino ao terminal dutoviário de Itumbiara; 

- Projeto rodoviário 4: aquisição e operação de frota de veículos para transportar o etanol que 

sai das usinas com destino ao terminal dutoviário de Quirinópolis; 

- Projeto rodoviário 5: aquisição e operação de frota de veículos para transportar o etanol que 

sai das usinas com destino ao terminal dutoviário de Jataí. 

 

Cabe ressaltar que, no projeto dutoviário criado pela empresa, não há previsão de 

oferecimento do serviço de transporte rodoviário de etanol, apesar de a prática de transporte 

rodoviário de etanol ser bem difundida no Brasil, indicando que a mesma também pode trazer 

benefícios para o caixa de um transportador que se dedique à atividade. Todos os projetos 

rodoviários são hipotéticos. 
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Dimensionamento da frota de veículos para a produção da região de Ribeirão Preto 

Apesar de a produção da região de abrangência do terminal de Ribeirão Preto ser de 

5.289.879 m3 de etanol, como o limite anual para captação desse terminal definido em projeto 

é de 4.300.000 m3 de etanol, conforme consta na Tabela 4.7, considerou-se como volume a 

ser transportado a partir das usinas dessa região apenas 81,297% do total de sua produção, 

resultando no volume de 4.299.984 m3 de etanol.  

A diferença de 989.895 m3 de etanol entre o valor da produção regional e o valor da 

capacidade de captação representa sinais de que, apesar da crise pela qual passa o setor, a 

região ainda poderia produzir a quantidade de etanol esperada pelas empresas que investem 

no empreendimento. 

A distância média entre os municípios das usinas e o município de Ribeirão Preto para 

os trechos da região foi de 98,74 km, variando entre 21,64 km e 191,66 km, valores referentes 

a, respectivamente, Sertãozinho e Iacanga. As condições das rodovias de quase todos os 

trechos se apresentaram como de boa qualidade, com percentuais acima de 90% de 

pavimentação. Apenas o município de Jardinópolis registrou trechos consideráveis de estradas 

de terra, aproximadamente, 30%. Nessas condições, a velocidade média de um veículo de 

carga transportando etanol na região seria de 39,22 km/h, variando entre 18,60 km/h e 50,01 

km/h, valores relativos, respectivamente, aos trechos a partir de Jardinópolis e 

Marapoama/Novo Horizonte (ambos os municípios apresentaram 50,01 km/h).  

O cálculo do tempo de ida cheio ou volta vazio, realizado a partir da Equação 3.3, 

apresentou resultados que variaram entre 0,72 h e 3,83 h, valores que remetem, 

respectivamente, aos trechos de Sertãozinho e Iacanga. Com a adição dos tempos de espera, 

de carga e descarga, conforme a Equação 3.4, o tempo total de viagem para os trechos da 

região de abrangência de Ribeirão Preto teriam acréscimo de até 555%, comparado ao tempo 

de ida cheio/ volta vazio. A partir da Equação 3.5, o tempo anual de permanência em 

atividade foi definido como 3.600 h. Cabe ressaltar que esse tempo seria o mesmo para todas 

região as regiões. 

O cálculo do número de viagens, com base na Equação 3.6, mostrou que seria 

necessário um total de 17.099 viagens ao ano na região de Ribeirão Preto, considerando o 

tempo de permanência em atividade utilizado para o motorista e o veículo. A quantidade 

transportada nas viagens ao ano, calculada a partir da Equação 3.7, apresentou o valor de 

769.447 m3 de etanol para a região. Os trechos referentes a Iacanga e Sertãozinho foram os 

que registraram a menor e a maior quantidade anual de viagens, ao apresentarem, 

respectivamente, os valores de 309 e 661.  Consequentemente, a quantidade anual de etanol 
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transportada manteve a mesma relação, ao apresentar Iacanga com o menor valor, 13.886 m3, 

e Sertãozinho com o maior, 29.765 m3.  

As variáveis apresentadas foram as bases para a determinação da frota de veículos da 

região e são mostradas na Tabela 4.10 junto com o número de veículos e a quilometragem 

percorrida pela frota da região. Essa variável foi utilizada para efetuar o cálculo dos custos 

variáveis de transporte. 

 

Tabela 4.10 - Dimensionamento da frota de veículos para os trechos da região Ribeirão Preto 

(continua) 
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Américo 

Brasiliense 
SP 80,92 40,01 2,02 8,04 447 20.137 7 494.473 

Araraquara SP 89,44 40,00 2,24 8,47 425 19.122 6 429.237 

Ariranha SP 113,18 39,99 2,83 9,66 373 16.769 13 1.082.501 

Bariri SP 175,65 50,00 3,51 11,03 327 14.693 3 336.729 

Barrinha SP 37,28 30,01 1,24 6,48 555 24.983 1 43.011 

Batatais SP 43,53 30,00 1,45 6,90 522 23.471 5 222.051 

Bocaína SP 145,54 40,00 3,64 11,28 319 14.366 7 679.448 

Catanduva SP 149,80 39,99 3,75 11,49 313 14.097 10 978.182 

Descalvado SP 102,42 40,00 2,56 9,12 395 17.761 1 88.625 

Guaraci SP 155,29 50,00 3,11 10,21 353 15.864 5 586.438 

Guaranésia MG 150,64 40,00 3,77 11,53 312 14.048 2 184.562 

Guariba SP 55,33 40,01 1,38 6,77 532 23.944 7 385.395 

Iacanga SP 191,66 50,00 3,83 11,67 309 13.886 3 300.731 

Ibaté SP 111,37 40,01 2,78 9,57 376 16.933 2 181.191 

Icém SP 182,84 50,00 3,66 11,31 318 14.319 3 390.491 

Itápolis SP 123,87 40,00 3,10 10,19 353 15.892 2 165.345 

Jaboticabal SP 56,45 39,99 1,41 6,82 528 23.743 5 301.929 

Jardinópolis SP 21,77 18,60 1,17 6,34 568 25.549 2 46.436 

Luis Antônio SP 54,69 40,01 1,37 6,73 535 24.058 9 510.636 

Marapoama SP 162,89 50,01 3,26 10,51 342 15.408 2 253.709 

Matão SP 94,47 40,00 2,36 8,72 413 18.571 0 10.899 

Mococa SP 111,78 40,00 2,79 9,59 375 16.894 2 129.375 

Morro Agudo SP 69,57 40,00 1,74 7,48 481 21.662 11 704.874 

Nova Europa SP 130,95 40,00 3,27 10,55 341 15.359 5 417.578 

Novo 

Horizonte 
SP 169,19 50,01 3,38 10,77 334 15.047 10 1.090.038 



63 
 

Tabela 4.10 - Dimensionamento da frota de veículos para os trechos da região Ribeirão Preto 

(conclusão) 
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Olímpia SP 130,41 40,00 3,26 10,52 342 15.399 2 150.459 

Patrocínio 

Paulista 
SP 103,60 40,01 2,59 9,18 392 17.650 5 426.608 

Pirangi SP 108,12 40,00 2,70 9,41 383 17.223 1 93.557 

Pirassununga SP 107,92 40,01 2,70 9,39 383 17.244 5 404.650 

Pitangueiras SP 49,08 30,00 1,64 7,27 495 22.277 16 757.510 

Pontal SP 39,09 29,98 1,30 6,61 545 24.517 17 712.734 

Pradópolis SP 35,43 30,00 1,18 6,36 566 25.464 6 256.376 

Santa Rita do 

Passa Quatro 
SP 78,35 40,00 1,96 7,92 455 20.461 4 250.684 

Santa Rosa de 

Viterbo 
SP 70,75 40,01 1,77 7,54 478 21.495 1 61.220 

São Joaquim 

da Barra 
SP 72,77 40,02 1,82 7,64 471 21.213 9 622.827 

São Sebastião 

do Paraíso 
MG 115,12 40,00 2,88 9,76 369 16.605 2 148.633 

Serrana SP 24,84 30,02 0,83 5,65 637 28.648 6 175.981 

Sertãozinho SP 21,64 30,00 0,72 5,44 661 29.765 9 263.235 

Severínia SP 115,32 40,00 2,88 9,77 369 16.588 4 335.708 

Vista Alegre 

do Alto 
SP 96,79 39,99 2,42 8,84 407 18.324 7 531.392 

Total - - - - - 17.099 769.447 214 15.205.461 

Fonte: O autor (2015). 

Nota*: Os arredondamentos utilizados podem fazer com que existam variações entre o resultado da soma dos 

valores das frotas dos municípios e o valor total apresentado. 

Nota**: O cálculo da distância total percorrida pela frota foi calculado com base na Equação 3.9, não estando 

diretamente relacionado ao dimensionamento da frota, conforme explicado na seção 3.3. 

 

O cálculo do número de veículos, realizado a partir da Equação 3.8, apontou que a 

região de Ribeirão Preto necessitaria de 214 veículos rodoviários para transportar o etanol das 

usinas ao terminal dutoviário. O trecho da região que apresentou a menor demanda de 

veículos rodoviários foi o de Matão, sendo necessário o equivalente a menos de um veículo 

para responder a sua produção de etanol, enquanto que o trecho que demandaria o maior 

número de veículos seria o de Pontal, que registrou 17 veículos. 
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Dimensionamento da frota de veículos para a produção da região de Uberaba 

O valor da produção anual de etanol da região de abrangência do terminal de Uberaba 

(1.901.825 m3) seria ligeiramente superior ao limite para captação desse terminal definido em 

projeto (1.900.000 m3). Dessa forma, considerou-se que 99,90% da produção das usinas seria 

destinada ao duto (1.899.923 m3). Cabe ressaltar que o valor ligeiramente superior da 

produção da região em relação às limitações de captação do projeto, pode apontar que, apesar 

da crise pela qual passa o setor, a região ainda possui potencial de produzir a quantidade de 

etanol esperada pelas empresas que investem no empreendimento. 

A distância média entre os municípios das usinas da região e o município de Uberaba 

foi de 90,30 km, variando entre 30 km e 187,54 km, valores relativos, respectivamente, a 

Uberaba e Itapagipe. As rodovias de todos os trechos apresentaram boa pavimentação, com 

percentuais próximos a 100%. Nessas condições, a velocidade média de um veículo de carga 

transportando etanol na região seria de 39,24 km/h, variando entre 30 km/h e 50,01 km/h, 

valores referentes, respectivamente, aos trechos que partem de Uberaba e Itapagipe.  

Consequentemente, o cálculo do tempo de ida cheio/volta vazio resultou em valores 

que variaram entre 1 h e 3,75 h, tempos que se referem, respectivamente, aos mesmos trechos. 

O acréscimo dos tempos de espera, de carga e descarga ocasionou um tempo de viagem até 

400% maior que o tempo de ida cheio/ volta vazio para os trechos da região de abrangência de 

Uberaba. 

O cálculo do número de viagens mostrou que seriam necessárias 5.843 viagens ao ano 

na região de Uberaba. O valor da quantidade anual transportada nas viagens a partir da região 

foi de 262.919 m3 de etanol. Os trechos referentes a Itapagipe e Uberaba foram os que 

responderam pela menor e pela maior quantidade de viagens, ao apresentarem, 

respectivamente, um número de 313 e 600 viagens.  Consequentemente, a quantidade anual 

de etanol transportada manteve a mesma posição para os trechos, ao apresentar Itapagipe com 

14.087 m3 e Uberaba com 27.000 m3.  

Essas variáveis foram as bases para o dimensionamento da frota de veículos para a 

região, conforme apresentado na Tabela 4.11. 
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Tabela 4.11 - Dimensionamento da frota de veículos para os trechos da região de Uberaba 
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Buritizal SP 58,54 40,02 1,46 6,93 520 23.392 13 775.496 

Campo Florido MG 72,92 40,01 1,82 7,65 471 21.190 6 412.768 

Colômbia SP 119,03 40,01 2,98 9,95 362 16.281 3 232.066 

Conceição das Alagoas MG 58,35 40,02 1,46 6,92 521 23.424 4 250.052 

Delta MG 31,01 30,01 1,03 6,07 593 26.703 2 72.127 

Frutal MG 128,83 40,00 3,22 10,44 345 15.515 8 741.598 

Guaíra SP 99,06 40,00 2,48 8,95 402 18.094 26 2.042.410 

Ibiá MG 165,54 50,00 3,31 10,62 339 15.252 2 175.114 

Igarapava SP 40,97 30,02 1,36 6,73 535 24.073 4 170.959 

Itapagipe MG 187,54 50,01 3,75 11,50 313 14.087 3 330.644 

Pirajuba MG 95,17 40,00 2,38 8,76 411 18.496 2 134.232 

Santa Juliana MG 86,92 40,00 2,17 8,35 431 19.410 9 704.168 

Uberaba MG 30,00 30,00 1,00 6,00 600 27.000 12 422.774 

Total - - - - - 5.843 262.919 93 6.464.407 

Fonte: O autor (2015). 

 

O cálculo da quantidade de veículos evidenciou que, para transportar o etanol das 

usinas ao terminal dutoviário, a região de Uberaba precisaria de 93 veículos rodoviários. Os 

trechos de Delta, Ibiá e Pirajuba foram os que registraram as menores frotas, sendo preciso 

apenas 2 veículos para dar conta da produção de etanol de cada município, enquanto que o 

trecho que demandaria o maior número de veículos seria o referente a Guaíra, com 26 

veículos. 

 

Dimensionamento da frota de veículos para a produção da região de Itumbiara 

A produção anual de etanol da região de abrangência do terminal de Itumbiara 

(1.038.367 m3) é 62,92% menor que o valor do limite anual para captação desse terminal 

definido em projeto (2.800.000 m3), colocando em dúvida a viabilidade do mesmo para esse 

trecho na atual situação de crise pela qual passa o setor.  

A distância média entre os municípios das usinas da região e o município de Itumbiara 

foi de 85,75 km, variando entre 30 km e 187,35 km, valores que se referem, respectivamente, 

a Itumbiara e Itapemiri. O tipo de pavimentação mostrou-se como bom para todos os trechos, 

com percentual médio de 99,99%. Nestas condições, a velocidade média de um veículo de 
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carga transportando etanol na região seria de 38,51 km/h, variando entre 25,01 km/h e 50,01 

km/h, valores referentes, respectivamente, aos trechos que partem de Araporã e Edéia. 

Consequentemente, o cálculo do tempo de ida cheio/volta vazio deu origem a valores que 

variaram entre 1,00 h e 3,75 h, tempos que se referem, respectivamente, aos trechos de 

Itumbiara e Itapemiri. A adição dos tempos de espera, de carga e descarga resultou em um 

tempo de viagem até 400% maior que o tempo de ida cheio/ volta vazio para os trechos da 

região de abrangência de Itumbiara. 

O cálculo do número de viagens evidenciou que um total de 4.567 viagens ao ano seria 

preciso para atender à demanda por transporte de etanol da região. O valor total da quantidade 

transportada nessas viagens seria de 205.510 m3 de etanol. Os trechos relativos a Ipameri e 

Itumbiara foram os que responderiam pela menor e pela maior quantidade de viagens, ao 

apresentarem, respectivamente, um número de 313 e 600 viagens.  Consequentemente, a 

mesma relação foi mantida para os trechos quanto à quantidade anual de etanol transportada, 

ao apresentar Ipameri com 14.094 m3 e Itumbiara com 27.000 m3.  

As variáveis apresentadas serviram de base para a definição do número de veículos da 

região mostrado na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 - Dimensionamento da frota de veículos para os trechos da região de Itumbiara 
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Araporã MG 58,54 25,01 2,34 8,68 415 18.661 4 192.680 

Canápolis MG 42,49 30,02 1,42 6,83 527 23.716 3 142.083 

Capinópolis MG 66,78 40,01 1,67 7,34 491 22.076 3 227.682 

Edéia GO 179,99 50,01 3,60 11,20 321 14.467 9 1.029.635 

Goiatuba GO 53,56 40,00 1,34 6,68 539 24.259 8 487.421 

Ipameri GO 187,35 50,00 3,75 11,49 313 14.094 3 371.070 

Ituiutaba MG 89,35 40,01 2,23 8,47 425 19.134 5 357.163 

Itumbiara GO 30,00 30,00 1,00 6,00 600 27.000 10 343.231 

Morrinhos GO 86,07 40,00 2,15 8,30 434 19.510 2 146.119 

Tupaciquara MG 63,41 40,00 1,59 7,17 502 22.593 2 137.422 

Total - - - - - 4.567 205.510 49 3.434.506 

Fonte: O autor (2015). 
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O cálculo da quantidade de veículos evidenciou que, para transportar o etanol das 

usinas ao terminal dutoviário, seriam necessários na região de Itumbiara 49 veículos 

rodoviários. O trecho de Morrinhos foi o que demandaria o menor número de veículos, sendo 

precisos dois veículos para cada a fim de dar conta da produção de etanol dos municípios. O 

trecho que demandaria o maior número de veículos seria o referente a Itumbiara, com um 

total de 10 veículos. 

 

Dimensionamento da frota de veículos para a produção da região de Quirinópolis 

A comparação entre a produção anual de etanol da região (1.544.550 m3) e o limite 

anual para captação desse terminal definido em projeto (2.900.000 m3) evidencia que a 

produção da região é 53,26% do limite para captação, gerando incertezas quanto a viabilidade 

atual dessa região para o projeto.  

A distância média entre os municípios das usinas da região e o município de 

Quirinópolis foi de 117,29 km, variando entre 30 km e 198,43 km, valores referentes, 

respectivamente, a Quirinópolis e Jandai. O pavimento mostrou-se em bom estado para todos 

os trechos, com percentual médio de 94,53%. Apenas os trechos de Paraúna, Santo Antônio 

da Barra e Vincentinópolis apresentaram trechos em condições regulares ou sem 

pavimentação. Nestas condições, a velocidade média de um veículo de carga transportando 

etanol na região seria de 39,25 km/h, variando entre 26,37 km/h e 50,00 km/h, valores 

relativos, respectivamente, aos trechos de Santo Antônio da Barra e Jandaia. 

Consequentemente, o cálculo do tempo de ida cheio/volta vazio deu origem a valores que 

variaram entre 1,00 h e 4,59 h, tempos que se referem, respectivamente, aos trechos de 

Quirinópolis e Santo Antônio da Barra. A adição dos tempos de espera, de carga e descarga 

resultou em um tempo de viagem até 400% maior que o tempo de ida cheio/ volta vazio para 

os trechos da região de abrangência de Quirinópolis.  

O cálculo do número de viagens indicou que 4.236 viagens seriam necessárias 

anualmente para atender à região. O valor da quantidade transportada seria de 190.609 m3 de 

etanol. Os trechos relativos a Santo Antônio da Barra e Quirinópolis foram os que 

responderiam pela menor e pela maior quantidade de viagens, ao apresentarem, 

respectivamente, um número de 273 e 600 viagens.  Consequentemente, a mesma relação foi 

mantida para os trechos quanto à quantidade anual de etanol transportada, ao apresentar Santo 

Antônio da Barra com 12.291 m3 e Quirinópolis com 27.000 m3. 

Essas variáveis foram as bases para dimensionar a frota de veículos da região 

mostrada na Tabela 4.13. 
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Tabela 4.13 - Dimensionamento da frota de veículos para os trechos da região de Quirinópolis 
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Caçú GO 81,87 40,01 2,05 8,09 445 20.019 11 833.933 

Jandaia GO 198,43 50,00 3,97 11,94 302 13.571 6 681.378 

Paraúna GO 193,11 46,54 4,15 12,30 293 13.172 6 661.624 

Porteirão GO 90,42 40,00 2,26 8,52 422 19.012 4 307.008 

Quirinópolis GO 30,00 30,00 1,00 6,00 600 27.000 17 613.450 

Santa Helena de 

Goiás 
GO 80,76 40,00 2,02 8,04 448 20.154 4 286.831 

Santa Vitória MG 134,71 39,99 3,37 10,74 335 15.088 3 285.287 

Santo Antônio da 

Barra 
GO 121,04 26,37 4,59 13,18 273 12.291 10 650.708 

São Simão GO 79,96 39,99 2,00 8,00 450 20.253 3 180.995 

Turvelândia GO 103,24 40,00 2,58 9,16 393 17.682 16 1.257.916 

Vincentinópolis GO 176,61 38,82 4,55 13,10 275 12.367 4 399.769 

Total - - - - - 4.236 190.609 83 6.158.898 

Fonte: O autor (2015). 

 

O cálculo do número de veículos apontou que, para transportar o etanol das usinas ao 

terminal dutoviário, seriam necessários na região de Quirinópolis 83 veículos rodoviários. Os 

trechos de Santa Vitória e São Simão seriam os que demandariam a menor quantidade de 

veículos, 3 veículos para cada, enquanto que o trecho que demandaria o maior número de 

veículos seria o de Quirinópolis, com 17 veículos. 

 

Dimensionamento da frota de veículos para a produção da região de Jataí 

Ao ser realizada uma comparação entre a produção anual de etanol da região de Jataí 

(905.446 m3) e o limite anual para captação desse terminal definido em projeto (1.300.000 

m3), verifica-se que a produção da região é 69,65% do limite para captação, criando dúvidas 

quanto a viabilidade dessa região para o projeto no atual contexto de crise do setor. A 

viabilidade futura também mostra-se ameaçada, uma vez que não há expectativa de mudanças 

para o setor no curto prazo. 

A distância média entre os municípios das usinas da região e o município de Jataí foi 

de 69,25 km, variando entre 30 km e 103,48 km, valores relativos, respectivamente, a Jataí e 

Mineiros. O pavimento mostrou-se em bom estado para a maioria dos trechos, com percentual 
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médio de 83,05%. A pavimentação de mais de 90% dos trechos de Jataí, Mineiros, Perolândia 

e Serranópolis foi apontada pela ferramenta como de boa qualidade. Para o trecho de Rio 

Verde, apenas 15,25% de sua pavimentação foi considerada como de boa qualidade. Neste 

contexto, a velocidade média de um veículo que transporte etanol na região seria de 35,62 

km/h, variando entre 28,09 km/h e 40,01 km/h, referente, respectivamente, aos trechos de Rio 

Verde e Perolândia. Consequentemente, o cálculo do tempo de ida cheio/volta vazio resultou 

em valores que variaram entre 1,00 h e 3,19 h, tempos associados, respectivamente, aos 

trechos de Jataí e Rio Verde. A adição dos tempos de espera, de carga e descarga resultou em 

um tempo de viagem até 400% maior que o tempo de ida cheio/ volta vazio para os trechos da 

região de abrangência de Jataí. 

O número de viagens apontado como necessário anualmente para atender todos os 

trechos da região seria de 2.357 viagens. O valor da quantidade transportada seria de 106.075 

m3 de etanol. Os trechos relativos a Jataí e Rio Verde foram os que responderiam pela menor e 

pela maior quantidade de viagens, ao apresentarem, respectivamente, 347 e 600 viagens.  

Consequentemente, a mesma relação foi mantida quanto à quantidade anual de etanol 

transportada, apresentando Jataí com 15.611 m3 e Rio Verde com 27.000 m3 de etanol.  

As variáveis apresentadas serviram de base para a definição da quantidade de veículos 

demandada pela região, conforme mostrado na Tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14 - Dimensionamento da frota de veículos para os trechos da região de Jataí 
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Jataí GO 30,00 30,00 1,00 6,00 600 27.000 7 260.593 

Mineiros GO 103,48 40,00 2,59 9,17 392 17.659 23 1.898.570 

Perolândia GO 65,88 40,01 1,65 7,29 494 22.213 9 570.399 

Rio Verde GO 89,57 28,09 3,19 10,38 347 15.611 2 152.061 

Serranópolis GO 57,33 40,00 1,43 6,87 524 23.593 3 163.537 

Total - - - - - 2.357 106.075 45 3.045.160 

Fonte: O autor (2015). 

 

O cálculo do número de veículos indicou que 45 veículos rodoviários seriam precisos 

para transportar o etanol das usinas ao terminal dutoviário de Jataí. O trecho de Rio Verde  
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seria o responsável pela menor demanda de veículos, apenas 2. O trecho a partir de Mineiros 

demandaria o maior número de veículos, respondendo por 23 do total de veículos da região. 

 

4.3.3 Cenários Multimodais 

 

Os cenários multimodais foram resultado da integração dos cenários dutoviários e 

rodoviários, considerando projetos de aquisição de frota de veículos para as regiões de 

abrangência, a partir da entrada em operação de seus terminais. E, à medida que novos trechos 

dutoviários entrassem em operação, a frota adquirida para transportar etanol até o terminal do 

trecho anterior se agregaria ao projeto rodoviário para o terminal do trecho recém-inaugurado. 

Assim, os seguintes cenários foram criados: 

 

- Cenário multimodal 1: o duto é construído até Jataí e a empresa investe em projetos de 

aquisição de frotas de veículos rodoviários para transportar o etanol que sai das usinas com 

destino aos terminais dutoviários de Ribeirão Preto, Uberaba, Itumbiara, Quirinópolis e Jataí; 

- Cenário multimodal 2: o duto é construído até Quirinópolis e a empresa investe em projetos 

de aquisição de frotas de veículos rodoviários para transportar o etanol que sai das usinas com 

destino aos terminais dutoviários de Ribeirão Preto, Uberaba, Itumbiara e Quirinópolis; 

- Cenário multimodal 3: o duto é construído até Itumbiara e a empresa investe em projetos de 

aquisição de frotas de veículos rodoviários para transportar o etanol que sai das usinas com 

destino aos terminais dutoviários de Ribeirão Preto, Uberaba e Itumbiara; 

- Cenário multimodal 4: o duto é construído até Uberaba e a empresa investe em projetos de 

aquisição de frotas de veículos rodoviários para transportar o etanol que sai das usinas com 

destino aos terminais dutoviários de Ribeirão Preto e Uberaba; 

- Cenário multimodal 5: o duto é construído até Ribeirão Preto e a empresa investe em projeto 

de aquisição de frota de veículos rodoviários para transportar o etanol que sai das usinas com 

destino ao terminal dutoviário de Ribeirão Preto. 

 

Os cenários multimodais seguiriam as mesmas características já mencionadas para os 

projetos dutoviário e rodoviário. 
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4.4 Fluxos de Caixa e Técnicas de Orçamento de Capital 

 

A elaboração dos fluxos de caixa para os projetos e cenários dutoviários partiu das 

informações financeiras e contábeis existentes na Tabela 4.8. Os valores referentes aos 

investimentos contemplaram não apenas a estrutura do duto, mas toda a infraestrutura e 

componentes necessários para a sua construção, como terminais, válvulas, faixas de servidão, 

licenciamentos ambientais, estações de bomba, rede de automação e de comunicações. 

Quanto aos gastos operacionais (custos e despesas), os seguintes componentes foram 

considerados: contrato de operação e manutenção, aluguel/arrendamento de faixa de servidão, 

energia elétrica, seguros, mão de obra e sobressalentes. Tendo em vista que os valores dos 

gastos operacionais obtidos nas entrevistas não estarem divididos em fixos e variáveis, foi 

considerado, com base em Pootakham e Kumar (2010), que os custos fixos representariam 

8,82% do total de custos de transporte quando o duto funciona em sua capacidade máxima. 

Dessa forma, foram estimados os gastos operacionais fixos e variáveis anuais de cada 

terminal e definidos os gastos variáveis unitários, a partir da Equação 3.10, e apresentados na 

Tabela 4.15 

 

Tabela 4.15 - Custos fixos anuais, custos variáveis máximos anuais e custos variáveis 

unitários para o transporte por duto. 

Terminal 
Custo total 
[R$/ano] 

Custo fixo  
[R$/ano] 

Custo variável máximo 
[R$/ano] 

Capacidade do 
terminal [m 3] 

Custo 
variável 
unitário 
[R$/ m3] 

Ribeirão Preto 39.000.000 3.439.800 35.560.200 4.300.000 8,27 

Uberaba 21.000.000 1.852.200 19.147.800 1.900.000 10,08 

Itumbiara 26.000.000 2.293.200 23.706.800 2.800.000 8,47 

Quirinópolis 22.000.000 1.940.400 20.059.600 2.900.000 6,92 

Jataí 17.000.000 1.499.400 15.500.600 1.300.000 11,92 

Fonte: O autor (2015). 

 

A Tabela 4.16 apresenta as tarifas definidas em projeto para cada trecho do duto que 

está sendo construído na região Centro-Sul. 
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Tabela 4.16 - Tarifas dutoviárias para transporte de etanol a partir de terminal de 

recepção até Paulínia 

Terminal Tarifa [R$/  m3] 

Ribeirão Preto 25,41 

Uberaba 47,29 

Itumbiara 76,48 

Quirinópolis 91,11 

Jataí 113,63 
Fonte: Projeto dutoviário (2014). 

 

A partir da Equação 3.11, foram calculados os custos variáveis anuais que estariam 

relacionados com o volume de produção que seria transportado pelo duto nas condições do 

estudo, que considera a safra de 2013-2014. Esses valores e aqueles referentes às receitas com 

o transporte dutoviário, calculadas em função das tarifas definidas em projeto podem ser 

vistos na Tabela 4.17.  

 

Tabela 4.17 - Custos e receitas anuais com o transporte de etanol por duto considerando a 

produção de etanol das cinco regiões na safra 2013/2014 

Trecho 
Terminal de 

recepção 
Custo fixo 
[R$/m3] 

Custo 
variável 
anual 

[R$/m3] 

Custo 
operacional 
anual por 

trecho [R$] 

Receita 
anual [R$] 

Paulínia - Ribeirão Preto Ribeirão Preto 3.439.800 35.560.069 38.999.869 109.260.550 

Ribeirão Preto - Uberaba Uberaba 1.852.200 19.147.022 20.999.222 89.845.236 

Uberaba – Itumbiara Itumbiara 2.293.200 8.791.555 11.084.755 79.416.931 

Itumbiara - Quirinópolis Quirinópolis 1.940.400 10.683.813 12.624.213 140.725.676 

Quirinópolis – Jataí Jataí 1.499.400 10.796.120 12.295.520 102.881.662 

Fonte: O autor (2015). 

 

O trecho de Quirinópolis seria o principal responsável pela maior arrecadação do 

empreendimento, seguido, respectivamente, por Ribeirão Preto e Jataí. Em último lugar, 

aparece o trecho de Itumbiara.    

A elaboração dos fluxos de caixa para os cenários rodoviários partiu das informações 

financeiras e contábeis apresentadas na Tabela 4.9. Os valores referentes aos investimentos 

foram calculados em função do valor dos veículos e do dimensionamento da frota necessária 

para transportar o etanol a partir de cada município. Os valores de custos fixos e variáveis 

foram calculados tendo como base valores de custos unitários estimados a parir da ferramenta 

Zap Frete. Entre os componentes de custo fixo analisados estão: licenciamento, seguro do 
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veículo, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), Motorista e Ajudante e custos de 

administração na viagem. Quanto ao custo variável, foram analisados os componentes 

combustível, lubrificantes, material rodante, lavagem, seguro da carga, alimentação e 

pernoite, manutenção do veículo, pedágio e aquecimento com maçarico. A Tabela 4.18 

contém as médias dos valores de custos encontrados para os trechos das regiões. 

 

Tabela 4.18 - Média dos custos de transporte rodoviário para as regiões de abrangência dos 

terminais dutoviários 

Custos de Transporte 
Regiões de Abrangência 

Ribeirão Preto Uberaba Itumbiara Quirinópolis Jataí 

Custos 

Fixos 

[R$/mês] 

Licenciamentos 239,05 239,05 239,05 239,05 239,05 

Seguro Veículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SMS 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 

Motorista e 

Ajudante 
4.944,98 4.597,98 4.305,62 4.039,84 4.071,73 

Custo de 

Administração 

na Viagem 

3.449,15 3.266,79 3.104,76 3.250,84 3.107,57 

Subtotal 8.702,18 8.172,82 7.718,43 7.598,73 7.487,36 

Custos 

Variáveis 

[R$/km] 

Combustível 1,0579 1,0839 1,1014 1,1280 1,1423 

Lubrificante 0,0145 0,0144 0,0144 0,0147 0,0149 

Material 

Rodante 
0,1461 0,1461 0,1458 0,1476 0,1513 

Lavagem 0,0525 0,0525 0,0525 0,0525 0,0525 

Seguro Carga 1,6815 1,7939 4,0465 1,3418 2,0877 

Alimentação e 

Pernoite 
0,0101 0,0000 0,0072 0,0227 0,0000 

Manutenção do 

Veículo: Peças e 

Pessoal 

0,2926 0,2918 0,2918 0,2958 0,2993 

Pedágio 0,4179 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Aquecimento 

com Maçarico 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Subtotal 3,6730 3,3827 5,6596 3,0030 3,7480 

Fonte: O autor (2015). 
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As tarifas de mercado definidas pela ferramenta para cada trecho deu origem aos 

valores de frete das regiões de abrangência encontrados na Tabela 4.19.  

 

Tabela 4.19 – Tarifas médias de transporte rodoviário nas regiões de abrangência 

Região de Abrangência Tarifa [R$/m3] 

Ribeirão Preto 32,30 

Uberaba 31,27 

Itumbiara 27,21 

Quirinópolis 35,90 

Jataí 27,41 

Fonte: O autor (2015). 

 

A região de Quirinópolis se destacou como aquela com as maiores tarifas, seguida pela 

região de Ribeirão Preto. Em último lugar, apareceu a região de Jataí. As receitas de cada 

trecho foram definidas em função da quantidade de etanol transportada e da tarifa para o 

transporte. 

O resultado do cálculo das informações anuais de investimento, custo fixo, custo 

variável e receita dos projetos de aquisição de frotas para cada trecho, calculados, 

respectivamente, a partir das equações 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15 podem ser vistos na Tabela 

4.20. 

 

Tabela 4.20 - Informações financeiras anuais dos projetos rodoviários por região 

Região de 

Abrangência 
Investimento [R$] 

Custo fixo 

anual [R$] 

Custo 

variável  

anual [R$] 

Custo total 

anual [R$] 

Receita 

anual [R$] 

Ribeirão Preto 111.932.125 22.227.566 53.694.909 75.922.475 125.705.790 

Uberaba 48.531.057 9.016.497 20.171.031 29.187.529 55.352.345 

Itumbiara 25.914.928 4.586.162 15.254.219 19.840.380 26.445.915 

Quirinópolis 43.563.855 7.547.487 18.519.938 26.067.424 47.093.505 

Jataí 23.341.186 4.020.815 9.780.113 13.800.928 25.217.885 

Fonte: O autor (2015). 

 

O detalhamento das informações financeiras por trecho encontra-se descrito no 

Apêndice 3. A partir das informações de custo variável unitário e das tarifas de cada projeto 
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em função da distância dos terminais dutoviários até Paulínia e das médias das distâncias 

entre as usinas e os terminais, foram colocadas as variáveis de custo e tarifa em uma mesma 

unidade, conforme pode ser visto na Tabela 4.21.   

 

Tabela 4.21 - Margem de contribuição dos projetos por região de abrangência. 

Projeto Região/terminal 

Distância 
acum. até 
Paulínia 

[km] 

Captação 
[m3] 

Custo 
variável 
unitário 

[R$/m3/km] 

Tarifa 
[R$/m3/km] 

Margem de 
contribuição 
[R$/ m3/km] 

D
u

to
vi

ár
io

 Ribeirão Preto 207 4.299.984 0,0400 0,1228 0,0828 

Uberaba 352 1.899.923 0,0286 0,1343 0,1057 

Itumbiara 606 1.038.367 0,0140 0,1262 0,1122 

Quirinópolis 728 1.544.550 0,0095 0,1252 0,1157 

Jataí 906 905.446 0,0132 0,1254 0,1123 

Projeto Região/terminal 

Distância 
média entre 

trechos 
[km] 

Captação 
[m3] 

Custo 
variável 
unitário 

[R$/m3/km] 

Tarifa média 
[R$/ m3/km] 

Margem de 
contribuição 
[R$/ m3/km] 

R
o

d
o

vi
ár

io
 Ribeirão Preto 98,74 4.299.984 0,1265 0,3272 0,2007 

Uberaba 90,30 1.899.923 0,1176 0,3462 0,2287 

Itumbiara 85,75 1.038.367 0,1713 0,3173 0,1460 

Quirinópolis 117,29 1.544.550 0,1022 0,3060 0,2038 

Jataí 69,65 905.446 0,1551 0,3935 0,2384 
Fonte: O autor (2015). 

 

Verifica-se que os custos variáveis unitários rodoviários seriam, em média, 

aproximadamente, seis vezes os custos dutoviários e as tarifas rodoviárias seriam, em média, 

aproximadamente, o triplo das tarifas dutoviárias. Esse fato faz a diferença entre tarifa e custo 

variável para os projetos rodoviários de quatro das cinco regiões serem o dobro das margens 

verificadas para os projetos dutoviários. Apenas o projeto da região de Itumbiara apresentou 

uma relação próxima de um para um. 

A análise da margem de contribuição do projeto dutoviário evidencia que o transporte 

de etanol realizado a partir do região de abrangência do terminal de Quirinópolis serio o 

responsável pela maior lucratividade, seguido pela região de Jataí. Em último lugar, aparece a 

região de Ribeirão Preto. Cabe ressaltar que o terminal dessa região é aquele que transportaria 

o maior volume de etanol, indicando que não ocorreria ganhos de escala relacionado ao 

mesmo, devido a curta distância que se encontra do destino das movimentações. O ganho de 

escala é obtido a partir da expansão do duto, ao verificar-se que as regiões de Quirinópolis e 

Jataí foram as que registraram as maiores margens de contribuição. 
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Quanto ao projeto rodoviário, verifica-se que a região de Jataí foi o que apresentou 

maior margem. Mesmo considerando que seu terminal seria subutilizado devido à baixa 

produção regional de etanol, a região de Jataí se destacou com a menor distância média e 

maior tarifa. Em segundo lugar, aparece a região de Uberaba, seguida pela região de 

Quirinópolis. Na última posição, aparece a região de Itumbiara registrando a maior diferença 

em relação à próxima colocada.  

Os fluxos de caixa relacionado aos projetos dutoviário e rodoviários foram elaborados 

em moeda constante. A memória de cálculo dos fluxos de cada projeto encontra-se no 

Apêndice 4. Devido ao projeto de aquisição de frotas ter vida útil inferior ao projeto de 

construção do duto, foi considerado na elaboração dos fluxos de caixa um novo investimento 

na aquisição de frota no último ano de sua vida útil contábil, representando, junto ao valor 

residual, fator que altera o fluxo de caixa do projeto rodoviário e dos projetos multimodais de 

cinco em cinco anos, período de depreciação dos veículos rodoviários.  

Além disso, arbitrou-se como valor residual para o projeto dutoviário valor igual ao da 

depreciação ao final de sua vida útil. Para o projeto rodoviário, o valor residual foi definido 

por intermédio de estimativa feita pela ferramenta Zap Frete do valor de um veículo ao final 

de cinco anos de vida útil, sendo o mesmo de R$ 351.422,00, incluindo nesse valor tanto o 

cavalo mecânico quanto o bitrem, tendo por base os valores referentes a outubro de 2014.   

Na apuração dos impostos indiretos de PIS/COFINS e ICMS, foram considerados 

créditos tributários conforme estabelecido, respectivamente, em lei federal e convênio entre os 

estados. Conforme Brasil (2003), os créditos de PIS/COFINS para os projetos foram apurados 

a partir do gasto com bens utilizados como insumo na prestação dos serviços (energia elétrica, 

no caso do projeto dutoviário, e combustível e lubrificante, no caso do projeto rodoviário) e 

do valor referente à depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado. Para o projeto 

dutoviário, o gasto com energia elétrica foi estimado ser 12,70% do custo total de transporte, 

a partir de Pootakham e Kumar (2010). Para o projeto rodoviário, a proporção do gasto com 

combustível e lubrificante sobre o custo total de transporte foi estabelecida a partir dos dados 

da ferramenta Zap Frete. Quanto aos créditos de ICMS, foi considerado, conforme Brasil 

(1996b), um crédito presumido de 20%. Assim, tanto referente ao projeto dutoviário quanto 

ao rodoviário, paga-se aos cofres públicos o equivalente a 80% do valor que seria pago de 

ICMS.   

Após a elaboração dos fluxos de caixa, foram aplicadas as técnicas de orçamento de 

capital VPL e TIR, a partir, respectivamente, das equações 3.16 e 3.17, para verificar a 

viabilidade dos projetos. Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4.22.  
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Tabela 4.22 – Indicadores resultantes da análise de viabilidade de projetos para o transporte 

de etanol. 

Terminal Indicadores 
Projetos 

Construção e operação de 
duto 

Aquisição e 
operação de frotas 

Multimodal 

Jataí 
VPL -R$ 1.016.924.199,90 R$ 11.998.782,78 -R$ 922.174.549,25 

TIR 6,49% 18,16% 7,22% 

Quirinópolis 
VPL -R$ 1.120.717.750,30 R$ 22.427.841,14 -R$ 1.037.966.882,43 

TIR 5,39% 18,17% 6,22% 

Itumbiara 
VPL -R$ 1.304.144.518,10 -R$ 22.412.548,18 -R$ 1.243.821.491,38 

TIR 3,01% -1,91% 4,04% 

Uberaba 
VPL -R$ 744.325.526,02 R$ 40.791.702,53 -R$ 661.589.951,11 

TIR 3,53% 22,67% 5,15% 

Ribeirão Preto 
VPL -R$ 575.235.456,36 R$ 41.943.872,37 -R$ 533.291.583,98 

TIR 1,83% 16,21% 3,64% 

Fonte: O autor (2015). 

 

Na análise de viabilidade, foi tomada como referência de custo de capital a taxa de 

10,90%. Esse valor está associado ao valor da taxa SELIC definido para o mês de outubro de 

2014, mês de referência utilizado no trabalho, e encontra-se próximo à taxa utilizada no 

estudo de viabilidade de Pootakham e Kumar (2010), que consideraram uma taxa de 10%. 

Logo, projetos que apresentarem VPL negativo à taxa de 10,90% e ou TIR inferior a mesma, 

são considerados inviáveis pelo ponto de vista financeiro no presente estudo.  

Na avaliação do projeto dutoviário, considerando a construção do duto até Jataí, o 

resultado foi de rejeitar o projeto, ao apresentar VPL negativo e TIR 3,51% abaixo da taxa de 

desconto utilizada.  

Ao analisar cenários de postergação de trechos, verifica-se que a hipótese de não 

construção de algum deles contribuiria para a piora dos resultados indicados pelas técnicas de 

avaliação do projeto, sobretudo se a construção do duto for encerrada no trecho de Itumbiara. 

Comparado ao projeto de construção do duto até Uberaba e até Quirinópolis, o projeto de 

construção do duto até Itumbiara implicaria em um aumento das perdas no VPL de, 

respectivamente, R$ 559.818.992,08 e R$ 183.426.767,80 e uma redução da TIR de, 

respectivamente, 0,53% e 2,38%, tornando esse cenário o menos atrativo para o 

empreendimento dutoviário.  

A situação do cenário que considera a construção do duto até Itumbiara pode ser 

explicada pelos elevados vultos dispendidos na fase inicial do projeto e elevado custo fixo 

anual, conforme apresentado na Tabela 4.17. Comparados os investimentos e custos fixos 

anuais de todos os trechos, os valores, respectivamente, de R$ 997.000.000,00 e R$ 
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2.293.200,00 colocam o trecho Uberaba-Itumbiara como o que exige maior investimento e o 

segundo colocado em custos fixos. Cabe ressaltar também que, quanto à receita, o trecho foi o 

que apresentou a menor dentre todos, como um resultado da relação entre insuficiente 

captação e baixa tarifa. Conforme discutido na subseção 4.3.2, a produção de etanol que 

chegaria ao terminal de Itumbiara seria 40% abaixo de sua capacidade. 

A avaliação da viabilidade financeira para os projetos rodoviários evidenciou uma boa 

atratividade para a grande maioria dos casos, ao registrar um VPL positivo e TIR acima do 

custo de capital para quatro dos cinco projetos de aquisição e operação de frotas analisados. 

Apesar de o projeto para o trecho de Itumbiara ter registrado VPL negativo e TIR abaixo da 

taxa de desconto, os trechos de Ribeirão Preto, Uberaba, Quirinópolis e Jataí apresentaram 

valores elevados para as técnicas de orçamento de capital, variando, respectivamente, entre 

R$ 11.998.782,78 e R$ 40.791.702,53 e entre 16,21% e 22,67%.  

A análise dos custos de transporte rodoviário, sobretudo do custo variável, pode ajudar 

a compreender os resultados encontrados pelas técnicas de orçamento de capital para os 

projetos das regiões. O custo variável foi o que respondeu pela maior parcela do custo total 

anual de transporte em todas as regiões, variando seu percentual de participação entre 69,11% 

e 76,88%, conforme Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3 – Participação do custo variável sobre o custo total anual de transporte 

rodoviário. 

Fonte: O autor (2015). 
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A região de Itumbiara foi onde o custo variável foi mais representativo. Essa região foi 

a que registrou o maior valor para a soma dos custos variáveis por quilômetro de todas as 

regiões, sendo seu valor 1,91 R$/km maior que o verificado para a região que apareceu na 

segunda colocação, a região de Jataí. A aparente incoerência que surge ao constatar-se que a 

região de Jataí teve essa posição quanto à soma do custo variável por quilômetro, apesar de ter 

apresentado a terceira melhor rentabilidade, é desfeita ao verificar-se que, para essa região, a 

participação do custo variável sobre o custo total anual foi a terceira maior dentre todas as 

regiões. A região de Uberaba, que apresentou melhor rentabilidade, teve a menor participação 

de custo variável sobre o custo total, e o segundo menor valor para a soma dos custos 

variáveis por quilômetro. A região de Ribeirão Preto, que apresentou o segundo pior 

desempenho em rentabilidade, ocupou também o segundo lugar quanto à participação do 

custo variável, registrando, e o terceiro lugar quanto à soma dos custos variáveis por 

quilômetro. 

Os componentes que mais se destacaram no custo variável por quilômetro das regiões 

foram seguro da carga e combustível. A participação desses dois componentes juntos no total 

do custo variável variou entre 74,58% e 90,96%, valores referentes, respectivamente, a 

Ribeirão Preto e Itumbiara, conforme é apresentado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 – Participação do seguro da carga e do combustível sobre o custo variável 

total por quilômetro. 

Fonte: O autor (2015). 

 



80 
 

Quanto aos demais componentes, apenas os trechos da região de Ribeirão Preto 

apresentaram custos com pedágios. A região de Quirinópolis apresentou a maior média para 

os custos com alimentação e pernoite, podendo isso ser explicado pelo fato de a região ter 

registrado também as maiores distâncias entre as usinas e o terminal, com média para os 

trechos de 117,29 km. A região de Jataí apresentou os maiores custos médios para os 

componentes combustível, lubrificante, material rodante e manutenção dos veículos. Além 

disso, apresentou o segundo maior custo médio com seguro carga. Esses altos custos médios 

seriam resultado, por um lado, do fato de a região ter apresentado as piores condições de 

pavimentação para seus trechos e, por outro lado, do baixo número de usinas da região.  

Apesar da baixa contribuição que exerceram sobre o custo total anual de transporte, 

com percentuais de participação que variaram entre 23,12% e 30,89%, os custos fixos de 

transporte das regiões também ajudam a explicar os resultados dos indicadores financeiros das 

regiões. Verifica-se que, dentre as três regiões com os maiores custos fixos mensais (Ribeirão 

Preto, Uberaba e Itumbiara), duas estão entre aquelas que apresentaram os piores indicadores 

financeiros. Considerando-se que o percentual de participação do custo fixo anual sobre o 

total do custo de transporte das regiões de Ribeirão Preto e Itumbiara foi de, respectivamente, 

29,28% e 23,12 fica evidente que as regiões apresentaram as menores participações de custo 

fixo foram as que registraram também os piores indicadores de viabilidade. 

Os componentes que exerceram maior influência sobre os valores dos custos fixos 

mensais por veículo das regiões foram salário do motorista e custos de administração na 

viagem. Juntos os dois componentes responderam por mais de 90% dos custos fixos em todas 

as regiões, variando o percentual de participação entre 95,89% e 96,46%, conforme pode ser 

visto na Figura 4.5.  

 



81 
 

 

Figura 4.5 – Participação do salário do motorista e do custo de administração na 

viagem sobre o custo fixo mensal. 

Fonte: O autor (2015). 

 

Considerando a Tabela 4.18, verifica-se que o custo com o salário do motorista decai 

em função da passagem dos municípios situados mais ao Sul para aqueles localizados mais ao 

centro do Brasil até Quirinópolis, uma vez que, em Jataí, foi constatado um valor pago ao 

motorista superior ao praticado em Quirinópolis. De modo geral, constata-se ainda que o 

custo de administração na viagem mantém trajetória de queda, sendo interrompida em 

Quirinópolis, mas voltando a cair em Jataí. Todavia, ao ser analisada a Figura 4.4 verifica-se 

que a análise dos dois componentes integrados evidencia que há uma trajetória de queda no 

decorrer de todos os trechos até Jataí.  

A integração dos projetos de aquisição de frotas ao empreendimento para construção 

de infraestrutura dutoviária contribuiu para a melhoria da viabilidade de todos os cenários de 

construção. Os cenários de integração que consideraram a construção do duto até Jataí, 

Quirinópolis, Itumbiara, Uberaba e Ribeirão Preto resultaram em elevações na TIR de, 

respectivamente, 0,73%, 0,84%, 1,03%, 1,62% e 1,81%, e aumentos no VPL de, 

respectivamente, R$ 94.749.650,65, R$ 82.750.867,86, R$ 60.323.026,72, R$ 82.735.574,91  

e  R$ 41.943.872,37.  

Quando comparado ao projeto de construção e operação do duto com encerramento 

em Itumbiara sem a integração, ressalta-se que o cenário multimodal que considera o duto 

sendo construído até Itumbiara também teve melhoria de viabilidade mesmo considerando sua 

integração ao projeto de aquisição de frotas dessa região que não apresentou viabilidade 
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financeira. Isso indica que a participação dos projetos de frotas das regiões de Ribeirão Preto 

e Uberaba exerceram maior influência na definição dos indicadores do cenário de integração 

de Itumbiara. Todavia, observa-se que as melhorias obtidas com a integração não foram 

suficientes para garantir a viabilidade financeira de nenhum dos cenários de construção, 

inclusive aquele que considera a construção integral do duto. 

A continuidade da construção dos trechos até Jataí, mesmo em cenário multimodal, 

poderia representar prejuízos para as empresas relacionadas ao empreendimento, uma vez que 

as expectativas de produção de etanol poderiam estar sendo afetadas pela crise, o que 

prejudicaria a formação de demanda de etanol para captação nos terminais, principalmente, do 

estado de Goiás. No entanto, a simples descontinuidade dos trechos não garantiria às 

empresas o afastamento de prejuízos, visto que os cenários multimodais que consideraram a 

construção do duto até Ribeirão Preto, Uberaba e Itumbiara foram os que apresentaram os 

piores resultados para as técnicas de orçamento de capital. A elevação das tarifas inicialmente 

definidas em projeto aparece como opção para promover melhoria de viabilidade. No entanto, 

elevações nas tarifas dutoviárias poderiam diminuir a competitividade do transporte 

dutoviário frente a outras opções para o transporte de etanol, como a rodoviária e a 

ferroviária. 

 

4.5 Análise de sensibilidade 

 

Com a realização de variações nas tarifas, mantendo a produção atual das regiões de 

abrangência e as demais variáveis envolvidas constantes, verifica-se que a viabilidade do 

projeto multimodal até Jataí é indicada pelas técnicas VPL e TIR a partir de um aumento de 

20,02% em todas as tarifas do projeto multimodal.  As novas tarifas podem ser vistas na 

Tabela 4.23. 
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Tabela 4.23 – Tarifas de viabilização do projeto multimodal 

Região de Abrangência Tarifas dos trechos dutoviários 
[R$/m3] 

Tarifas médias dos trechos 

rodoviários [R$/m3] 

Ribeirão Preto 31,77 40,39 

Uberaba 59,13 39,09 

Itumbiara 95,63 34,02 

Quirinópolis 113,92 44,88 

Jataí 142,07 34,27 

Fonte: O autor (2015). 

 

Considerando uma taxa de desconto de 10,90%, a partir dessas tarifas, o projeto 

multimodal até Jataí apresenta VPL e TIR, respectivamente, de R$ 2.688.158,96 e 10.91%, 

conforme pode ser visto na Tabela 4.24. 

 

Tabela 4.24 – Indicadores resultantes da análise de viabilidade de projetos para o transporte 

de etanol com elevação das tarifas. 

Terminal Indicadores 
Projetos 

Construção e operação de 
duto 

Aquisição e operação 
de frotas 

Multimodal 

Jataí 
VPL -R$ 423.085.612,05 R$ 39.769.999,55 R$ 2.688.158,96 

TIR 9,13% 34,27% 10,91% 

Quirinópolis 
VPL -R$ 643.890.432,16 R$ 74.620.461,54 -R$ 257.886.660,71 

TIR 7,85% 34,39% 9,79% 

Itumbiara 
VPL -R$ 987.369.922,50 R$ 23.269.679,06 -R$ 675.986.612,58 

TIR 5,16% 23,45% 7,36% 

Uberaba 
VPL -R$ 517.874.859,52 R$ 103.199.729,77 -R$ 229.761.228,67 

TIR 5,99% 39,82% 9,01% 

Ribeirão Preto 
VPL -R$ 450.969.231,32 R$ 184.913.901,09 -R$ 266.055.330,23 

TIR 4,11% 33,59% 7,48% 
Fonte: O autor (2015). 

 

Apesar de um aumento de 20,02% viabilizar o projeto multimodal da construção 

integral do duto, não é certo que o mesmo manteria a competitividade do duto frente a outras 

alternativas de transporte, como as ferrovias, que vem sendo construídas nas proximidades da 

região de Jataí e as rodovias, que atualmente concentram os escoamentos de etanol.  

Constata-se ainda que, para a viabilização do projeto de construção do duto até Jataí 

sem a integração, seria necessário um aumento ainda maior da tarifa; o mesmo ocorre caso 

seja analisada a hipótese de viabilizar os demais cenários do projeto multimodal por meio de 
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aumentos. Logo, a construção do duto integralmente e o estabelecimento do projeto 

multimodal tende a melhorar a política de definição de preços do empreendimento, 

melhorando assim sua competitividade.  

A avaliação dos projetos considerando o duto funcionando em sua capacidade máxima 

evidencia que, mesmo sem a integração ao projeto rodoviário, o projeto dutoviário seria 

viável, caso fosse levada em conta a construção do duto até Jataí. Os indicadores financeiros 

dos projetos são apresentados na Tabela 4.25 nesta condição. 

 

Tabela 4.25 – Indicadores resultantes da análise de viabilidade de projetos para o 

transporte de etanol nas condições máximas de captação 

Terminal Indicadores 
Projetos 

Construção e operação de duto 
Aquisição e 

operação de frotas 
Multimodal 

Jataí 
VPL R$ 199.671.662,02 R$ 17.227.372,37 R$ 281.307.894,18 

TIR 11,71% 18,16% 11,94% 

Quirinópolis 
VPL -R$ 81.793.574,99 R$ 42.109.841,70 -R$ 17.384.715,20 

TIR 10,53% 18,17% 10,83% 

Itumbiara 
VPL -R$ 774.476.998,88 -R$ 60.436.556,81 -R$ 752.177.980,78 

TIR 6,49% -1,91% 7,00% 

Uberaba 
VPL -R$ 744.325.526,02 R$ 40.791.702,53 -R$ 661.589.951,11 

TIR 3,53% 22,67% 5,15% 

Ribeirão Preto 
VPL -R$ 575.235.456,36 R$ 41.943.872,37 -R$ 533.291.583,98 

TIR 1,83% 16,21% 3,64% 
Fonte: O autor (2015). 

 

Verifica-se que o projeto dutoviário até Jataí funcionando em sua capacidade máxima 

de captação apresenta viabilidade financeira mesmo sem a integração aos projetos 

rodoviários. Essa integração significaria para o empreendimento dutoviário um aumento no 

VPL e na TIR de, respectivamente, R$ 81.636.232,16 e 0,23%. No entanto, conforme 

discutido na subseção 4.3.2, apenas os terminais de Ribeirão Preto e Uberaba receberiam 

produções suficientes para que funcionem com toda sua capacidade de captação. Assim, a 

existência de volume de etanol nas regiões de abrangência dos terminais situados no estado de 

Goiás que permitiria o funcionamento desses terminais em condições máximas depende de 

uma alteração do atual contexto de crise do setor, de forma que as usinas atuais não venham a 

desativar suas instalações e que novas unidades produtivas entrem em operação.   

Na busca de avaliar o efeito da variação dos parâmetros de tarifa, produção e também 

custos de transporte ao empreendimento multimodal de forma conjunta, foi realizada uma 

simulação utilizando o Método de Monte Carlo. 
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4.6 Simulação de Monte Carlo 

 

Na simulação, foram utilizadas distribuições triangulares. A definição dos valores 

pessimistas, esperados e otimistas de cada parâmetro buscou considerar a conjuntura do setor 

produtivo de etanol na região Centro-Sul e os valores de custo variável e tarifa relacionados 

aos projetos analisados. 

Como quantidade pessimista de produção foi estabelecida a produção de 9.688.270 m3 

de etanol, que foi o volume de produção encontrado que seria transportado pelos cinco 

terminais do duto referente à safra 2013/2014. O cenário otimista de produção considerou o 

duto transportando em sua capacidade máxima, que seria de 13.200.000 m3 anualmente. Por 

fim, o cenário esperado considerou a média dos valores anteriores, sendo o valor de 

11.444.135 m3.  

A definição dos valores a serem utilizados nos parâmetros do custo variável e tarifa 

multimodais partiu dos resultados encontrados no cálculo, realizado pela Equação 3.18, da 

distância média ponderada dos trechos de cada tipo de projeto em função da produção que 

seria transportado em cada terminal. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 4.26. 

 

Tabela 4.26 - Distância média ponderada para projetos. 

Projeto Terminal 
Distância  terminal-

Paulínia [km] 
Produção [m3] Pesos 

Distância 
ponderada [km] 

D
u

to
vi

ár
io

 Ribeirão Preto 207 4.299.984 0,44 91,87 

Uberaba 352 1.899.923 0,20 69,03 

Itumbiara 606 1.038.367 0,11 64,95 

Quirinópolis 728 1.544.550 0,16 116,06 

Jataí 906 905.446 0,09 84,67 

Total     9.688.270   426,59 

Projeto Terminal 
Distância  

terminal-usinas [km] 
Produção [m3] Pesos 

Distância 
ponderada [km] 

R
o

d
o

vi
ár

io
 Ribeirão Preto 98,74 4.299.984 0,44 43,82 

Uberaba 90,30 1.899.923 0,20 17,71 

Itumbiara 85,75 1.038.367 0,11 9,19 

Quirinópolis 117,29 1.544.550 0,16 18,70 

Jataí 69,65 905.446 0,09 6,51 

Total     9.688.270 - 95,93 
Fonte: O autor (2015). 
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Os custos variáveis unitários dutoviários e rodoviários, presentes na tabela 4.21, 

serviram de base para o cálculo dos custos variáveis multimodais. Os resultados obtidos com 

a Equação 3.19 para o cálculo dos custos variáveis multimodais podem ser vistos na Tabela 

4.27. 

 

Tabela 4.27 - Custo variável unitário multimodal dos projetos de transporte de etanol. 

Projeto Mínimo                        (otimista) Médio               (esperado) 
Máximo 

(pessimista) 

Dutoviário 0,0095 0,0247 0,0400 

Rodoviário 0,1022 0,1368 0,1713 

CV multimodal 0,0265 0,0453 0,0641 
Fonte: O autor (2015). 

 

As tarifas existentes na tabela 4.21 foram as bases para o cálculo das tarifas 

multimodais. Foi selecionada a menor e a maior tarifa encontrada nos projetos e realizado o 

cálculo da tarifa multimodal conforme a Equação 3.20. Os resultados podem ser vistos na 

Tabela 4.28. 

 

Tabela 4.28 - Tarifa multimodal dos projetos de transporte de etanol. 

Projeto Minimo       (pessimista)  Média                     (esperada) 
Máxima 

(otimista) 

Dutoviário 0,1228 0,1285 0,1343 

Rodoviário 0,3060 0,3498 0,3935 

Tarifa multimodal 0,1564 0,1692 0,1819 
Fonte: O autor (2015). 

 

Definidos os parâmetros de entrada da simulação, foi elaborado o fluxo de caixa do 

projeto multimodal até Jataí e a fórmula do VPL no Excel. Por fim, foi realizada a inserção 

dos dados de entrada na ferramenta @risk, a partir de distribuições triangulares e definido o 

VPL como dado de saída.  

A simulação foi executada considerando o número de 10.000 interações, que é o valor 

máximo permitido pela ferramenta, sendo considerado adequado para essa simulação. Os 

resultados obtidos podem ser vistos na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Estatística de viabilidade do projeto multimodal até Jataí. 

Fonte: O autor (2015). 

 

Verifica-se que a probabilidade de o projeto multimodal ser viável financeiramente 

seria menor que 11,00%, indicando que o projeto em estudo teria risco elevado. Na 

simulação, o VPL teve como limite inferior - R$ 1.510.000.000,00, média - R$ 

441.263.609,39 e limite superior R$ 906.263.609,39.   

Verifica-se que a viabilidade do projeto multimodal nas condições estudadas, ao 

apresentar um VPL de - R$ 922.174.549,25, conforme Tabela 4.22, encontra-se próximo ao 

primeiro quadrante da figura 4.6, estando em uma posição que ilustra um dos cenários 

pessimistas para o empreendimento. Quando avaliada a viabilidade do projeto multimodal 

funcionando na capacidade máxima, constata-se que o mesmo obtém VPL de R$ 

281.307.894,18. Essa condição ilustraria um cenário otimista do projeto.  

Constata-se que a viabilidade do projeto, considerando as receitas e desembolsos 

projetados neste trabalho, exige que o mesmo esteja funcionando próximo a sua capacidade 

máxima, ou ainda que haja elevação de tarifas e ou redução de custos operacionais, a fim de 

tornar o empreendimento mais atrativo financeiramente.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, que foi o de avaliar o efeito da integração do 

serviço de transporte rodoviário de etanol (nos trechos entre usinas e terminais dutoviários) na 

viabilidade financeira de um projeto de implementação de infraestrutura dutoviária de um 

etanolduto na região Centro-Sul do Brasil, conclui-se que a agregação dos projetos 

rodoviários pode ser uma medida com potencial para melhorar a rentabilidade do 

empreendimento dutoviário, apesar de não possibilitar que esse projeto se viabilize 

financeiramente nas condições do estudo. 

Quanto ao objetivo específico 1 deste trabalho, que foi o de avaliar a viabilidade 

financeira do projeto para a construção e operação do duto para o transporte de 

etanol, conclui-se que em quaisquer das hipóteses de encerramento da construção do duto não 

haveria viabilidade financeira nas condições estudadas. O projeto que considerou a construção 

do duto até Ribeirão Preto foi o que apresentou os piores resultados para a viabilidade, 

seguido pelo de Itumbiara. Enquanto o projeto que considerou a construção do duto até Jataí 

foi o que apresentou melhor rentabilidade, mostrando que a opção pela não construção de 

trechos impactaria negativamente na rentabilidade do empreendimento. 

A construção de dutos é um projeto que demanda grandes investimentos. Este fato faz 

com que projetos para o transporte de etanol por duto no Brasil tenham baixa viabilidade 

financeira e, consequentemente, sua implementação prejudicada. Na tentativa de reduzir 

participação sobre os elevados vultos que são despendidos nesses projetos, verifica-se no 

presente estudo a criação de parcerias entre empresas e a elaboração de consórcios que visem 

à implementação de dutos para o transporte de etanol no país. 

O baixo desempenho financeiro do projeto de construção de duto pode ajudar a 

explicar o baixo nível de investimento que é realizado no país para o modo de transporte 

dutoviário e o alto uso do transporte rodoviário para o transporte de etanol no Brasil. Cabe 

ressaltar que, esse desempenho insatisfatório pode estar associado à baixa receita alcançada 

pelo etanol transportado como um resultado do valor de frete definido pela empresa em 

estudo. Elevações nesse valor redistribuiriam o valor dos custos operacionais e de manutenção 

e elevariam a receita da empresa. No entanto, poderiam prejudicar a competitividade do duto 

frente não apenas ao meio de transporte rodoviário, mas também ao ferroviário, que vem 

ganhando investimentos a partir da construção de ferrovias no país.  

Uma segunda alternativa para aumento dos lucros seria a elevação da quantidade 

transportada, que, na situação atual do Brasil, mostra-se inviável, caso esse aumento seja 



89 
 

oriundo da criação de novas usinas. Todavia, a quantidade de etanol a ser transportada pelo 

duto poderia ser maior que a estipulada nesse estudo, uma vez que usinas situadas a uma 

distância superior a 200 km do terminal dutoviário poderiam também enviar suas produções 

para serem transportadas pelo mesmo. Além disso, as usinas poderiam ainda operar a partir de 

suas capacidades ociosas a fim de elevar a produção de etanol. 

Quanto ao objetivo específico 2 deste trabalho, que foi o de avaliar a viabilidade 

financeira dos projetos para a aquisição e operação de frotas de veículos rodoviários para o 

transporte de etanol, conclui-se que os projetos rodoviários de quatro das cinco regiões de 

abrangência dos terminais dutoviários mostraram-se viáveis financeiramente. Os projetos que 

consideraram frotas para o transporte de etanol das usinas das regiões de Ribeirão Preto, 

Uberaba, Quirinópolis e Jataí foram os apontados como viáveis financeiramente, com 

destaque para a primeira região, que obteve os melhores resultados quanto à viabilidade. O 

projeto que considerou frota para a região de Itumbiara não registrou viabilidade financeira, 

apresentando VPL e TIR negativos.  

Quanto ao objetivo específico 3 deste trabalho que foi o de avaliar a probabilidade de 

o projeto multimodal ser viável financeiramente, conclui-se que o projeto multimodal 

apresentou elevado risco. A probabilidade do projeto ser viável financeiramente seria menor 

que 11%. Destaca-se a participação dos parâmetros do projeto dutoviário na formação dessa 

estatística. 

A viabilidade financeira de dutos para o transporte do biocombustível na região 

Centro-Sul do Brasil mostrou-se neste trabalho ainda mais incerta ao ser considerado o atual 

contexto de crise pelo qual passa o setor sucroalcooleiro no país. A grande pujança do 

mercado de etanol verificada no início dos anos 2000, que motivou os elevados investimentos 

realizados até 2008 na produção do biocombustível, desencadeou também a criação de 

projetos para a construção de dutos visando atender a demanda por melhores condições de 

escoamento da produção crescente.  

No entanto, a crise que se instalou no setor e que ocasionou o fechamento de usinas e a 

redução da taxa de abertura de novas unidades produtivas alterou as condições favoráveis 

antes encontradas. Além disso, nos últimos anos o preço do etanol perdeu competitividade 

frente aos preços do açúcar no mercado internacional e da gasolina no mercado interno, o que 

contribuiu para a redução da produção nacional do biocombustível.  

Verifica-se que o volume de produção existente em três das cinco regiões 

concentradoras dos terminais dutoviários analisados não seria capaz de viabilizar o projeto de 

construção e operação do duto analisado, sendo a escalada da crise no setor a partir de 2009, 
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um fator que pode ter minado as expectativas de coleta de etanol do projeto dutoviário que 

está sendo implementado nas regiões. As empresas que investem na construção do duto 

esperavam uma produção de etanol crescente no decorrer dos anos a partir da implantação do 

projeto, porém essa expectativa não se confirmou e não há sinais de mudanças expressivas no 

curto prazo.   

Constata-se que para a alteração do contexto de crise do setor, é necessário o 

estabelecimento de uma política pública duradoura que privilegie a produção de etanol e a 

formação de um mercado consistente para o biocombustível. A permanência da crise do setor 

sucroalcooleiro prejudicaria não apenas os usineiros, mas toda a cadeia produtiva, que 

envolve a coleta, o armazenamento, o transporte e a distribuição. E, quando o transporte em 

questão é realizado por dutos, os efeitos de crises podem ser maiores, visto que projetos 

dutoviários levam longos períodos para implantação e tem duração elevada após colocados 

em operação. 

Apesar de a região de Ribeirão Preto ser considerada o epicentro da produção nacional 

de etanol, ao aparecer com o maior número de usinas dentre as demais, a região que 

apresentou maior média produtiva foi a de Jataí. Além disso, os trechos rodoviários referentes 

à região de abrangência do terminal de Jataí foram os que apresentaram a menor distância 

média. Esses fatos ajudam a explicar a participação que essas regiões desempenharam na 

formação dos indicadores financeiros dos cenários dutoviários, rodoviários e multimodais.  

Cabe salientar também que as empresas que vem investindo na construção de dutos 

para o transporte de etanol também tem como projeto o investimento no modo hidroviário 

para o escoamento da produção do biocombustível, podendo a inclusão desse projeto à 

carteira de serviços das empresas possibilitar ganhos de rentabilidade que ajudem a melhorar 

as condições financeiras do projeto dutoviário, de forma a viabiliza todo o empreendimento. 

Além disso, apesar de o duto não indicar viabilidade para o transporte de etanol, há a 

possibilidade de utilização do mesmo para o transporte de gasolina, feitos alguns ajustes de 

bombeamento visando alterar o sentido de transporte de combustível. Atualmente, já há um 

duto que transporta gasolina no sentido contrário ao duto que está sendo construído para o 

transporte de etanol. Caso o sentido de bombeamento deste seja alterado, ele poderia ser 

utilizado para transportar gasolina, aumentando o volume de combustível que atualmente é 

trafegado de Paulínia para o centro do Brasil. 

Como limitações da pesquisa, cita-se a metodologia utilizada para estimar a produção 

de etanol das usinas/municípios. Como não foi encontrada publicação que contivessem o 

volume de produção anual das usinas, ou mesmo dos municípios, situadas nas áreas de 
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abrangência definidas no estudo, foi adotado procedimento que distribuiu a produção dos 

estados concentradores das áreas de abrangência entre suas usinas a partir dos dados de 

capacidade instalada destas. Dessa forma, pode haver variações entre o volume de etanol que 

realmente é produzido anualmente pelas usinas e o apresentado neste estudo. Além disso, 

apesar de o raio de abrangência utilizado ser de 200 km, unidades produtivas situadas além 

dessa distância também poderiam enviar sua produção de etanol para ser transportada pelo 

duto.  

Cabe ressaltar também que, apesar de ter sido considerado no estudo que toda 

produção das usinas seriam enviadas para o duto, o percentual que efetivamente seria 

transportado no mesmo também pode variar. É importante também salientar que o presente 

estudo baseou-se na produção de etanol da safra 2013/2014, projetando-a para todos os anos 

dos projetos. A taxa de desconto é outro fator determinante na análise de projetos de 

investimento. A taxa utilizada neste estudo se baseou em fontes internacionais e foi 

considerada apropriada pelos especialistas entrevistados. No entanto, a taxa real do projeto 

considerada pela empresa pode variar. 

Dessa forma, sugere-se para estudos futuros abordagens que façam avaliações de 

meios de transporte de etanol na região Centro-Sul com dados mais apurados de produção, 

considerando a produção das usinas situadas em distâncias superiores a 200 km, levando em 

conta variações que possam ocorrer no percentual de suas produções que efetivamente seria 

transportado pelo duto e utilizando séries históricas de produção para a projeção produtiva 

anual utilizada nos estudos. Recomenda-se ainda estudos que avaliem formas de melhorar a 

viabilidade de dutos para o transporte de etanol no Brasil, que avaliem o efeito da agregação 

de serviços de outros meios de transporte, como o hidroviário, para transportadoras de etanol 

que construam dutos. Além disso, sugere-se também a realização de estudos que avaliem 

projetos para alteração de produto transportado e para conversão de sentido do duto que está 

sendo construído na região Centro-Sul. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE - 1 

ROTEIROS UTILIZADOS PARA AS ENTREVISTAS 

 

APÊNDICE 1–A: Roteiro de entrevista semi-estruturada com Consultor Sênior 

DADOS PESSOAIS (Tempo de serviço, Tempo na função atual, Formação acadêmica) 

 

1. Como é realizada a atividade de transporte de etanol? 

2. Como é realizada a operação de coleta de etanol? 

3. Qual a ferramenta utilizada pela empresa para avaliar o transporte rodoviário de etanol? 

4. Qual o tipo de carregamento mais utilizado nas operações de carga? 

5. Qual o tempo de carga, descarga e espera em uma operação de coleta de etanol? 

6. Qual o número de ajudantes que atuam junto ao motorista em uma viagem para transporte 

de etanol? 

 

APÊNDICE 1–B: Roteiro de entrevista semi-estruturada com Analista de Planejamento 

Estratégico 

DADOS PESSOAIS (Tempo de serviço, Tempo na função atual, Formação acadêmica) 

 

1. Quais são as características da crise que se verifica no setor sucroalcooleiro? 

2. Qual o efeito da crise para o mercado de etanol?  

3. Qual o efeito da crise para projetos de transporte de etanol na região Centro-Sul? 

4. Qual a produção das usinas situadas nas regiões de abrangência do duto em fase de 

construção na região? 

 

APÊNDICE 1– C: Roteiro de entrevista semi-estruturada com Analista de Qualidade 

DADOS PESSOAIS (Tempo de serviço, Tempo na função atual, Formação acadêmica) 

 

1. Qual o período de safra? 

2. Qual o regime de operação de uma usina produtora de etanol? 

3. Qual a capacidade mais frequente entre os veículos que carregam etanol na usina? 

4. Qual o tipo de cavalo mecânico associado ao veículo de capacidade mais frequente na 
plataforma de carregamento? 
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APÊNDICE 2 

ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS 

 

APÊNDICE 2–A: Entrevista com Consultor Sênior 

Data: Outubro de 2014 

 

A entrevista foi realizada a fim de obter suporte para a definição das características 

que seriam utilizadas na avaliação dos projetos para transporte de etanol. Considero que a 

entrevista foi muito proveitosa, tendo em vista que serviu também como base para um 

entendimento sistêmico da indústria de óleo e gás. Esta teria sido a precursora da indústria de 

etanol no Brasil, segundo o entrevistado. 

No início da entrevista, o consultor descreveu tópicos ligados à história da indústria de 

óleo e gás no Brasil. Ele disse que, durante a vigência da Lei 2004, de 1953 a 1997, o refino, o 

transporte por oleoduto e o transporte marítimo, dentre outras atividades da indústria de óleo e 

gás, eram monopólio da União exercido por uma empresa estatal. 

 Questionado sobre o lugar do etanol nesse momento de desenvolvimento da indústria 

de combustíveis no Brasil, o entrevistado afirmou que, com o surgimento do Proálcool no 

final dos anos 1970 e, também, até 1997, coube a essa empresa a atividade monopolista, em 

nome do Governo Federal, de comprar o etanol dos produtores, vendê-lo às Cias. 

Distribuidoras e cuidar da logística entre uns e outros. O consultor disse não se lembrar da 

existência de determinação legal ou infralegal da época para tanto, mas que era assim que de 

fato acontecia. 

Na entrevista, o consultor mencionou ainda que a ferramenta utilizada na empresa em 

que trabalha como suporte para avaliar o transporte rodoviário de combustíveis era chamada 

Zap Frete. Esta ferramenta foi disponibilizada pela empresa Zap Logística, que seria uma 

parceira da empresa do entrevistado. A ferramenta Zap Frete contaria com um banco de dados 

atualizado mensalmente trazendo informações sobre valor de veículos, custos de transporte e 

fretes rodoviários, a partir da inserção prévia de dados. Assim, foi escolhida a aplicação Zap 

Frete para gerar dados para o estudo. A entrevista definiu as características que foram 

utilizadas como informações de entrada na ferramenta.  

O entrevistado citou as duas formas de carregamento que existem para veículos 

rodoviários: bottom load e top load. Ele afirmou que o tipo de carregamento bottom load, 

seria aquele onde o veículo rodoviário é carregado a partir de um dispositivo acoplado em sua 
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parte inferior; apresentando maior velocidade de carregamento e segurança. Segundo o 

consultor, essa forma de carregamento é a dominante atualmente nas operações de carga no 

mercado rodoviário. Assim, o modelo top load estaria, cada vez mais, caindo em desuso. 

Neste, a carga é colocada nos veículos rodoviários pela parte superior;  

Geralmente, as transportadoras adotam sistemas de rastreamento dos veículos como 

forma de aumentar a segurança das movimentações, disse o entrevistado. Além disso, elas 

buscam aumentar suas margens de lucro por meio da manutenção de sua frota de veículos 

carregada a todo o tempo, ou seja, tanto nas viagens de ida, quanto nas viagens de volta. No 

entanto, no caso do transporte de combustíveis, torna-se difícil a ocupação dos veículos nas 

viagens de volta, uma vez que, de modo geral, o transporte visa atender demandas pontuais e 

que se localizam em um determinado sentido. A participação de ajudantes de motorista nas 

viagens foi considerada desnecessária pelo entrevistado.  

O entrevistado destacou ainda que, no carregamento e descarregamento dos veículos, 

deve-se considerar não apenas o tempo que efetivamente seria gasto para a realização da 

carga, mas também tempos espera devido a filas de veículos e perdas decorrentes de lentidão 

de equipamentos na plataforma. Em média, o entrevistado disse que o tempo de ocupação da 

plataforma na carga e na descarga seria de 1h cada, considerando 0,33h para a carga/descarga 

efetiva e 0,67h de perdas. O tempo de espera na carga e na descarga seria de 1h cada. Dessa 

forma, nas viagens entre os trechos rodoviários, além dos tempos que seriam gastos como 

uma função da distância entre usina-terminal dutoviário e da velocidade do veículo, deve-se 

considerar o acréscimo de mais 4 horas referente ao tempo de carga, descarga e espera. 

Outra constatação realizada durante a entrevista foi o uso da ferramenta @Risk para 

dar suporte à avaliação de risco em projetos de investimento. Essa é uma ferramenta 

licenciada disponibilizada no mercado pela empresa Palisade, que é parceira da empresa do 

entrevistado. Essa ferramenta foi utilizada durante a entrevista para a realização de simulações 

pelo Método de Monte Carlo.  
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APÊNDICE 2-B: Entrevista com Analista de Planejamento Estratégico 

Data: Outubro de 2014 

 

A entrevista realizada teve como objetivo obter suporte para a definição das 

características que seriam utilizadas na avaliação dos projetos para transporte de etanol e 

compreender possíveis efeitos da crise sucroalcooleira no setor de transporte de combustíveis. 

O entrevistado disse que no início dos anos 2000 as energias renováveis ganhavam 

cada vez mais espaço nos mercados brasileiro e mundial, sobretudo no que tange ao uso de 

biocombustíveis. Nesse momento, segundo o analista, a produção de etanol começou uma 

trajetória de expansão baseada na criação de novas usinas, a fim de responder ao crescimento 

da demanda que se verificava e que se esperava aumentar ainda mais no decorrer do tempo.  

No entanto, o entrevistado considerou que a crise que se instalou no setor a partir de 

2008-2009, aos poucos foi moldando um novo cenário para o etanol que não seria mais tão 

favorável quanto aquele constatado na primeira metade da década. Além de enfrentar um 

contexto de fechamento de usinas, o etanol também se deparou com um açúcar e uma 

gasolina com preços mais atraentes, o que ameaçava a expansão de seu mercado. 

Por meio da entrevista foi constatado que os efeitos da crise do setor poderiam ser 

sentidos não apenas pelos usineiros, mas também por outros atores envolvidos na cadeia de 

suprimentos do etanol. O entrevistado considerou que o cenário de crise do setor estaria sendo 

acompanhado com atenção também por empresas envolvidas na construção de um duto para o 

transporte de etanol na região Centro-Sul.  

Questionado quanto ao impacto que a crise poderia exercer sobre a produção da região 

de abrangência dos terminais do duto em questão, o analista descreveu algumas características 

do projeto e disse que é difícil avaliar com precisão qual seria o efeito da crise sobre a 

produção. Falei a ele que utilizaria o projeto de construção do duto para o estudo de caso de 

minha dissertação. Informei-o que não havia encontrado publicações que trouxessem dados da 

produção das usinas, mas que gostaria de estimar qual seria esse valor, para que eu pudesse 

estabelecer a produção que seria transportada pelo duto.  

Discorri ainda a respeito de alguns documentos da Agência Nacional de Petróleo que 

trazem a capacidade instalada das usinas da região de abrangência dos terminais do duto em 

questão, apesar de não abordar a produção. O entrevistado sugeriu que eu utilizasse como 

procedimento para a estimativa da produção das usinas o cálculo prévio do rendimento 

produtivo ou produtividade dos estados. Segundo o analista, o percentual da produtividade do 

estado poderia ser aplicado à capacidade instalada de cada usina, de forma que, ao final desse 
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procedimento, a produção total do estado ficaria distribuída entre as usinas a partir de suas 

capacidades instaladas. Assim, a região de abrangência poderia ser formada.      

 

APÊNDICE 2-C: Entrevista com Analista de Qualidade 

Data: Setembro de 2014 

 

A entrevista realizada teve como objetivo obter suporte para a definição das 

características que seriam utilizadas na avaliação dos projetos para transporte de etanol. 

A entrevista iniciou com o entrevistado discorrendo sobre a rotina operacional de uma 

unidade produtiva de etanol. O analista disse que uma usina normalmente funciona em três 

turnos de oito horas para produção e no horário das 07h às 18h, de segunda a sábado, podendo 

funcionar também aos domingos em períodos de safra, que durariam, em média 270 dias ao 

ano, indo de maio a novembro. 

O entrevistado informou ainda que a capacidade de 45 m3 é uma das mais frequentes 

entre os veículos que frequentam as plataformas das usinas. Esses veículos teriam 7 eixos e 

seriam classificados como veículos com cavalos-mecânicos do tipo super-pesados. O 

entrevistado destacou que a correta identificação do número de eixos mostra-se de extrema 

importância em uma análise de viabilidade, uma vez que a quantidade de eixos influenciaria 

diretamente no valor pago nos pedágios. 
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APÊNDICE 3 - Informações financeiras anuais dos projetos rodoviários por trecho. 

(Continua) 

Município de origem Município 
de destino 

Investimento 
[R$] 

Custo fixo 
[R$] 

Custo variável 
[R$] 

Custo total   
[R$] 

Receita 
[R$] 

Américo Brasiliense 
Ribeirão 

Preto 
3.577.005 718.148 1.720.370 2.438.518 4.127.622 

Araraquara 
Ribeirão 

Preto 
2.958.416 593.118 1.413.092 2.006.210 3.402.272 

Ariranha 
Ribeirão 

Preto 
6.722.981 1.374.717 3.479.590 4.854.307 8.106.431 

Bariri 
Ribeirão 

Preto 
1.538.007 320.000 844.484 1.164.483 1.931.674 

Barrinha 
Ribeirão 

Preto 
544.368 105.166 220.292 325.458 570.579 

Batatais 
Ribeirão 

Preto 
2.561.814 497.524 1.062.716 1.560.240 2.721.379 

Bocaína 
Ribeirão 

Preto 
3.830.672 769.366 1.843.274 2.612.640 4.424.317 

Catanduva 
Ribeirão 

Preto 
5.460.169 1.085.742 2.860.692 3.946.434 6.145.286 

Descalvado 
Ribeirão 

Preto 
574.275 113.104 254.007 367.111 632.076 

Guaraci 
Ribeirão 

Preto 
2.805.952 579.426 1.508.964 2.088.390 3.462.585 

Guaranésia 
Ribeirão 

Preto 
1.028.050 201.516 449.113 650.630 1.118.091 

Guariba 
Ribeirão 

Preto 
3.429.038 662.477 1.387.999 2.050.476 3.594.506 

Iacanga 
Ribeirão 

Preto 
1.331.962 282.349 789.270 1.071.619 1.745.657 

Ibaté 
Ribeirão 

Preto 
1.132.546 226.396 534.259 760.654 1.293.135 

Icém 
Ribeirão 

Preto 
1.758.120 365.848 973.377 1.339.225 2.208.575 

Itápolis 
Ribeirão 

Preto 
990.047 202.526 513.247 715.774 1.194.936 

Jaboticabal 
Ribeirão 

Preto 
2.655.443 544.154 1.386.126 1.930.280 3.218.396 

Jardinópolis 
Ribeirão 

Preto 
984.128 182.639 323.454 506.093 926.983 

Luis Antônio 
Ribeirão 

Preto 
4.574.805 903.766 2.050.715 2.954.482 5.073.390 

Marapoama 
Ribeirão 

Preto 
1.191.599 250.140 681.540 931.680 1.527.385 

Matão 
Ribeirão 

Preto 
73.233 14.438 32.531 46.969 80.804 

Mococa 
Ribeirão 

Preto 
807.544 156.513 382.315 538.828 853.388 

Morro Agudo 
Ribeirão 

Preto 
5.513.299 1.099.253 2.572.367 3.671.620 6.255.096 

Nova Europa 
Ribeirão 

Preto 
2.447.313 396.018 2.171.073 2.567.091 1.463.239 

Novo Horizonte 
Ribeirão 

Preto 
5.047.067 1.063.746 2.929.260 3.993.006 6.528.863 

Olímpia 
Ribeirão 

Preto 
883.187 176.537 416.562 593.099 1.008.309 

Patrocínio Paulista 
Ribeirão 

Preto 
2.750.164 555.332 1.353.116 1.908.448 3.218.087 
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APÊNDICE 3 - Informações financeiras anuais dos projetos rodoviários por trecho. 

(Continua) 

Município de origem Município 
de destino 

Investimento 
[R$] 

Custo fixo 
[R$] 

Custo variável 
[R$] 

Custo total   
[R$] 

Receita 
[R$] 

Pirangi 
Ribeirão 

Preto 
592.219 121.762 313.154 434.915 723.397 

Pirassununga 
Ribeirão 

Preto 
2.563.104 512.714 1.212.575 1.725.290 2.931.409 

Pitangueiras 
Ribeirão 

Preto 
8.166.674 1.610.121 3.628.775 5.238.896 9.011.878 

Pontal 
Ribeirão 

Preto 
8.766.426 1.692.149 3.533.310 5.225.459 9.168.248 

Pradópolis 
Ribeirão 

Preto 
3.349.706 633.483 1.219.194 1.852.677 3.320.384 

Santa Rita do Passa 
Quatro 

Ribeirão 
Preto 

1.843.244 363.493 819.961 1.183.455 2.035.339 

Santa Rosa de Viterbo 
Ribeirão 

Preto 
474.519 93.629 233.605 327.234 524.654 

São Joaquim da Barra 
Ribeirão 

Preto 
4.755.842 947.845 2.215.147 3.162.992 5.390.660 

São Sebastião do 
Paraíso 

Ribeirão 
Preto 

916.525 181.510 418.967 600.477 1.022.728 

Serrana 
Ribeirão 

Preto 
2.915.049 552.943 1.077.301 1.630.244 2.912.361 

Sertãozinho 
Ribeirão 

Preto 
4.817.326 938.546 2.028.148 2.966.694 5.158.987 

Severínia 
Ribeirão 

Preto 
2.068.624 414.240 982.954 1.397.194 2.372.188 

Vista Alegre do Alto 
Ribeirão 

Preto 
3.531.662 725.172 1.858.012 2.583.183 4.300.495 

Total - 111.932.125 22.227.566 53.694.909 75.922.475 125.705.790 

Buritizal Uberaba 6.675.563 1.239.656 2.758.439 3.998.096 7.039.749 

Campo Florido Uberaba 3.148.833 586.529 1.331.301 1.917.830 3.613.459 

Colômbia Uberaba 1.411.519 262.936 591.398 854.334 1.499.915 

Conceição das 
Alagoas 

Uberaba 2.156.523 401.328 908.188 1.309.515 2.469.333 

Delta Uberaba 1.026.720 186.982 391.484 578.465 1.113.847 

Frutal Uberaba 4.373.431 816.502 1.867.715 2.684.217 5.047.057 

Guaíra Uberaba 13.431.387 2.499.945 5.607.233 8.107.179 14.243.649 

Ibiá Uberaba 817.552 158.241 405.196 563.437 1.028.242 

Igarapava Uberaba 2.043.228 370.377 753.672 1.124.049 2.028.177 

Itapagipe Uberaba 1.475.285 288.530 737.204 1.025.733 1.900.599 

Pirajuba Uberaba 898.864 167.611 381.837 549.448 1.034.213 

Santa Juliana Uberaba 4.919.742 917.013 2.086.448 3.003.461 5.655.431 

Uberaba Uberaba 6.152.411 1.120.847 2.350.917 3.471.764 8.678.673 

Total - 48.531.057 9.016.497 20.171.031 29.187.529 55.352.345 

Araporã Itumbiara 2.079.108 294.383 4.870.347 5.164.730 1.012.546 

Canápolis Itumbiara 1.662.009 289.817 627.368 917.185 1.550.021 

Capinópolis Itumbiara 1.820.447 325.982 772.481 1.098.462 1.809.860 

Edéia Itumbiara 4.661.109 876.026 2.345.097 3.221.123 5.860.244 

Goiatuba Itumbiara 4.421.990 789.194 1.879.106 2.668.300 4.934.601 

Ipameri Itumbiara 1.656.458 311.448 862.217 1.173.665 2.084.576 

Ituiutaba Itumbiara 2.462.508 441.475 1.050.238 1.491.713 2.455.062 
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APÊNDICE 3 - Informações financeiras anuais dos projetos rodoviários por trecho. 

(Conclusão) 
       

Itumbiara Itumbiara 4.994.866 871.997 1.928.614 2.800.611 4.465.572 

Morrinhos Itumbiara 1.025.708 183.407 439.394 622.802 1.149.885 

Tupaciquara Itumbiara 1.130.724 202.432 479.356 681.789 1.123.547 

Total - 25.914.928 4.586.162 15.254.219 19.840.380 26.445.915 

Caçú Quirinópolis 5.997.845 1.032.087 2.567.178 3.599.265 6.720.579 

Jandaia Quirinópolis 2.982.573 541.171 1.556.064 2.097.234 3.758.787 

Paraúna Quirinópolis 3.065.998 551.635 1.552.764 2.104.399 3.794.131 

Porteirão Quirinópolis 2.105.150 362.385 902.542 1.264.927 2.361.025 

Quirinópolis Quirinópolis 8.927.231 1.558.504 3.446.976 5.005.480 8.070.119 

Santa Helena de 
Goiás 

Quirinópolis 2.077.233 357.424 888.860 1.246.284 2.327.164 

Santa Vitória Quirinópolis 1.654.552 286.031 710.536 996.567 1.655.978 

Santo Antônio da 
Barra 

Quirinópolis 5.155.663 855.106 1.886.468 2.741.574 5.298.925 

São Simão Quirinópolis 1.317.459 226.674 563.654 790.329 1.475.858 

Turvelândia Quirinópolis 8.122.721 1.399.028 3.490.088 4.889.116 9.121.157 

Vincentinópolis Quirinópolis 2.157.430 377.441 954.808 1.332.248 2.509.782 

Total - 43.563.855 7.547.487 18.519.938 26.067.424 47.093.505 

Jataí Jataí 3.792.284 662.052 1.464.274 2.126.326 3.390.425 

Mineiros Jataí 12.247.192 2.109.523 5.262.646 7.372.169 13.753.546 

Perolândia Jataí 4.594.618 789.899 1.959.263 2.749.162 5.137.236 

Rio Verde Jataí 1.281.886 214.467 487.583 702.050 1.345.178 

Serranópolis Jataí 1.425.205 244.874 606.347 851.221 1.591.500 

Total - 23.341.186 4.020.815 9.780.113 13.800.928 25.217.885 
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APÊNDICE 4 - Fluxos de caixa para os projetos dutoviários, projetos rodoviários e cenários 

multimodais. 

 

Projeto Dutoviário 1 

Projeto de Construção 
de Duto até Jataí 

(R$/Ano) 

0 1 .... 25 

Receita Bruto 

 
 

522.130.055,20 .... 522.130.055,20 
(Impostos Indiretos) 85.024.513,36 .... 85.024.513,36 
Receita Líquida 437.105.541,84 .... 437.105.541,84 
(Custos) 96.003.578,94 .... 96.003.578,94 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

341.101.962,90 .... 341.101.962,90 

(Depreciação) 132.640.000,00 .... 132.640.000,00 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

208.461.962,90 .... 208.461.962,90 

(Impostos direto) 70.877.067,39 .... 70.877.067,39 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

137.584.895,51 .... 137.584.895,51 

Depreciação 132.640.000,00 .... 132.640.000,00 
Fluxo de caixa -3.316.000.000,00 270.224.895,51 .... 357.767.295,51 

 

Projeto Dutoviário 2 

Projeto de Construção 
de Duto até 
Quirinópolis 

(R$/Ano) 

0 1 .... 25 

Receita Bruta 

 
 

419.248.393,47 .... 419.248.393,47 
(Impostos Indiretos) 67.044.861,75 .... 67.044.861,75 
Receita Líquida 352.203.531,72 .... 352.203.531,72 
(Custos) 83.708.058,66 .... 83.708.058,66 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

268.495.473,06 .... 268.495.473,06 

(Depreciação) 118.920.000,00 .... 118.920.000,00 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

149.575.473,06 .... 149.575.473,06 

(Impostos direto) 50.855.660,84 .... 50.855.660,84 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

98.719.812,22 .... 98.719.812,22 

Depreciação 118.920.000,00 .... 118.920.000,00 
Fluxo de caixa -2.973.000.000,00 217.639.812,22 .... 296.127.012,22 
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Projeto Dutoviário 3 

Projeto de Construção 
de Duto até Itumbiara 

(R$/Ano) 

0 1 .... 25 
Receita Bruta 

 
 

278.522.717,23 .... 278.522.717,23 
(Impostos Indiretos) 42.323.974,72 .... 42.323.974,72 
Receita líquida 236.198.742,51 .... 236.198.742,51 
(Custos) 71.083.845,80 .... 71.083.845,80 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

165.114.896,71 .... 165.114.896,71 

(Depreciação) 101.000.000,00 .... 101.000.000,00 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

64.114.896,71 .... 64.114.896,71 

(Impostos direto) 21.799.064,88 .... 21.799.064,88 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

42.315.831,83 .... 42.315.831,83 

Depreciação 101.000.000,00 .... 101.000.000,00 
Fluxo de caixa -2.525.000.000,00 143.315.831,83 .... 209.975.831,83 

 

Projeto Dutoviário 4 

Projeto de Construção 
de Duto até Uberaba 

(R$/Ano) 

0 1 .... 25 
Receita Bruta 

 
 

199.105.786,35 .... 199.105.786,35 
(Impostos indiretos) 31.173.001,41 .... 31.173.001,41 
Receita Líquida 167.932.784,94 .... 167.932.784,94 
(Custos) 59.999.090,68 .... 59.999.090,68 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

107.933.694,25 .... 107.933.694,25 

(Depreciação) 61.120.000,00 .... 61.120.000,00 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

46.813.694,25 .... 46.813.694,25 

(Imposto de renda) 15.916.656,05 .... 15.916.656,05 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

30.897.038,21 .... 30.897.038,21 

Depreciação 61.120.000,00 .... 61.120.000,00 
Fluxo de caixa -1.528.000.000,00 92.017.038,21 .... 132.356.238,21 
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Projeto Dutoviário 5 

Projeto de Construção 
de Duto até Ribeirão 

(R$/Ano) 

0 1 .... 25 
Receita Bruta 

 
 

109.260.550,37 .... 109.260.550,37 
(Impostos indiretos) 16.463.362,78 .... 16.463.362,78 
Receita Líquida 92.797.187,59 .... 92.797.187,59 
(Custos) 38.999.869,16 .... 38.999.869,16 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

53.797.318,43 .... 53.797.318,43 

(Depreciação) 39.720.000,00 .... 39.720.000,00 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

14.077.318,43 .... 14.077.318,43 

(Imposto direto) 4.786.288,27 .... 4.786.288,27 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

9.291.030,16 .... 9.291.030,16 

Depreciação 39.720.000,00 .... 39.720.000,00 
Fluxo de caixa -993.000.000,00 49.011.030,16 .... 75.226.230,16 

 

Projeto Rodoviário 1 
Projeto de Aquisição de 

Frota de Caminhões 
(Usinas - Term. 
Ribeirão Preto) 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

125.705.790,28 .... 125.705.790,28 .... 125.705.790,28 

(Impostos Indiretos) 20.133.061,03 .... 20.133.061,03 .... 20.133.061,03 

Receita Líquida 105.572.729,25 .... 105.572.729,25 .... 105.572.729,25 

(Custos) 75.922.475,09 .... 75.922.475,09 .... 75.922.475,09 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

29.650.254,16 .... 29.650.254,16 .... 29.650.254,16 

(Depreciação) 22.386.425,02 .... 22.386.425,02 .... 22.386.425,02 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

7.263.829,14 .... 7.263.829,14 .... 7.263.829,14 

(Imposto de renda) 2.469.701,91 .... 2.469.701,91 .... 2.469.701,91 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

4.794.127,24 .... 4.794.127,24 .... 4.794.127,24 

Depreciação 22.386.425,02 .... 22.386.425,02 .... 22.386.425,02 
Fluxo de caixa -111.932.125,09 27.180.552,25 .... -35.196.530,02 .... 76.735.595,07 
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Projeto Rodoviário 2 

Projeto de Aquisição de 
Frota de Caminhões 

(Usinas - Term. Uberaba) 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

55.352.344,79 .... 55.352.344,79 .... 55.352.344,79 

(Impostos Indiretos) 9.271.839,48 .... 9.271.839,48 .... 9.271.839,48 

Receita Líquida 46.080.505,31 .... 46.080.505,31 .... 46.080.505,31 

(Custos) 29.187.528,66 .... 29.187.528,66 .... 29.187.528,66 
Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

16.892.976,65 .... 16.892.976,65 .... 16.892.976,65 

(Depreciação) 9.706.211,47 .... 9.706.211,47 .... 9.706.211,47 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

7.186.765,18 .... 7.186.765,18 .... 7.186.765,18 

(Imposto de renda) 2.443.500,16 .... 2.443.500,16 .... 2.443.500,16 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

4.743.265,02 .... 4.743.265,02 .... 4.743.265,02 

Depreciação 9.706.211,47 .... 9.706.211,47 .... 9.706.211,47 

Fluxo de caixa -48.531.057,37 14.449.476,49 .... -12.595.715,01 .... 35.935.342,36 

 

Projeto Rodoviário 3 

Projeto de Aquisição de 
Frota de Caminhões 

(Usinas - Term. 
Itumbiara) 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

26.445.914,58 .... 26.445.914,58 .... 26.445.914,58 

(Impostos Indiretos) 4.099.132,55 .... 4.099.132,55 .... 4.099.132,55 

Receita líquida 22.346.782,03 .... 22.346.782,03 .... 22.346.782,03 

(Custos) 19.840.380,49 .... 19.840.380,49 .... 19.840.380,49 
Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

2.506.401,54 .... 2.506.401,54 .... 2.506.401,54 

(Depreciação) 5.182.985,69 .... 5.182.985,69 .... 5.182.985,69 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

-2.676.584,15 .... -2.676.584,15 .... -2.676.584,15 

(Imposto de renda) 0,00 .... 0,00 .... 0,00 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

-2.676.584,15 .... -2.676.584,15 .... -2.676.584,15 

Depreciação 5.182.985,69 .... 5.182.985,69 .... 5.182.985,69 

Fluxo de caixa -25.914.928,44 2.506.401,54 .... -11.935.365,04 .... 13.979.563,40 
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Projeto Rodoviário 4 
Projeto de Aquisição de 

Frota de Caminhões 
(Usinas - Term. 
Quirinópolis) 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

47.093.504,52 .... 47.093.504,52 .... 47.093.504,52 

(Impostos Indiretos) 8.396.196,28 .... 8.396.196,28 .... 8.396.196,28 

Receita Líquida 38.697.308,24 .... 38.697.308,24 .... 38.697.308,24 

(Custos) 26.067.424,29 .... 26.067.424,29 .... 26.067.424,29 
Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

12.629.883,95 .... 12.629.883,95 .... 12.629.883,95 

(Depreciação) 8.712.770,97 .... 8.712.770,97 .... 8.712.770,97 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

3.917.112,98 .... 3.917.112,98 .... 3.917.112,98 

(Imposto de renda) 1.331.818,41 .... 1.331.818,41 .... 1.331.818,41 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

2.585.294,57 .... 2.585.294,57 .... 2.585.294,57 

Depreciação 8.712.770,97 .... 8.712.770,97 .... 8.712.770,97 

Fluxo de caixa -43.563.854,84 11.298.065,54 .... -12.979.023,42 .... 30.584.831,42 

 

Projeto Rodoviário 5 

Projeto de Aquisição de 
Frota de Caminhões 

(Usinas - Term. Jataí) 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

25.217.884,96 .... 25.217.884,96 .... 25.217.884,96 

(Impostos Indiretos) 4.653.154,35 .... 4.653.154,35 .... 4.653.154,35 

Receita Líquida 20.564.730,61 .... 20.564.730,61 .... 20.564.730,61 

(Custos) 13.800.928,04 .... 13.800.928,04 .... 13.800.928,04 
Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

6.763.802,56 .... 6.763.802,56 .... 6.763.802,56 

(Depreciação) 4.668.237,25 .... 4.668.237,25 .... 4.668.237,25 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

2.095.565,32 .... 2.095.565,32 .... 2.095.565,32 

(Imposto de renda) 712.492,21 .... 712.492,21 .... 712.492,21 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

1.383.073,11 .... 1.383.073,11 .... 1.383.073,11 

Depreciação 4.668.237,25 .... 4.668.237,25 .... 4.668.237,25 

Fluxo de caixa -23.341.186,24 6.051.310,36 .... -6.956.171,58 .... 16.385.014,67 
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Cenário Multimodal 1 

Projeto Multimodal até 
Jataí 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 

Receita Bruto 

 
 

801.945.494,33 .... 801.945.494,33 .... 801.945.494,33 

(Impostos Indiretos) 131.577.897,05 .... 131.577.897,05 .... 131.577.897,05 

Receita Líquida 670.367.597,28 .... 670.367.597,28 .... 670.367.597,28 

(Custos) 260.822.315,51 .... 260.822.315,51 .... 260.822.315,51 

Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

409.545.281,77 .... 409.545.281,77 .... 409.545.281,77 

(Depreciação) 183.296.630,40 .... 183.296.630,40 .... 183.296.630,40 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

226.248.651,37 .... 226.248.651,37 .... 226.248.651,37 

(Imposto de renda) 77.834.580,08 .... 77.834.580,08 .... 77.834.580,08 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

148.414.071,29 .... 148.414.071,29 .... 148.414.071,29 

Depreciação 183.296.630,40 .... 183.296.630,40 .... 183.296.630,40 
Fluxo de caixa -3.569.283.151,99 331.710.701,69 .... 190.562.090,44 .... 531.387.642,43 

 

Cenário Multimodal 2 

Projeto Multimodal até 
Quirinópolis 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 

Receita Bruto 

 
 

673.845.947,64 .... 673.845.947,64 .... 673.845.947,64 

(Impostos Indiretos) 108.945.091,08 .... 108.945.091,08 .... 108.945.091,08 

Receita Líquida 564.900.856,56 .... 564.900.856,56 .... 564.900.856,56 

(Custos) 234.725.867,19 .... 234.725.867,19 .... 234.725.867,19 

Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

330.174.989,36 .... 330.174.989,36 .... 330.174.989,36 

(Depreciação) 164.908.393,15 .... 164.908.393,15 .... 164.908.393,15 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

165.266.596,22 .... 165.266.596,22 .... 165.266.596,22 

(Imposto de renda) 57.100.681,32 .... 57.100.681,32 .... 57.100.681,32 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

108.165.914,89 .... 108.165.914,89 .... 108.165.914,89 

Depreciação 164.908.393,15 .... 164.908.393,15 .... 164.908.393,15 
Fluxo de caixa -3.202.941.965,74 273.074.308,04 .... 144.933.178,72 .... 453.362.344,47 
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Cenário Multimodal 3 

Projeto Multimodal até 
Itumbiara 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

486.026.766,88 .... 486.026.766,88 .... 486.026.766,88 

(Impostos Indiretos) 75.828.007,78 .... 75.828.007,78 .... 75.828.007,78 

Receita Líquida 410.198.759,11 .... 410.198.759,11 .... 410.198.759,11 

(Custos) 196.034.230,04 .... 196.034.230,04 .... 196.034.230,04 

Lucro antes da 
depreciação e do imposto 
de renda 

214.164.529,06 .... 214.164.529,06 .... 214.164.529,06 

(Depreciação) 138.275.622,18 .... 138.275.622,18 .... 138.275.622,18 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

75.888.906,88 .... 75.888.906,88 .... 75.888.906,88 

(Imposto de renda) 26.712.266,95 .... 26.712.266,95 .... 26.712.266,95 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

49.176.639,93 .... 49.176.639,93 .... 49.176.639,93 

Depreciação 138.275.622,18 .... 138.275.622,18 .... 138.275.622,18 
Fluxo de caixa -2.711.378.110,90 187.452.262,11 .... 83.588.221,75 .... 336.626.332,65 

 

Cenário Multimodal 4 

Projeto Multimodal até 
Uberaba 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

380.163.921,42 .... 380.163.921,42 .... 380.163.921,42 

(Impostos Indiretos) 60.577.901,92 .... 60.577.901,92 .... 60.577.901,92 

Receita Líquida 319.586.019,50 .... 319.586.019,50 .... 319.586.019,50 

(Custos) 165.109.094,43 .... 165.109.094,43 .... 165.109.094,43 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

154.476.925,07 .... 154.476.925,07 .... 154.476.925,07 

(Depreciação) 93.212.636,49 .... 93.212.636,49 .... 93.212.636,49 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

61.264.288,58 .... 61.264.288,58 .... 61.264.288,58 

(Imposto de renda) 20.829.858,12 .... 20.829.858,12 .... 20.829.858,12 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

40.434.430,46 .... 40.434.430,46 .... 40.434.430,46 

Depreciação 93.212.636,49 .... 93.212.636,49 .... 93.212.636,49 
Fluxo de caixa -1.688.463.182,46 133.647.066,95 .... 44.224.793,17 .... 245.027.175,64 
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Cenário Multimodal 5 

Projeto Multimodal até 
Ribeirão 

(R$/Ano) 

0 1 .... 5 .... 25 
Receita Bruto 

 
 

234.966.340,65 .... 234.966.340,65 .... 234.966.340,65 
(Impostos indiretos) 36.596.423,81 .... 36.596.423,81 .... 36.596.423,81 

Receita Líquida 198.369.916,84 .... 198.369.916,84 .... 198.369.916,84 

(Custos) 114.922.344,25 .... 114.922.344,25 .... 114.922.344,25 

Lucro antes da 
depreciação e do 
imposto de renda 

83.447.572,59 .... 83.447.572,59 .... 83.447.572,59 

(Depreciação) 62.106.425,02 .... 62.106.425,02 .... 62.106.425,02 

Lucro líquido antes do 
imposto de renda 

21.341.147,57 .... 21.341.147,57 .... 21.341.147,57 

(Imposto de renda) 7.255.990,17 .... 7.255.990,17 .... 7.255.990,17 

Lucro líquido após o 
imposto de renda 

14.085.157,40 .... 14.085.157,40 .... 14.085.157,40 

Depreciação 62.106.425,02 .... 62.106.425,02 .... 62.106.425,02 
Fluxo de caixa -1.104.932.125,09 76.191.582,42 .... 13.814.500,14 .... 151.961.825,23 
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