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RESUMO

Este trabalho apresenta inicialmente um perfil da matriz de transporte brasileira, como 
foco nos modais rodoviário e ferroviário, e analisando seus aspectos positivos e negativos a 
partir  de  um estudo  realizado  por  profissionais  da  área  de  planejamento  e  operação  em 
transportes.

A  seguir,  foi  elaborada  uma  análise  sobre  terminais  ferroviários  de  transbordo, 
estruturando-os em setores, a saber: ferroviário, rodoviário e de suporte. A estruturação foi 
feita  com o  intuito  de  descrever  os  itens  necessários  para  a  adequação  de  cada  setor, 
visualizando as transformações que devem ocorrer para tornar os terminais aptos a receber o 
sistema RoadRailer.

Um  capítulo  específico  trata  dos  custos  associados  a  cada  item  de  adequação, 
fornecendo subsídios para um estudo econômico de adaptação e/ou implantação.

Por fim,  há um estudo conclusivo  da adequação de terminais  ferroviário  ao sistema 
RoadRailer, bem como uma avaliação dos impactos da aplicabilidade do sistema à realidade 
brasileira, com sugestões para estudos futuros.
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ABSTRACT

This paper begins  with a analysis  of the Brazilian  transportation profile  based on a  
study done by  study carried, focusing  the road and railroad systems,  and considering their  
positive and negative aspects.

After  that,  the railroad  cargo terminals  are analyzed  and structured in  three areas:  
railroad, road and support. This structure was established to describe the items that need to be 
transformed in each sector, to adequate those terminals to the RoadRailer system.

There is a chapter that especially deals with costs associated to each item, which can 
help in a future economic study for adaptation and/or implantation. 

At  the  end,  there  is  a  conclusive  study  for  railroad  terminals’  adaptation  to  the 
RoadRailer system, as well an evaluation of impacts on the system’s application in Brazil and 
suggestions for future studies.
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1   INTRODUÇÃO

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Países  desenvolvidos  como Estados Unidos,  Canadá  e  Alemanha  vivem  hoje  uma 

nova  fase  em  suas  políticas  de  transporte.  Nesse  estágio,  a  intermodalidade  se  tornou 

estratégia crucial para o planejamento de sistemas de transportes que atendam às exigências  

contemporâneas  de eficiência  e  eficácia.  É na correção de problemas  de planejamento  de 

transportes que os setores produtivos poderão conquistar o diferencial competitivo diante da 

concorrência internacional no mundo globalizado da atualidade. Nesse cenário, é fundamental 

a  capacidade  da  tomada  de  decisões  mais  adequadas  aos  novos  regimes  de  produção  e 

comércio.
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País de dimensões continentais,  o Brasil se destaca negativamente – sob o ponto de 

vista dos estudiosos em transportes – devido à baixa participação do sistema ferroviário no  

escoamento  de  sua  produção,  principalmente  no  que  diz  respeito  ao  mercado  interno.  O 

quadro reflete um atraso tecnológico que precisa ser revisto com a reestruturação do sistema,  

a fim de inserir definitivamente o país no mercado mundial.

O Brasil deu início, na década de 90, a um esforço de modernização de seu setor de 

transporte, calcado principalmente no aporte de capital privado. 

Conforme dados do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, até o início de 

1995, os transportes terrestres brasileiros eram efetuados por meio de 148 mil km de rodovias  

- federais,  estaduais e municipais  pavimentadas - e de 28.700 km de vias férreas federais e  

estaduais.  Naquele  mesmo  ano,  foram  transportados  377  bilhões  de  toneladas/km  por 

rodovias e 136,4 bilhões toneladas/km por ferrovias. 

Em ambos os transportes terrestres, o controle estatal se traduzia em elevados custos 

de frete,  que em alguns  setores atingia  até 60% do valor  do produto e era notória  nesse  

período, a ausência de novos investimentos e a má qualidade dos serviços (PLANET, 1998).

A  partir  de  1995  alguns  avanços  foram  conquistados  segundo  o  Ministério  do 

Planejamento. Dentro destes cabem destacar-se:

1) Foram concessionadas rodovias a 39 empresas que investiram cerca de US$ 1,5 

bilhão  entre  os anos  de  2000  e  2001,  representando  este valor,  20%  do  que  deverá  ser  

investido até o final dos contratos de concessão, que são de 20 anos em média; Os índices de  

satisfação  dos  usuários  dos  serviços  das  rodovias  concedidas  se  elevaram;  o  número  de 

acidentes foi reduzido de 124 mil em 1997 para 120 mil no ano seguinte; a movimentação de 

carga cresceu de 396 bilhões para 451 bilhões de toneladas/km de 1996 a 2000.

FIG. 1.1: Resumo das concessões rodoviárias (Fonte: Ministério dos Transportes).
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2)  Vários  trechos  de  suas  pistas  foram recapeados  e  recuperados  os  sistemas  de 

sinalização.

3) Com a privatização das ferrovias a partir de 1997, houve um investimento da ordem 

de  US$  500  milhões  na  recuperação  da  malha  viária,  na  aquisição  de  novos  vagões  e 

melhorias  em terminais.  Isto permitiu  um incremento no volume de carga transportado de 

20% conseguindo-se um aumento do faturamento de 75%. Os produtos transportados foram 

diversificados  incluindo-se  alimentos,  bebidas,  contêineres,  papel  e  papelão  e automóveis  

(MPOG,2002). 

TAB. 1.1: Concessionárias ferroviárias brasileiras.

Ferrovia Novoeste S.A.
Ferrovia Centro - Atlântica S.A.

MRS Logística S.A.
Ferrovia Tereza Cristina S.A.
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ALL – América Latina Logística do Brasil S.A.
Companhia Ferroviária do Nordeste

FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A.
Estrada de Ferro Vitória a Minas

Estrada de Ferro Carajás
FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.

FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil
VALEC / S.A.

A extensão total de vias férreas permaneceu nos 28.700 km após as concessões, mas 

diversos  quilômetros  da  malha  foram  recuperados,  permitindo  a  passagem  de  grandes 

comboios - que em alguns casos envolvem até 160 vagões de carga -, reduzindo o tempo das  

viagens e melhorando as condições de segurança para o tráfego de locomotivas e vagões.

Apesar destes avanços a malha ferroviária brasileira, operacionalmente desarticulada e 

com o  histórico  problema  da  diversidade  de  bitolas  ao  longo  dos  anos  precisa  ainda  de 

vultuosos recursos da iniciativa privada para reverter totalmente a situação em curto prazo, 

devido  à competição  com outros negócios,  muito  mais  seguros e  atraentes para o capital  

especulativo. Para o governo, investir na sociedade, através de injeções de capital nas áreas de 

educação, saúde e segurança é prioritário, face ao atraso do país nestes setores e pela absoluta 

necessidade de compatibilizar o status social com o status econômico.

Os novos operadores dos trechos ferroviários consideram que necessitam de um prazo 

de cinco a dez anos para terem condições de operar seus trechos com eficiência adequada para 

garantir competitividade com outros modais e com maior participação deste modal na matriz 

de transportes. 

No transporte da “carga geral”, produtos industrializados, gêneros alimentícios, bens 

de consumo e outras mercadorias  que constituem a riqueza de uma  nação, a  modalidade  

rodoviária ainda se mostra soberana e imbatível no Brasil. 

O domínio  desse  modal sobre os demais  é representado no  gráfico  1 a  seguir.  Os 

diferenciais de percentuais do ano de 1995 a 2002 são pequenos podendo-se utilizar matrizes 

de transporte no período citado. 
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FIG. 1.2: Matriz de Transporte Brasileira – GEIPOT – 1998.

Porém o modelo rodoviário brasileiro, apoiado em uma conjugação que se apresentou 

eficiente por muitos anos, qual seja, a de uma infra-estrutura construída e mantida por cofres  

públicos  e  uma  operação  desregulamentada  e  explorada  pela  iniciativa  privada,  hoje 

demonstra  sinais  de  esgotamento,  mesmo  depois  de  pesados  investimentos  da  iniciativa  

privada (concessionárias).

As chances das ferrovias virem a participar em igualdade de condições com o modo 

rodoviário  no  transporte  de  produtos  de  alto  valor  agregado,  logo,  melhor  remunerado, 

somente  será  possível  através  da  intermodalidade  onde  um  dos  aspectos  considerados 

prioritários é a adequação dos terminais e a adoção de carretas intermodais, veículos híbridos, 

capazes de rodar tanto nas estradas quanto sobre trilhos.

A procura por esta tecnologia ficou evidente em recentes feiras de equipamentos e 

materiais  ferroviários em que foram apresentadas várias  opções de veículos ferroviários  e 

rodoviários, em especial o RoadRailer. Essas carretas intermodais despontam como tendência 

natural em logística,  por serem capazes de apresentar soluções práticas, rápidas, com tarifas 

acessíveis  e  resultado  final  satisfatório,  compatível  com atividades  exclusivas  do  modal 

rodoviário. Esses veículos aparecem na linha de frente nos investimentos a serem feitos em 

conjuntos,  entre  ferrovias  e  clientes,  por  possibilitarem  significativo  aumento  de 

competitividade, eliminando  custos de transbordo e de manuseio  das mercadorias,  atraindo 
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mais produtos, principalmente cargas de alto valor agregado como, por exemplo, produtos de 

higiene, bebidas, tecidos, eletroeletrônicos, etc.

Como uma solução para a integração entre os modais rodoviário e ferroviário,  está 

sendo utilizada  a tecnologia  CarLess, ou “sem vagão”. Este sistema  intermodal permite o 

tráfego do mesmo veículo tanto na ferrovia quanto na rodovia, usando a primeira para vencer  

as longas distâncias e a segunda apenas para captação e distribuição de cargas. A versão deste 

sistema consiste em um semi-reboque munido de rodeiro ferroviário, fabricado pela empresa 

norte-americana  Wabash National,  denominado  comercialmente  RoadRailer  Mark  IV, 

operado mundialmente. 

No Brasil iniciou-se a fabricação de protótipos de semi-reboques intermodais, baseado 

na tecnologia "carless".  Com um impulso dado ao projeto com a participação de empresas 

fabricantes de semi-reboques tal como a  Noma desenvolveu-se as duas primeiras unidades 

oficiais do semi-reboque intermodal denominado Sirfe-Noma ou "Rodo-trilho". 

Para que este sistema funcione corretamente, a integração dos modais deverá contar 

com a existência de terminais dotados de equipamentos específicos de manuseio, de forma a 

possibilitar  a  redução  de  tempos,  como  o  de  transbordo.  Os  terminais  são  elementos 

essenciais do sistema de transporte intermodal que devem assegurar a “transferência” de carga 

de  uma  modalidade  de  transporte  para  outra,  sem  quebra  de  continuidade  no  seu 

deslocamento, evitando tempos e custos desnecessários.

1.2 - OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

A avaliação econômica dos terminais de transporte rodo-ferroviário tem sido motivo 

de muitos estudos e proposições.  Entidades públicas,  instituições de pesquisa  e  autores de 

renome tem se preocupado em pesquisar  e estudar sob os mais  diversos aspectos as mais  

variadas maneiras de abordar o tema.

A atual situação dos terminais rodo-ferroviários de carga no Brasil foi apontada como 

um dos principais fatores a explicar o emprego tão reduzido dessa forma de intermodalidade 

no  País.  A ausência  de políticas  de integração  e de planejamento  estratégico  no  setor de 

transporte resultou  em um sistema  desconectado,  ou seja,  com poucas  possibilidades  de 

utilização dos recursos da intermodalidade (PLANET, 1998).
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O  objetivo  deste  trabalho  é  estabelecer  as  características  físicas  necessárias  com 

respectivos  custos,  a  um terminal  ferroviário  de forma  a  capacitá-lo  para uso do sistema  

RoadRailer com vistas a introdução do transporte intermodal rodo-ferroviário  de cargas de 

alto  valor agregado. As características a  serem levantadas incluem equipamentos,  layout e 

capacitação de recursos humanos.

O  presente  trabalho  enquadra-se  nos  objetivos  do  Mestrado  em  Engenharia  de 

Transportes do Instituto Militar de Engenharia,  na área de concentração de Planejamento e 

Operação de Transportes, em sua linha de pesquisa de Operação de Transportes. 

Contempla o desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão de técnicas e métodos de 

operação, visando  identificar  as  formas  de envolvimento  global  brasileiro  na operação  de 

transportes  e  ajustar  as  intervenções  provenientes  da  operação  às  necessidades  reais  

econômicas e sociais e, também,  avança ao encontro do cumprimento de premissas básicas 

para a garantia do desenvolvimento sustentável.

O  trabalho,  também,  atende  parte  das  diretrizes  do  III  Plano  Básico  de 

Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (III  PBDCT)  do  CNPq  que  recomenda  o 

desenvolvimento de estudos:

-  “...  sobre  a  otimização  de  sistemas  de  armazenagem,  transferência  de  carga  e 

movimentação de veículos em pátios e terminais...”;

-  “...  para  desenvolvimento  de  técnicas  e  metodologias  de  projeto,  implantação, 

melhoria, conservação e operação de terminais...”;

- “Desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão de técnicas e métodos de operação 

visando obter maior racionalização, eficácia e integração dos sistemas multimodais de 

transporte” e;

-  “...  sobre  a  otimização  dos  sistemas  de  armazenagem,  transferência  de  carga  e 

movimentação de veículos nos pátios e terminais”.

 

1.3 - ESTRUTURA DO TRABALHO

Para alcançar o objetivo proposto, o trabalho será composto pelos seguintes capítulos:

Capítulo I: em que se apresenta a introdução bem como a justificativa do tema, o seu  

objetivo e posicionamento no contexto da pesquisa científica.
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Capítulo II: inclui os conceitos e princípios básicos da Intermodalidade no Transporte 

de Carga e a caracterização dos Terminais em geral.

Capítulo III: são apresentados Terminais Ferroviários de Transbordo de forma geral, 

ressaltando suas características operacionais e estruturas físicas, descrevendo os setores que o 

compõem, suas funções, seus equipamentos e configurações básicas.

Capítulo IV: apresentam-se os terminais ferroviários que permitem o uso do sistema 

RoadRailer,  caracterizando  em  seus  setores,  funções,  equipamentos,  infra-estrutura  e 

operações realizadas na movimentação de cargas.

Capítulo  V:  terminais  ferroviários  de  transbordo  e  terminais  RoadRailer são 

comparados em relação a níveis de serviço, custos, equipamentos, recursos humanos e layouts  

típicos.

Capítulo  VI:  são  apresentadas  as  principais  conclusões referentes  à  prática  da 

intermodalidade  no  transporte rodo-ferroviário  de  carga  no  Brasil  utilizando  a  tecnologia 

RoadRailer, incluindo perspectivas de desenvolvimento da mesma e os possíveis benefícios 

gerados no setor caso utilizada. São ainda apresentadas nesse capítulo recomendações para 

estudos posteriores.

2   O TRANSPORTE INTERMODAL RODO-FERROVIÁRIO DE CARGA

2.1 - INTRODUÇÃO
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Após  relacionadas  algumas  definições  existentes  na  literatura  acerca  do  termo 

intermodalidade, assim como expostos os princípios em que se baseia,  seus objetivos e sua 

importância  no desenvolvimento da atividade  de transporte de carga, será apresentado um 

breve histórico do desenvolvimento da intermodalidade no Brasil.  Pretende-se estabelecer o 

grau de desenvolvimento bem como enfocar os principais problemas que ainda impedem o 

uso mais intensivo dos recursos do modal ferroviário. 

2.2 - INTERMODALIDADE

A intermodalidade de transporte é definida  com algumas divergências  por diversos 

autores na literatura consultada. Alguns empregam a terminologia multimodalidade, enquanto 

outros apontam diferenças entre os dois conceitos.

O que se observa é que, durante a década de 80, no início do uso da intermodalidade,  

esta era tratada basicamente do ponto de vista operacional, simplesmente como uma junção de 

diferentes modos de transporte.

STOCK (1985),  define  intermodalidade  como:  “a  utilização  seqüencial  de duas ou 

mais formas de transporte para completar um movimento coordenado de mercadorias”.

MAHONEY  (1985),  em  “Intermodal  Freigth  Transportation”,  refere-se  à 

intermodalidade  com  essa  mesma  visão,  definindo-a  como:  “a  ciência  que  lida  com  a 

movimentação de mercadorias entre diferentes modos de transporte”.

McKENZIE (1989),  em seu livro  “Intermodal  Transportation – The Whole Story” 

apresenta  uma  definição  ainda  mais  restrita,  referindo-se  à  intermodalidade  como:  “o 

movimento conteinerizado de carga por mais de uma modalidade de transporte”.

A partir dos anos 90, a intermodalidade começou a ser tratada em um domínio mais  

amplo.  A  eficiência  do  serviço  passa  a  ser  foco  principal,  dando-se  maior  atenção  às 

atividades gerenciais e de coordenação de todas as atividades envolvidas.

CARVALHO (1991) apresenta em sua conceituação essa visão mais  abrangente da 

intermodalidade e afirma que o transporte intermodal não deve ser entendido como a simples  

reunião  de  operações  de  transporte  subdivididas  em  segmentos  que  utilizem  diversas 

modalidades.  Utiliza  o  termo  multimodalidade  como  sinônimo  de  intermodalidade, 

significando o tipo de transporte que “implica em um único conhecimento de transporte, uma 

só  coordenação  geral  e  uma  série  de operações de transbordo em que a carga  não  fique  
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exposta  a  perdas,  danos  e  avarias  e  ainda  em  uma  responsabilidade  geral  de  todas  as 

operações, desde que a carga deixe as instalações do expedidor às mãos do consignatário, 

configurando uma cadeia de transporte porta-a-porta”.

 Segundo esse mesmo autor, o transporte intermodal de carga consiste na integração 

de diversas modalidades de transporte, visando  a otimização do transporte “porta-a-porta”, 

com custos menores e eficiência maior do que a junção das etapas que a compõe.

Alguns autores diferenciam os termos intermodalismo e multimodalismo. O primeiro  

termo se aplica aos casos em que são utilizados diferentes conhecimentos de transporte para 

cada modal empregado, enquanto o segundo, aos casos em que é utilizado um conhecimento 

único para realizar o serviço.

Uma outra definição para multimodalismo é apresentada pela UNCTAD (Conferência 

sobre Comércio e Desenvolvimento da ONU), segundo a qual esse pode ser entendido “como 

o regime  sob o qual  o  sistema  intermodal opera.  O regime  estabelece  regras  e  atribui  as  

responsabilidades das diferentes entidades envolvidas na operação integrada e o sistema as 

põe  em prática”.  O  sistema  intermodal  corresponde,  portanto  à  parte  física,  ou  seja,  ao 

conjunto de facilidades envolvidas na operação (DAVID, 1996).

No Brasil, a regulamentação do transporte multimodal de cargas trata o assunto como 

uma operação de transporte, regida por um único contrato, na qual um agente de transporte 

utiliza  duas  ou mais  modalidades  de transporte desde  a  origem até  o destino  final.  Esse 

agente, denominado Operador de Transporte Multimodal (OTM), assume a responsabilidade 

por todos os riscos da operação. O mesmo pode ser tanto um operador de transporte como um 

simples transitário de cargas.

Segundo  a  legislação  americana:  “O  Sistema  de  Transporte  Nacional  Intermodal 

consiste de todas as formas de transporte de maneira  unificada e interconectada, incluindo  

sistemas de transporte do futuro, com consumo energético e níveis  de poluição atmosférica  

reduzidos, além de promover o desenvolvimento econômico e a competitividade do País no 

comércio internacional”.  Ou seja, a intermodalidade é concebida como um instrumento que, 

através  da  combinação  mais  adequada  entre  modos  de  transporte,  possibilita  uma  maior 

eficiência  do  serviço,  reduzindo  ao  máximo  o  consumo  energético  e  as  externalidades 

negativas.  Dessa forma,  através da intermodalidade  podem-se obter ganhos em termos  de 

custos  generalizados  e,  conseqüentemente,  conferir  aos  produtos  transportados  maior 

competitividade no mercado externo.
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Para este trabalho, considerar-se-á como objetivo final do uso da intermodalidade o 

aumento  da  eficiência  do  sistema,  ou seja,  a  obtenção  de  um sistema  de  transporte que 

funcione de tal forma que os custos generalizados do transporte sejam minimizados.

Os componentes do custo generalizado e seus respectivos pesos no custo total variam 

de acordo com as necessidades do cliente e com o tipo de carga transportada. Por exemplo, no 

caso de empresas que trabalham com encomendas urgentes, o fator tempo passa a ser o de 

maior peso no custo total. Nesse caso, o transporte deverá ser planejado de forma a minimizar  

o fator tempo, mesmo que para isso se tenha que aumentar o custo do frete.

Com a configuração do sistema  de forma  integrada,  tanto do ponto de vista  físico  

como  operacional,  o  provedor  de  transporte  passa  a  dispor  de  um  maior  número  de 

alternativas  para  compor  o  trajeto,  podendo,  dessa  forma,  melhor  atender  às  diferentes 

necessidades de cada segmento do mercado. 

O princípio básico da intermodalidade consiste em aproximar ao máximo a operação 

de transporte a um fluxo contínuo. Na verdade, a intermodalidade foi concebida com o intuito 

de oferecer uma alternativa vantajosa em relação à opção por uma única modalidade, devendo 

oferecer,  portanto, melhores condições de transporte no que se refere a diversos aspectos, 

desde custo a segurança, impactos ambientais, integração e desenvolvimento regional. Assim, 

o sistema intermodal necessita apresentar vantagens suficientes para compensar a interrupção 

do fluxo nos pontos de transição entre modalidades, do contrário, o transporte unimodal pode 

apresentar maior eficiência, principalmente para pequenas distancias (MULLER, 1995).

Dessa forma, o tempo e o custo nos pontos de transição deve ser mínimo, bem como 

devem ser preservadas as condições físicas das cargas quando do transbordo.

As  operações de  transferência  das  cargas  constituem pontos críticos  do  transporte 

intermodal.  É, neste momento, que o mesmo pode perder eficiência  e se apresentar menos 

competitivo  que  a  alternativa  unimodal  e,  portanto,  os terminais  devem estar  preparados 

adequadamente para esse fim.

A intermodalidade será tratada no presente estudo como uma alternativa de transporte 

de carga que integra diferentes modalidades e é capaz de oferecer vantagens competitivas em 

relação ao transporte unimodal,  beneficiando as condições de circulação de mercadorias no 

País.
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Como sistema intermodal será tratado o conjunto de segmentos de todos os modos de 

transporte  utilizados  e  os  respectivos  pontos  de  transição,  bem  como  os  pontos  de 

consolidação ou distribuição de carga, incluindo dessa forma todo o trajeto da carga.

2.3 - A INTERMODALIDADE NO BRASIL

2.3.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No  Brasil,  a  intermodalidade  no  transporte  apresenta-se  ainda  muito  pouco 

desenvolvida.  Apesar de o País apresentar características bastante adequadas à utilização da 

mesma, como grandes distâncias a serem percorridas e alta densidade dos fluxos de carga,  

alguns  obstáculos  ainda  impedem uma  maior  utilização  dos  recursos da  intermodalidade. 

Ainda hoje, persiste uma participação dos modos aquaviário e ferroviário praticamente restrita 

à movimentação de granéis, já observada por CASTRO, em 1995.

A maioria  dos fluxos de carga no País são transportados pelo modo rodoviário em 

todo o percurso, que responde por aproximadamente 63% do total movimentado no País. O 

percentual pode crescer para mais de 90%, se não forem considerados os produtos que, por 

suas  características,  são  praticamente  exclusivos  dos  modos  aquaviário  e  ferroviário 

(PLANET, 1998).

Além  do  conjunto  de  deficiências  apresentadas  pelo  setor  de  transporte  de  carga 

brasileiro,  este  ainda  enfrenta  uma  série  de  dificuldades  referentes  especificadamente  à 

implantação da intermodalidade, tais como a atuação do operador multimodal, a coordenação 

dos sistemas,  a escolha correta do modal para determinada mercadoria e a qualificação de 

mão de obra.

Ao  se  comparar  rodovia  e  ferrovia,  pode-se  verificar  que  para  uma  determinada  

distância e volume transportado, a utilização de mais de um modal é a forma mais eficiente de 

executar  a  movimentação.  Isto  é  apresentado na  tabela  a  seguir,  desenvolvida  pela  ATA 

(American Trucking Association) para demonstrar as características de distância e volume de 

maior competitividade do modal rodoviário, que se tornaram referência mundial.  

TAB. 2.1: Comparação entre os modais rodoviário e ferroviário e a opção intermodal. Fonte: 

ATA, 2000.
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No  Brasil,  esta  tabela  está  distorcida  consideravelmente  quanto  à  capacidade  de 

competição da alternativa intermodal,  principalmente devido  à falta  de infra-estrutura e de 

regulamentação da malha rodoviária e ferroviária brasileira. Esta distorção vem de encontro a 

problemas históricos das malhas citadas. 

2.3.2 - HISTÓRICO

O processo de implementação da intermodalidade no Brasil ocorreu, da mesma forma 

que no exterior, impulsionado pelo fenômeno da conteinerização.

A “revolução do contêiner” chegou ao Brasil  na década de 70 e,  à medida em que 

proporcionou  melhores  condições  para  transferência  de  carga,  fez  com  que  o  governo 

brasileiro passasse a considerar a perspectiva de desenvolvimento da intermodalidade no País.

A primeira lei a tratar do assunto no Brasil, a Lei número 6.288, de 11 de novembro de 

1975, procurou estimular a adoção do contêiner, porém, limitava a prática da intermodalidade 

àquele  habilitado  ao  exercício  de  uma  das  quatro  modalidades  de  transporte (CAMPOS, 

1998).

A  intermodalidade  foi,  entretanto,  vinculada  à  utilização  de  unidades  de  carga, 

limitando a obtenção de possíveis benefícios em outros segmentos.

Mais  tarde,  em  1977,  através  do  decreto  número  80.145,  a  emissão  dos 

“conhecimentos  intermodais”  foi  restringida  apenas  aos  transportadores  habilitados  ao 

exercício das atividades de transporte marítimo e aéreo, por considerar que a intermodalidade  

só deveria ser aplicada em atividades do comércio exterior.

Tais condições acabaram por tolher o desenvolvimento da intermodalidade no Brasil.  

Na prática,  as empresas  de transporte marítimo  foram as que mais  se beneficiaram desta 

situação,  utilizando  os  contêineres  durante  o  processo  de  porto  a  porto,  sem,  contudo, 
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desenvolver  a  prática  da  intermodalidade  no  comércio  exterior  do  Brasil,  isto  e,  o 

desenvolvimento da intermodalidade porta-a-porta.

Para  reverter  essa  situação,  ainda  em  1977,  o  Governo  Brasileiro  constituiu  um 

organismo  responsável  pela  implementação  da intermodalidade  no  transporte de carga no 

País, a CIDETI – Comissão Coordenadora do Desenvolvimento e Implantação do Transporte 

Intermodal.  O  organismo  foi  criado  com  o  intuito  de  proporcionar  discussões  entre  os 

diversos agentes envolvidos nas operações de transporte que resultassem em medidas  para 

melhor utilização do sistema intermodal.

Suas principais atividades eram:

- Coordenar e sugerir medidas para o transporte intermodal de carga unitizadas;

- Aprimorar e atualizar a legislação e normas vigentes no setor;

- Harmonizar  providências  nas  áreas  da  economia  nacional,  relacionadas  com o 

transporte intermodal;

- Propor ao Ministério dos Transportes a adoção de medidas para a coordenação e 

normatização do transporte intermodal;

- Efetivar  a  execução  de  atos  e  providências  pelos  órgãos  participantes  da  sua 

estrutura (PLANET, 1998).

Porém, não houve muito progresso. Além de todas as dificuldades inerentes ao setor 

de  transportes  no  Brasil,  a  intermodalidade  ainda  esbarrava  em  uma  regulamentação 

inadequada (CAMPOS, 1998).

Segundo essa regulamentação, o operador de transporte multimodal nada mais era do 

que um operador modal, de origem nacional e legalmente autorizado a operar no transporte 

intermodal de cargas unitizadas.  A atuação de agentes transitários era impossibilitada  pela 

legislação  na  medida  em  que  aos  mesmos  era  vedada  a  emissão  do  conhecimento  de 

transporte.

Dessa forma,  as empresas operadoras enfrentavam dificuldades no que se refere ao 

gerenciamento  das  operações  intermodais  sob  o  conhecimento  único  de  transporte,  pois 

precisavam  coordenar  suas  ações  com outras  empresas,  obrigatoriamente  transportadoras 

(PLANET, 1998).

28



Em  1994  foi  aprovado  o  “acordo  sobre  Transporte  Multimodal  Internacional  do 

Mercosul”,  aplicado  no  Brasil  por  decreto  federal,  em julho  de  1995.  O  acordo  criou  a 

atividade  ou  categoria  econômica  de  Operador  de  Transporte  Multimodal  –  OTM,  com 

características semelhantes às definidas mais tarde no país pela Lei número 9.611 de 1998, ou 

seja, atribuindo ao OTM todas as atividades envolvidas desde o recebimento até a entrega das 

mercadorias,  sem restrições deste ser ou não um agente transportador, porém determinando 

total responsabilidade sobre as atividades ao OTM, mesmo quando essas forem realizadas por 

terceiros.

Segundo  essa  lei,  o  “Transporte  Intermodal  de  Cargas  é  aquele  que,  regido  de 

documento único, utiliza dois ou mais modos de transporte, desde a origem até o destino, e é  

executado sob responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal”.

A partir de então, o transporte intermodal deixa de estar vinculado somente às cargas 

unitizadas, instituindo os principais facilitadores para o desenvolvimento da intermodalidade: 

o  Operador  de  Transporte  Multimodal  e  o  contrato  único  (Conhecimento  de  Transporte 

Multimodal).

Com a instituição do OTM e do conhecimento único, ficou bastante simplificada  a 

operação multimodal, já que um de seus maiores inconvenientes era o excesso de burocracia e 

de  agentes  envolvidos,  o  que  aumentava  o  tempo  de  transição  entre  os  modos  e  não 

proporcionava ao cliente uma maior comodidade e segurança de estar tratando com um só 

agente que se responsabilizaria por sua carga em todo o trajeto percorrido.

No  entanto,  cabe  destacar  que  a  legislação  ainda  não  foi,  até  o  presente, 

regulamentada. Diversas outras dificuldades enfrentadas pelo setor de transporte de carga no 

Brasil impedem o desenvolvimento da intermodalidade.

Segundo o decreto  nº 80145, de 15/08/1977, publicada em 16/08/1977, que dispõe 

sobre  a  unitização,  movimentação  e  transporte,  inclusive  intermodal,  de  mercadorias  em 

unidades de carga, e dá outras providências em seu artigo 14 parágrafo 4º diz:

IV - Intermodal ou Multimodal - quando a unidade de carga é transportada em todo o 

percurso  utilizando  duas  ou  mais  modalidades  de  transporte,  abrangidas  por  um  único 

contrato de transporte.

Neste  trabalho  utiliza-se  o  transporte  intermodal  com  mesmo  significado  de 

multimodalismo,

  O item a seguir apresenta um panorama da intermodalidade no país. 
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2.3.3 - SITUAÇÃO ATUAL

A intermodalidade no transporte de carga no Brasil apresenta em relação ao modal 

ferroviário os seguintes problemas principais:

- Custos muito elevados, que comprometem sua utilização mais abrangente;

- Infra-estrutura ferroviária inadequada, deteriorada e insegura e insuficiência;

- Infra-estrutura de terminais deficientes.

Embora se possam observar alguns exemplos de soluções logísticas que contemplem a 

utilização de mais de um modal, essas iniciativas ainda esbarram em questões infra-estruturais 

e de regulamentação, tais como; baixo nível de eficiência dos portos; falta de terminais para 

integração entre os modais e; regulamentação deficiente da operação desse tipo de transporte.

O aspecto mais  destacado, nos diversos trabalhos estudados, refere-se aos elevados 

custos de transporte praticados no País. Os mesmos são inadequados tanto do ponto de vista 

dos usuários quanto das próprias empresas transportadoras.  As condições desfavoráveis  de 

operação, resultantes do conjunto de problemas que atingem o setor – tanto no que se refere 

ao estado de conservação das malhas, como à falta de integração entre elas, fazem com que os 

custos das operadoras sofram um acréscimo significativo. Como resultado, o custo final para 

o usuário é inevitavelmente muito alto.

Um dos grandes problemas em relação aos custos praticados refere-se à ausência de 

uma estrutura definida e clara. O usuário quase sempre desconhece os fatores que oneram o 

serviço e fica sujeito às tarifas finais estabelecidas pelas transportadoras.

Por outro lado a inadequação do modo utilizado no tipo de serviço realizado contribui 

ainda mais para o aumento do custo final. O modo rodoviário, por exemplo, quando utilizado 

para transporte a longas distâncias, por características intrínsecas à sua tecnologia, apresenta 

custos bem mais elevados do que outros modais como o ferroviário ou aquaviário.

A  subutilização  da  malha  ferroviária,  assim  como  da  infra-estrutura  rodoviária  se 

comparadas a outros países fica muito clara a partir da observação dos dados apresentados na 

tabela a seguir:
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TAB. 2.2: comparação de utilização os sistemas rodoviários e ferroviários de diversos países. 

Fonte: NAZÁRIO, 2000.

PAÍSES

ÁREA DO 

TERRITÓR

IO (KM2)

(A)

REDE 

RODOVIÁ

RIA 

TOTAL 

(KM) (B)

REDE 

FERROVIÁ

RIA 

PRINCIPAL 

(KM)

(C)

B/A C/A

EUA 9.363.398 6.303.770 177.712 0,673 0,019
FRANÇA 551.000 1.502.964 32.579 2,728 0,059

ÍNDIA 3.285.000 1.604.110 62.486 0,488 0,019
MÉXICO 1.969.269 213.192 26.445 0,108 0,013
ESPANH

A
504.750 237.904 12.601 0,471 0,025

BRASIL 8.511.965 1.495.087 30.277 0,176 0,004
ARGENT

INA
2.792.000 207.630 34.059 0,074 0,012

Considerando-se os índices de extensão da malha pela área territorial (b/a e c/a), pode-

se perceber  que o Brasil  apresenta-se em situação bastante inferior  a diversos países.  Em 

relação à Argentina, por exemplo, a diferença relativa da malha ferroviária chega a ser de um 

terço e, em relação aos Estados Unidos, é de pouco mais que um quinto. 

Devido a certas proporções, deve-se analisar o potencial de vias de transporte de cada 

pais, eliminando regiões improdutivas do ponto de vista do transporte terrestre. 

Nos trabalhos analisados, o modo ferroviário  foi identificado como o que apresenta 

atualmente  as  condições  mais  precárias  para  o  transporte  eficiente  de  cargas  no  Brasil,  

havendo inadequação operacional em praticamente toda a extensão da malha. Existem apenas 

uns poucos trechos em condições razoáveis de operação (PLANET, 1998).

Hoje,  para  que  as  ferrovias  brasileiras  aumentem suas  participações  na  matriz  de 

transporte  nacional  ou  mesmo  alcancem  um nível  de  operação  compatível  com as  suas 

potencialidades terão que receber pesados investimentos,  visando à recuperação do sistema 

existente e/ou construção de novas ferrovias e terminais.

O  setor  foi  caracterizado  por  baixos  níveis  de  confiabilidade,  desatualização 

tecnológica e falta de empenho no que diz respeito ao marketing, sendo os terminais os pontos 
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que, atualmente, contribuem significativamente para o aumento do tempo de transporte. Essa 

caracterização e um problema histórico nas ferrovias brasileiras.

Os  problemas  operacionais  –  particularmente  no  que diz  respeito  às  diferenças  de 

bitolas,  aspecto  apontado  com freqüência  nas  pesquisas  –  podem  ser  resolvidos  com a 

utilização de algumas tecnologias, como a troca de truques ferroviários, ou simplesmente de 

eixos,  adoção  de  veículos  rodo-ferroviários  ou implantação  de  terceiro  trilho  nas  linhas.  

Porém, todas essas medidas requerem investimentos significativos.

O  desenvolvimento  do  setor  de  transporte  no  Brasil  é  caracterizado  por  um 

comportamento individualista por parte dos operadores das diferentes modalidades e por um 

desinteresse em relação à existência de um processo contínuo de planejamento e à falta  da 

implantação  de soluções eficientes e eficazes  para melhor  desempenho  do setor como um 

todo, sendo priorizados objetivos parciais que atendem aos interesses individuais dos agentes 

envolvidos no setor (PLANET, 1998).

Nessa  mesma  referência  são  identificados  terminais,  sistema  operacional,  

planejamento  e necessidades  de investimento  para o setor. O estudo destaca as principais  

barreiras para o desenvolvimento da intermodalidade que são apresentadas de forma resumida  

na TAB. 2.3, a seguir.

TAB. 2.3: Principais dificuldades no desenvolvimento da intermodalidade no Brasil. Fonte: 

PLANET (1998).

TERMINAIS - DEFICIÊNCIA  E  INSUFICIÊNCIA  DE  INFRA-

ESTRUTURA DE TERMINAIS DE CARGA NO 

PAÍS;

- BAIXO  NÍVEL  DE  DESEMPENHO  DOS 

TERMINAIS,  COM  DESTAQUE  PARA  OS 

PÁTIOS FERROVIÁRIOS;
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- INEXISTÊNCIA  DE  UM  TRATAMENTO 

REGIONAL  –  E  MESMO  NACIONAL  –  QUE 

POSSA  CONDUZIR À IMPLEMENTAÇÃO DE 

UM  SISTEMA  INTEGRADO  DE  TERMINAIS 

EFICIENTES.

ASPECTOS 

OPERACIONAIS DO 

SISTEMA

- FALTA  DE  OPÇÕES  DE  TRANSPORTE  E 

DEFICIÊNCIA  NA  INTEGRAÇÃO  ENTRE  OS 

MODOS;

- OPERAÇÃO DEFICIENTE DOS TERMINAIS DE 

CARGA;

- CARÊNCIA ACENTUADA DE FORMAÇÃO DE 

PESSOAL CAPACITADO;

- IDADE MÉDIA ELEVADA DA FROTA;

- DESATUALIZAÇÃO  TECNOLÓGICA  DOS 

EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO DA CARGA;

- DEFICIÊNCIA  NO  COMPORTAMENTO  DOS 

CORREDORES OU SISTEMAS.

PLANEJAMENTO E 

INVESTIMENTOS PARA 

O SETOR

- FALTA  DE  PLANEJAMENTO  EM  LONGO 

PRAZO (ESTRATÉGICO);

- DEFICIÊNCIA  NA  DISPONIBILIDADE  DE 

INFORMAÇÃO  ACERCA  DOS  FLUXOS  DE 

CARGA NO PAÍS;

- FALTA DE INVESTIMENTOS EM PESQUISAS 

PARA O SETOR;

- INSUFICIÊNCIA  DE  RECURSOS  PARA 

INVESTIMENTOS.

Existe uma grande expectativa do setor que a política de privatização das operações 

ferroviárias  venha  contribuir  de  maneira  relevante  para  a  solução  desse  quadro  de 

sucateamento  e  falta  de  recursos.  Entende-se  que  essa  política  possa  implementar  a 

intermodalidade provocando uma maior participação do modal ferroviário. 

Contudo, as perspectivas da intermodalidade no setor ferroviário brasileiro são ainda 

muito pequenas.  Muito  ainda terá de ser  feito  tanto no tocante a investimentos  em infra-

estrutura quanto no sentido de estimular  a integração entre as malhas  e mudar o perfil  de 

operação fragmentada mantido durante anos de operação da RFFSA.
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Nos Estados Unidos, existem cinco alternativas de transporte intermodal utilizando a 

ferrovia  e  rodovia  e  que  podem  ser  caracterizadas  por  duas  variáveis  importantes: 

responsabilidade  pela  carga  (emissão  da  documentação  e  recebimento  do  frete  do 

embarcador) e propriedade sobre os ativos (investimento em carretas). Estas alternativas são:

1) A ferrovia através de um vagão plataforma movimenta a carreta do transportador 

rodoviário que é responsável pela carga.

2)  A  ferrovia  é  responsável  pela  movimentação  da  carga,  sendo  a proprietária  da 

carreta e do vagão. Existem variações deste tipo no que diz respeito à coleta e entrega 

com a possibilidade do próprio embarcador ser o responsável por estas atividades.

3)  O  embarcador/cliente  fornece  a  carreta  e  a  ferrovia  é  responsável  pela 

movimentação.

4) Diferencia-se do tipo 3 apenas quanto a propriedade do vagão, que neste caso é do 

embarcador ou transportador ferroviário..

5)  Caracteriza-se  pela  joint  venture entre  transportador  rodoviário  e  ferroviário. 

Qualquer um dos dois pode ser o responsável pela movimentação da carga.

Estas  possibilidades  tendem  a  ocorrer  no  Brasil,  principalmente  depois  da 

regulamentação que estabelece a presença do OTM (Operador de Transporte Multimodal).

2.4  -  INOVAÇÕES  TECNOLÓGICAS  NO  TRANSPORTE  INTERMODAL  RODO-

FERROVIÁRIO

Um dos  benefícios  inegáveis  da  globalização  da  economia  é  a  maior  rapidez  na 

difusão  de  novas  tecnologias.  O  setor  de  transporte  e  a  intermodalidade  em  especial,  

receberam  um  grande  impulso  do  progresso  tecnológico  com  a  introdução  de  novos 

equipamentos e com a unitização de cargas.

Segundo o GEIPOT (1997), a unitização de cargas para fins de transporte consiste em 

reunir  uma certa quantidade de volumes isolados de um embarque em uma só unidade de 

carga.  O objetivo  é  reduzir  o  número  de  peças  manuseadas  em unidades  padronizadas  e  

homogêneas, facilitando o manuseio propriamente dito, geralmente mediante a adoção de um 

sistema mecânico.

Acompanhando  a  evolução  das  tecnologias  de  unitização  das  mercadorias,  os 

equipamentos de manuseio e transporte de carga também evoluíram.
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O desenvolvimento dessas tecnologias proporcionou um real aumento de eficiência no 

transporte intermodal,  tanto que,  segundo  MULLER (1995),  a  “revolução  intermodal”  foi 

entendida não só como um fenômeno de marketing, mas também tecnológico.

São  relacionadas  a  seguir  algumas  das  tecnologias  empregadas  quanto  à 

movimentação intermodal rodo-ferroviária,  podendo-se relacionar como principais técnicas: 

Roll-on Roll-off ou Rodo-trilho, a Trailers on flatcar (TOFC), a Translift, e a CarLess.

a) Roll-on Roll-off ou Rodo-trilho.

Consiste no carregamento de veículo rodoviário completo denominado “Rodo-Trilho” 

(cavalo  mecânico  mais  o  semi-reboque sobre vagões plataforma  especiais).  A composição 

também inclui um carro (vagão) de passageiros com os motoristas. O carregamento é feito por 

rampas.

Na Estrada de Ferro Carajás (EFC), essa tecnologia é denominada “roll-on roll-off”, 

na RFFSA, de rodo-trilho.

O  sistema  apresenta  problemas  de  gabarito,  visto  que  as  vias  permitem  apenas 

caminhão  de carga baixa  restringindo  a operação e inviabilizando  o volume  normalmente 

transportado por outra tecnologia.

Na década de 80, a antiga RFFSA operou esse transporte por cinco anos entre o Rio de 

janeiro e São Paulo, com movimento superior a 5.000 caminhões nesse período. Não houve 

avanço neste sistema pelo alto custo da operação ferroviária. 

b) Trailers on Flatcar (TOFC)

São  vagões  plataforma  especialmente  dotados  de  dispositivo  especial  de  fixação. 

Podem ser de dois tipos:

- Piggyback: ancora um ou dois semi-reboques sobre um vagão plataforma dotado 

de dispositivo de fixação denominado hitch;

- Kangourou, modelo europeu, com piso rebaixado e laterais pouco elevadas em que 

são colocados veículos rodoviários sobre vagões do tipo plataforma rebaixados. 

Na década de 70, a RFFSA experimentou esta tecnologia. O transporte fracassou por 

várias razões, mas ficou evidente novamente o problema do gabarito.

c) Translift

É um dispositivo rodo-ferroviário de transferência de carga entre vagão e caminhão,  

denominado  translift  turntable,  através  do  qual,  contêineres  ou outras  unidades  de carga 
35



deslizam do caminhão para o vagão. É usado principalmente em pátios de contêineres onde 

são efetuadas as transferências de mercadorias de uma modalidade a outra.

d) CarLess

A recente tecnologia  CarLess,  que prescinde  de vagão, utiliza  o truque ferroviário  

especial sob o semi-reboque rodo-ferroviário. O sistema permite o tráfego do mesmo veículo  

tanto na  ferrovia  quanto  na  rodovia,  usando  a  ferrovia  para  vencer  longas  distâncias  e  a 

rodovia apenas  para a captação e distribuição  da carga. O caminhão  ingressa no terminal,  

deixa o semi-reboque e um cavalo  mecânico  próprio posiciona o mesmo sobre o primeiro 

truque ferroviário na linha onde será formado o trem. A operação se repete até que o trem se 

complete.  O  sistema  tem como  vantagens  a  simplicidade  de  operação  e  a  ausência  de 

problema de gabarito (DAVID, 1996).

Dentre as várias tecnologias  apresentadas,  a que trouxe melhores resultados para o 

Brasil foi a do tipo CarLess, particularmente aquela denominada RoadRailer, introduzida nos 

Estados Unidos no  final  da década de 50 pela  a  companhia  CSX Corporation.  O veículo 

consistia  em um semi-reboque rodoviário no qual foi instalado um rodeiro ferroviário. Esse 

conjunto de rodas ferroviárias era acionado quando o veículo era colocado sobre os trilhos da 

ferrovia, transformando-se num vagão ferroviário.

Por volta de 1977, uma versão mais moderna – a Mark IV – foi desenvolvida.  Nessa 

versão, as rodas ferroviárias  eram colocadas atrás dos eixos rodoviários do veículo.  Logo 

depois, o rodeiro ferroviário passou a ficar instalado entre os eixos rodoviários, facilitando a 

operação de transformação de caminhão para vagão e vice-versa.

A  versão  seguinte  do  RoadRailer,  chamada  Mark  V,  apresentou  uma  novidade 

tecnológica, pois o veículo não carregava mais o rodeiro ferroviário, reduzindo, assim, o peso 

e aumentando o espaço de carga no caminhão e permitindo o acoplamento bidirecional.

A  grande  vantagem desse  sistema,  principalmente  para  o  Brasil,  é  o  fato  de  que 

truques ferroviários  podem atender  a  diferentes bitolas,  sendo facilmente  transformado  de 

uma para outra. Como desvantagem principal está a necessidade de cuidadoso planejamento 

para  que  os truques  ferroviários  (vagões  adaptados)  corretos estejam sempre  nos  lugares 

certos. No entanto, a experiência mostrou que, na utilização do  Mark V, os benefícios mais 

que suplantam os custos de problemas operacionais.

A  tecnologia  CarLess oferece  vantagens  evidentes  sobre  as  outras  tecnologias 

intermodais. As despesas com terminais são reduzidas, pois ele não necessita de guindastes. O 
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único  custo  de  alteração  na  infra-estrutura  para  implantação  do  sistema  consiste  na 

pavimentação  de uma  área  próxima  a dos trilhos  de  forma  que  o veículo  possa  ficar  na  

posição correta para proceder à acoplagem. Dessa forma, o RoadRailer permite que a carga vá 

de um terminal de origem para um terminal de destino, evitando transbordos intermediários e, 

portanto, perdas e danos.

É  importante  ressaltar  que  nas  operações  com  os  semi-reboques  RoadRailer é 

necessário que uma das partes (o transportador rodoviário ou o ferroviário) seja responsável 

pela movimentação, bem como seja definido quem, de fato, fará os investimentos nos ativos. 

Tanto o embarcador, o transportador ferroviário, o rodoviário ou até mesmo uma empresa de 

leasing  podem responder  pelos  investimentos  a  serem realizados  em ativos  como  semi-

reboques específicos.

O exemplo mais conhecido e bem sucedido de operação de RoadRailers ocorre entre 

as  cidades  de  Detroit e  Saint  Louis,  através  da  empresa  Triple  Crown,  transportando 

autopeças para a montadora Chrysler dentro de um esquema do tipo just-in-time. Em 1994, a 

Triple Crown possuía e operava 3.700 RoadRailers do modelo Mark V passando a operar em 

2000 com 6.000 veículos. Desde então, a tecnologia de RoadRailers foi exportada para países 

como Austrália, Índia, Tailândia e outros.

Atualmente,  no Brasil,  existem menos de 90 semi-reboques, pertencentes à  Noma, à 

Randon e à americana  Wabash, e menos de 40 truques ferroviários de posse das ferrovias, 

que, de fato, podem viabilizar tecnicamente a operação.

As ferrovias MRS Logística, FCA – Ferrovia Centro Atlântica, ALL – América Latina 

Logística do Brasil S.A., a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória – Minas já  

testaram essa alternativa de transporte e se preparam para oferecer este tipo de serviço.

O que se percebe é que ainda não existe,  no Brasil,  um fluxo regular da tecnologia  

CarLess.  Entretanto,  várias  empresas,  como  Coca-Cola,  Brahma, OPP  Tremem e  Gessy  

Lever, começam a avaliar  e testar este tipo de tecnologia para obter redução nos custos de 

transporte sem comprometimento da qualidade do serviço prestado. 

2.5 - CONCLUSÃO
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A globalização da economia criou alterações na demanda por serviços de transporte 

que  pressionaram o setor no  sentido  de desenvolver  meios  para  ganho  de  eficiência  dos 

sistemas. Dentre as novas exigências do mercado, merecem destaque:

- Maior sensibilidade da demanda aos fatores tempo e transporte;

- Maior necessidade de padronização dos equipamentos e processos;

- Maior cobrança por eficiência de terminais;

- Melhor coordenação do sistema;

- Maior capacidade do sistema;

- Sistemas de informação mais eficientes.

Diante  destas  novas  tendências,  pode-se  dizer  que  o  desenvolvimento  da 

intermodalidade tornou-se uma necessidade.

A busca do ganho por maior eficiência, imposta pelo ambiente altamente competitivo  

das economias globalizadas, proporcionou a difusão de novas tecnologias que permitiram o 

aperfeiçoamento dos recursos da intermodalidade.

A experiência  internacional tem comprovado que o emprego da intermodalidade no 

transporte de carga é capaz de produzir ganhos significativos em termos de ampliação dos 

níveis de eficiência e eficácia dos sistemas, e, conseqüentemente, reduzir custos de transporte, 

beneficiando significativamente a economia de um País.

Quanto à situação brasileira, pode-se constatar que ainda existem graves problemas no 

setor que impedem o desenvolvimento da intermodalidade. O ponto crítico é o baixo nível de 

eficiência dos terminais de carga, com reflexos negativos no sistema como um todo.

O conjunto  dos  terminais  existentes  no  País  está  longe  do  que  se  espera  de  um 

terminal  de  carga  eficiente  tanto  no  sentido  de  instalações  físicas  e  equipamentos  de 

manuseio, quanto em aspectos operacionais relacionados a sistemas de informações, operação 

integrada e disponibilidade de pessoal capacitado para gerência das operações.

O desenvolvimento da intermodalidade no transporte de carga no País fortalecerá a 

indústria, a agricultura, enfim, todas as atividades produtivas, proporcionando menores custos 

no transporte de seus produtos e maior facilidade de colocação dos mesmos no mercado.

No  próximo  capítulo,  serão  apresentados  os  terminais  ferroviários  em  termos  de 

composição  de  setores  e  atividades  neles  desenvolvidas,  com o  objetivo  de  verificar  as 

necessidades de adequação para o emprego de tecnologia RoadRailer.
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3   TERMINAIS FERROVIÁRIOS DE TRANSBORDO

3.1 - INTRODUÇÃO

Neste  capítulo,  são  apresentadas  as  operações  desenvolvidas  em  um  terminal 

ferroviário  de transbordo para a  movimentação eficiente de mercadorias,  destacando-se os 

setores e os componentes do mesmo.
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Em seguida são apresentados os equipamentos e tipos de unitização de carga, com 

destaque para as cargas consolidadas.

3.2 - ESTRUTURA E ATIVIDADES DE UM TERMINAL FERROVIÁRIO

MORLOCK  (1978)  define  um  terminal  ferroviário  de  carga  como  um  sistema 

dinâmico composto de infra-estrutura e instalações com as quais a ferrovia pode realizar  o  

tráfego de trens, o transbordo de mercadorias dos vagões para os meios complementares de 

dispersão e concentração, a transferência direta do vagão ao cliente e do cliente ao vagão e o  

armazenamento temporário de mercadorias.

Distinguem-se  três  setores  ou  subsistemas  em  um  terminal  ferroviário  de  carga, 

RIVES (1980):

-  Setor  Ferroviário:  constituído  pelas  áreas  de  recepção,  formação,  classificação, 

ordenação, expedição e estacionamento de trens;

- Setor de Suporte: formado pela infra-estrutura necessária  para os diferentes meios 

complementares (outros modais) que afluem ao terminal.

-  Setor de Transbordo: formado  pela  infra-estrutura e  pelas  instalações necessárias  

para a carga, descarga de vagões e armazenagem de mercadorias;

Como  se  observa  na  figura  3.1,  a  seguir,  o  fluxo  de  atividades  de  um terminal  

ferroviário de carga se dá a partir da linha tronco (a linha ferroviária principal). O primeiro  

setor é o de recepção, em que a locomotiva é separada e direcionada ao estacionamento de 

locomotivas.  É  a  partir  desse  setor,  também,  que  ocorre  a  decomposição  dos  vagões,  

direcionados  aos  demais  setores  conforme  o  cadastro  de  clientes  ou  conforme  avarias 

detectadas.  Posteriormente,  após classificação,  baldeio  ou carga e descarga, a  composição  

passa pela expedição.

São consideradas operações básicas de um terminal ferroviário aquelas para as quais o 

terminal foi projetado (ROBINSON, 1986) e, portanto estão diretamente relacionadas com as 

tarefas necessárias para a movimentação de carga.

A cadeia  de transporte para  a  intermodalidade  envolvendo  o  modal  ferroviário  se 

estabelece  com três modais  dos quais o central é o transporte ferroviário  e os outros dois 

extremos, os meios complementares que podem ser o aéreo, o marítimo ou o rodoviário.
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Tomando como exemplo  um terminal rodo-ferroviário genérico, tem-se as seguintes 

operações básicas:

-  Carga  nos  vagões:  engloba  as  atividades  de  recebimento  das  mercadorias,  

armazenagem para posterior transbordo ou transbordo direto dos caminhões.

-  Descarga  dos  vagões:  engloba  as  atividades  de  descarga  e  armazenagem  das 

mercadorias ou transbordo direto para o caminhão e retirada da carga.

Para que o fluxo da carga em um terminal intermodal se complete de maneira mais 

eficiente possível, as operações são realizadas na seqüência:

- Carregamento da mercadoria no meio complementar de transporte, em sua origem;

- Transporte da origem ao terminal no meio complementar de concentração;

- Transbordo do meio complementar ao vagão no terminal ferroviário de origem;

- Transporte ferroviário específico;

- Transbordo da mercadoria do vagão ao meio complementar no terminal ferroviário 

de destino; 

- Transporte  do  terminal  de  destino  ao  domicílio  do  destinatário  pelo  meio 

complementar de dispersão;

- Descarga do meio complementar, no destino final.
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FIG. 3.1. Fluxograma de um Terminal Ferroviário de Carga.

Todas as operações realizadas em terminais  são planejadas buscando a redução dos 

tempos de movimentação da carga já  que esses definem os níveis  de serviço  e promovem 

menores custos de exploração ferroviária.  Outras movimentações que precisam de cuidados 

especiais são a formação, ordenação de trens e a classificação, agregação e desagregação de 

vagões. No caso do terminal com funções de armazenagem, deve-se atentar também para a 

colocação  ordenada  das  mercadorias  em instalações  adequadas,  seu  controle,  proteção  e 

preservação.
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A FIG. 3.2 mostra o fluxo de atividades em um terminal intermodal rodo-ferroviário  

que serão detalhadas ao longo deste capítulo.

FIG. 3.2: Fluxo de Atividades Físicas desenvolvidas em um Terminal de Carga Rodo-
Ferroviário (DEXHEIMER, 1997).
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O  setor  ferroviário,  de  forma  geral,  é  responsável  pela  recepção,  classificação, 

formação e partida de trens,  carregados ou não e pelas manobras internas necessárias para 

concretizar a operação.

Segundo RIVES (1980), esse setor está constituído por:

-  Acesso  ferroviário:  usualmente  caracterizado  pela  linha  principal  que  adentra  o 

terminal e por linhas que provêem da circulação das composições dos trechos fora do mesmo.

- Feixes  de Recepção, Classificação e Expedição:  conjunto de linhas  destinadas ao 

recebimento, classificação e expedição de trens. O primeiro grupo deve estar constituído por 

um número suficiente de linhas,  de modo a permitir a livre chegada dos trens programados. 

Cada linha deve ter comprimento útil compatível com a extensão do trem-padrão. Esse feixe 

atua como elemento regulador da circulação entre a linha de acesso ao pátio e o próprio pátio. 

Já o feixe de classificação é um conjunto de linhas em que é realizada a decomposição dos 

trens  de acordo com a  natureza  da mercadoria,  de seu  destino,  da programação  de  trens 

prevista e do tipo de armazenagem. Neste feixe ocorrem também as manobras para formação  

de trens de modo a agrupar os vagões por ordem de destino preparando-os para expedição. O 

feixe  de  expedição,  como  o  feixe  de  recepção,  é  constituído  por  um conjunto  de  linhas  

compatíveis ao programa de trens, de modo a não impedir sua partida rápida e cuja extensão é 

função do trem padrão (FALAVINHA, 1979).

Todas as linhas dos feixes mencionados devem atender à transposição de locomotivas 

e às composições, ou seja, nenhuma linha pode ficar isolada.

- Linhas de Desvios e Estacionamento: são destinadas ao estacionamento do material 

tracionante e rebocado.

- Setor de Abastecimento, Manutenção e de Reparos Leves ou Pesados: sua finalidade 

é abastecer as locomotivas de óleo, água ou areia, e executar manutenções corretivas leves ou 

pesadas em locomotivas e vagões.
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FIG. 3.3: Fluxograma do Setor de Abastecimento, Manutenção e de Reparos Leves ou 

Pesados.

3.3.2 - SETOR DE SUPORTE

Sua finalidade  básica  consiste  em possibilitar  a  penetração  no  terminal  dos meios 

complementares do cliente ou da própria ferrovia, permitindo a integração do terminal com o 

meio  onde  está  inserido  (MORLOCK,  1978).  Neste  setor  são  realizados  o  controle  e  a 

gerência das operações e a administração do terminal. É constituído por:

- Infra-estrutura de Acessos: rede do modal complementar (rodoviária, no caso de um 

terminal  rodo-ferroviário),  uma  linha  ferroviária  de  diferente  bitola,  esteiras  rolantes  ou 

transportador aéreo.

- Instalações auxiliares: área para o estacionamento de veículos pesados.

-  Dependências  de Controle  e  Administração  Comercial  e  Técnica:  locais  onde se 

produzem os contatos com os clientes dos sistemas de transporte envolvidos, isto é, onde se 

desenvolve a atividade comercial do terminal.
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3.3.3 - SETOR DE TRANSBORDO

A função do setor de transbordo dentro do terminal é coordenar as operações de carga 

e descarga de mercadorias dos vagões ao meio  complementar ou a área de armazenagem,  

permitindo a aproximação dos meios complementares (MORLOCK, 1978).

Está constituído, segundo RIVES (1980), por:

– Pátio de Transbordo: área destinada às operações de transbordo direto da carga de 

vagões para caminhões e vice-versa, e às operações de transbordo de carga de vagões e/ou 

caminhões  para a  área de armazenagem próxima  e vice-versa.  Essa área de armazenagem 

pode ser coberta ou não. Pode, ainda, estar ao nível do solo, com a linha adentrando ao recinto  

do armazém. Nesse caso, existem plataformas elevadas em relação ao nível do piso exterior  

da edificação e com a linha férrea passando paralelamente à sua face lateral para possibilitar a  

movimentação  de  carga  em um mesmo  nível.  São  cobertas  com beirais  para  proteger  o 

veículo quando de sua carga ou descarga.

– Armazéns: são áreas onde as mercadorias são depositadas por determinado período 

de tempo antes do transbordo para os meios de dispersão. Devem adaptar-se às necessidades 

dos modais que nele  operam bem como às dos clientes,  dentro de um contexto de relação 

operativa e funcional. A natureza da mercadoria a ser movimentada condiciona essa área que 

apresenta variações quanto às vias  de manobra e à disposição de acessos.  Estes armazéns  

podem ser de três tipos: descobertos, para mercadorias volumosas,  cobertos e abertos para 

mercadorias  frágeis  ou  perecíveis,  ou  cobertos  e  fechados  para  mercadorias  que  devam 

permanecer, por algum tempo, armazenadas no terminal.

– Áreas para Transbordo Direto: áreas onde a movimentação da mercadoria  se faz 

diretamente  de  vagão  para  vagão  ou de  vagão  para  meio  complementar  (ou vice-versa),  

colocados lado a lado.

– Oficinas de Manutenção de Equipamentos de Movimentação e de Veículos Pesados: 

locais  onde é desenvolvida  a manutenção leve  de equipamentos com autonomia  vertical  e 

horizontal ou de veículos pesados, como locomotivas e vagões. 

– Acesso ao Pátio de Transbordo e Armazenagem: área que propicia a transferência de 

carga. É constituída de acessos rodoviários e ferroviários, dispostos de maneira a agilizar a 

carga, descarga e o transbordo de mercadorias.
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3.3.4 - SETOR RODOVIÁRIO (MEIO COMPLEMENTAR)

A função deste setor é o controle das chegadas e das saídas de caminhões, carregados 

e vazios,  da circulação  interna  de veículos  e  equipamentos  de movimentação, da área de 

espera  e  do  estacionamento.  Assim,  está  constituído  por  um acesso  rodoviário,  vias  de 

circulação e manobra no terminal, área de estacionamento e oficinas. (DEXHEIMER, 1997).

Acesso Rodoviário: Segundo LIMA JÚNIOR (1988), esse acesso é caracterizado por vias de 

ligação entre a entrada do terminal e a via pública podendo ser:

- Perpendiculares:  inserções  adequadas  quando  a  via  pública  possui  um  baixo 

volume de tráfego;

- Inclinadas: utilizadas quando a via pública possui níveis intermediários de fluxo de 

tráfego ou;

- De Faixas Exclusivas: inserções mais adequadas para rodovias com alto fluxo de 

tráfego.

Vias  de  Circulação  e  Manobra  no  Terminal:  sua  disposição  está  diretamente 

relacionada  com as características  do setor de carga, levando  em conta,  principalmente,  a 

forma  de  acostagem.  Esta  é  basicamente  definida  em  função  das  características  das 

carrocerias dos veículos. Um veículo que possua carroceria fechada, como é o caso da maioria  

dos caminhões leves, faz a transferência por trás. Já um veículo que tenha carroceria do tipo 

aberta, pode necessitar de maior área para a sua carga/descarga, pois esta é feita pelas laterais  

(LIMA, 1989). Para um bom desempenho operacional devem-se considerar as restrições dos 

veículos a fim de evitar cruzamentos indesejáveis.  Este cuidado deve ser tomado quando da 

concepção do terminal.

Área de Estacionamento: é aquela destinada à espera ou estacionamento de veículos, 

pois  durante  a  operação  do  terminal  pode  ocorrer  a  formação  de  filas  de  espera  em 

determinados períodos de tempo. Nestes períodos, os veículos se dirigem a essa área para não 

interferir nem no interior nem no entorno do terminal. Essa área tem a função de acumulação  

de veículos cheios ou vazios aguardando pelo processamento. 

Oficinas para manutenção rotineira e reparos leves em caminhões: cujas funções são 

abastecimento, manutenção e reparos leves dos veículos. 
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3.4 - A OPERAÇÃO DE UM TERMINAL FERROVIÁRIO

Segundo RIVES (1980), a operação ferroviária do terminal começa com a recepção de 

veículos de longo percurso, neste caso os trens, provenientes de grandes centros produtores da 

área  de  influência  do  terminal.  A  seguir  é  feito  o  reconhecimento  e  a  comprovação  das 

características do material rodante, carga e destinatário. Uma vez conferidos os dados o trem é 

decomposto  no  feixe  de  classificação  e  cada  vagão  é  encaminhado  ao  setor  de  carga  e 

descarga correspondente ao tipo de mercadoria e ao tipo de armazenagem.

Nesse setor, os vagões são descarregados diretamente sobre o meio complementar que 

irá retirar a mercadoria do terminal, ou sobre plataformas a espera da retirada da mesma pelo  

cliente.  Nessa fase  deve-se  ficar  atento ao  processo  de distribuição  da carga no  terminal,  

procurando-se racionalizar o posicionamento da mesma em função da seqüência de saída, o 

que  poderá  facilitar  a  operação  de  carregamento.  O  vagão,  uma  vez  descarregado,  é 

inspecionado por agentes e ajudantes e removido para a área de estacionamento ou para o  

setor de reparação, quando for o caso.

Definidos os destinos dos vagões vazios para novo carregamento são executadas as 

operações inversas de manobra e formação do trem, posicionamento do mesmo em uma linha  

de expedição e partida do terminal (MORLOCK, 1978).

Em relação  ao  meio  complementar  utilizado  para  a  retirada  da  carga,  depois  de 

decidida a expedição do lote, os chassis são encostados às posições de carregamento onde o 

mesmo é realizado. Uma vez terminado esse processo e relacionados todos os documentos, os 

chassis partem para realizar a entrega da carga no seu destino final que pode ser o terminal do 

cliente ou o porto, no caso de carga de exportação (DEXHEIMER, 1997).

No caso das mercadorias chegarem ao terminal por via rodoviária e serem levadas ao 

destino  final  por  trem,  os  vagões  vazios  em  espera  nas  linhas  de  estacionamento  são 

designados aos setores de carga e descarga, para efetuar o carregamento que pode ser por 

transbordo  direto  do  caminhão  ao  vagão  ou  da  área  de  armazenagem  ao  vagão 

(DEXHEIMER, 1997).

3.5 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO
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Os diferentes meios de movimentação de um terminal ferroviário são classificados em 

dois grupos: de movimentação de vagões e de chassis; e de movimentação de cargas.

3.5.1 - MEIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE VAGÕES E CHASSIS

Segundo  ROCHA  (1989),  de  uma  forma  geral  são  os  seguintes  os  principais  

equipamentos de manobra de vagões encontrados nos terminais:

–  Locomotivas  de  Manobra:  são  locomotivas  de  menor  porte  com  a  finalidade 

exclusiva  de  movimentar  vagões  no  terminal,  desacoplando  e  acoplando-os  e/ou  carretas 

rodo-ferroviárias à composição.

– Tratores de Manobra: tem a mesma finalidade das locomotivas de manobras e são 

semelhantes  aos  tratores  típicos  agrícolas  com pneus,  o  que  lhes  permite  circular  pelas 

entrevias. Podem, ainda, ser do tipo rodo-ferroviário que possibilita ambas as alternativas.

– Guincho Cabrestante: cabo de aço ligado a um guincho instalado nas estações em 

que o tráfego de vagões não justifica o emprego de locomotivas ou tratores de manobra.

–  Placa  Giratória  de  Vagões:  formada  por  um disco  giratório  que  se  mantém na 

horizontal,  nivelando  o  pavimento.  Na  placa  são  colocados  os  trilhos  sobre  os  quais  se 

posiciona o vagão, que é girado manualmente ou por meios mecânicos.  Normalmente, esse  

equipamento é encontrado em oficinas de reparos de vagões e locomotivas.

– Cavalos  Mecânicos:  são  veículos  destinados  à tração de  chassis  no  interior  dos 

terminais, realizando, em conjunto, as operações de transporte. São especialmente concebidos 

para operar terminais de transbordo dotados de macaco hidráulico na quinta roda, de modo a 

possibilitar o levantamento dos chassis,  pela parte dianteira, para movimentá-los no interior  

do terminal. 
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FIG. 3.4: Tipo de Cavalo Mecânico

3.5.2 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Existem  quatro  tipos  de  equipamentos  de  movimentação  de  materiais:  veículos 

tracionados, transportadores contínuos, equipamentos suspensos e veículos industriais.

Os veículos tracionados podem ser:

– Vagões: apropriados para os diversos tipos de carga, são classificados segundo seu 

tipo, sua utilização (sub-tipo) e pelo  peso máximo  admissível  por eixo e bitola (GOMES, 

1983);

– Carrocerias e Chassis: as carrocerias são utilizadas segundo o tipo de carga que irão 

transportar. Podem ser de vários tipos como fechadas ou baús,  basculantes e plataformas e 

ainda estar separadas, em forma de chassis, ou acopladas à tração formando o caminhão. Os 

chassis  são  veículos  não  motrizes  sobre  os quais  as  mercadorias  são  apoiadas  e  fixadas.  

Existem  várias  versões  desses  veículos  que  vão  desde  carretas  rodoviárias  normais  a 

conjuntos  de  estrado  e  chassis,  dotados  de  mecanismos  que  permitem  a  estocagem das 

mercadorias  sobre  os  estrados,  movimentando-se  com  a  ajuda  de  cavalos  mecânicos 

acoplados aos chassis.

Os Transportadores Contínuos são equipamentos motorizados que usam a gravidade 

para mover cargas uniformes continuamente de ponto a ponto por caminhos fixos. As correias 

transportadoras e os transportadores por roletes são exemplos desse tipo de equipamento.
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Os  Equipamentos  Suspensos  são  utilizados  para  movimentar  cargas  variáveis  ou 

intermitentes.  Como exemplos podem ser citados: talhas,  monotrilhos,  guindastes,  pontes e 

pórticos rolantes. Os pórticos sobre trilhos ou pneus são utilizados para fazer o transbordo da 

carga  do  veículo  ferroviário  para  o  rodoviário  e  vice-versa,  ou destes  para  o  solo.  Têm 

tamanhos variados e capacidade de içamento de ate 40 toneladas. Alguns terminais utilizam 

pórticos sobre pneus,  o que facilita  a operação no pátio.  Tem estrutura pesada  e estável,  

munida de rodas direcionais e trabalham em linha reta na estocagem.

FIG. 3.5: Pórtico sobre Pneus

Os Veículos Industriais podem ser motorizados ou não, e são usados para movimentar 

cargas  uniformes  ou  mistas,  intermitentemente,  por  caminhos  variáveis  que  tenham 

superfícies  e  espaços  apropriados.  São  exemplos  comuns:  empilhadeiras,  paleteiras 

motorizadas, carrinho de mão, tratores com reboque e guindastes móveis.

As empilhadeiras são utilizadas para movimentação de carga no interior dos terminais,  

tanto em armazéns  como em pátios de estocagem.  Segundo Aurélio  (1985) são carros de 

elevação por garfos hidráulicos,  motorizados para movimentação horizontal e vertical com 

condições  de  operar  à  médias  distâncias.  Os  garfos  recolhem  os  pallets, através  dos 

dispositivos  de  base  próprios  para  manuseio,  e  por  elevação,  executam  a  operação  de 

empilhamento.  São  veículos  utilizados  nos  terminais  com  o  objetivo  de  movimentar 

contêineres  e  arrumá-los  em pilhas  e  para  as  atividades  de  transferência  de  cargas  entre 

carretas e vagões ferroviários.
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FIG. 3.6: Empilhadeira Frontal de Contra-Peso.

As empilhadeiras podem ser dividas em 3 classes: frontais de contra-peso, frontais que 

equilibram a carga dentro de sua própria base e empilhadeiras laterais.  A mais utilizada é a 

frontal de contra-peso com motor a explosão ou elétrico.

3.5.3 - MEIOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS

Se a carga a ser movimentada for composta de veículos, o embarque ou desembarque 

dos mesmos nos vagões plataforma utiliza rampas de acesso, que podem ser de três tipos:

- De topo: permitem o carregamento ao longo do eixo da composição ferroviária;

- Lateral:  exigem  manobra  dos  veículos,  tanto  para  embarque  como  para 

desembarque, aumentado assim, consideravelmente o tempo de operação.

- Mista:  permitem  o  acesso  tanto  lateralmente  como  ao  longo  do  eixo  da 

composição.

Quanto ao material as rampas para embarque são, geralmente, de concreto armado que 

não se deterioram sob ação das intempéries,  permitindo a operação de carga e descarga de 

veículos  em qualquer  tempo.  Podem também ser  construídas  de madeira  ou formadas  de 

material de aterro o que freqüentemente gera problemas, quer pela passagem continuada de 

veículos, quer pelo desmoronamento provocado pela infiltração das águas de chuva.
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As  rampas  em aterros podem ter esse  material  confinado  numa  caixa  formada  de 

estacas cravadas de topo, podendo ser em madeira, trilhos ou concreto. Esses tipos de rampas  

exigem constantes trabalhos de manutenção.

3.6 - CONCLUSÃO

Do exposto, verifica-se a complexidade das operações desenvolvidas em um terminal  

ferroviário. Para que o serviço oferecido atenda às expectativas dos clientes, é necessário que 

as operações sejam cuidadosamente planejadas. Uma das exigências da demanda é o serviço  

porta-a-porta que a ferrovia só poderá satisfazer com a adoção da intermodalidade, já que o 

uso de ramais  ferroviários  particulares  tem um campo  de atuação limitado,  restringido  ao 

atendimento  de  algumas  empresas,  indústrias  e  centros  de  produção  com  demanda 

compatível.

No próximo capítulo serão apresentadas as características que um terminal ferroviário 

deve possuir para que o serviço do sistema RoadRailer possa ser oferecido.
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4   O SISTEMA ROADRAILER E OS TERMINAIS FERROVIÁRIOS

4.1 - INTRODUÇÃO

No presente capítulo apresentam-se as características físicas de terminais de carga para 

uso do sistema RoadRailer.

Inicialmente é analisada a tecnologia citada, sua origem, inovações e estado atual, e a 

seguir  são  relacionados  os  tipos  de  equipamentos  necessários,  bem  como  apresentadas 

sugestões de layout e descritas as movimentações de semi-reboques que operam no interior do 

terminal.

4.2 - GENERALIDADES

O sistema de semi-reboques RoadRailer foi criado nos Estados Unidos na década de 

50,  na  tentativa  de se  obter a  expansão  do modal  ferroviário,  fornecendo  a clientes  uma 

qualidade maior no chamado transporte “door-to-door”.

Na metade da década de 50, a companhia Chesapeake e Ohio (C&O) desenvolveu os 

primeiros semi-reboques bimodais denominados Mark I RoadRailer que eram movimentados 

em blocos de várias unidades acopladas ao último vagão de passageiros da composição, o que 

restringia o transporte, pois a quantidade de semi-reboques era baixa devido a fragilidade do 

aparelho de choque e tração. 

Inicialmente a companhia  C&O produziu os semi-reboques  RoadRailer com  trucks 

(ou  bogies) ferroviários permanentes,  isto  é,  presos à parte traseira do semi-reboque. Com 

isso, o peso morto, ou tara, era acrescido ao modal rodoviário e o volume de mercadorias era 

menor do que o normalmente transportado por semi-reboques convencionais.

A  inovação  tecnológica  introduzida  pelo  sistema  RoadRailer permitiu  movimentar 

mercadorias  sem a necessidade de equipamentos de manipulação  de cargas em terminais,  

reduzindo os custos totais.

O setor de correios e remessas do governo dos Estados Unidos da América utilizou 

essa tecnologia pelo baixo custo de transporte.

Durante as décadas de 60 e 70, as companhias  ferroviárias  em especial a  Bi-Modal 

Corporation e organizações de pesquisa americanas desenvolveram a intermodalidade rodo-
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ferroviária  aumentando a competitividade  do modal  ferroviário  naquele  país.  Isto  veio  ao 

encontro de uma exigência do mercado americano que possuía um interesse especial no setor 

ferroviário pelo baixo custo de transporte. 

Os  semi-reboques  foram sendo  aperfeiçoados  por  essas  empresas  e  organizações, 

surgindo  da  Bi-Modal  Corporation,  o  Mark  II RoadRailer e  posteriormente  o  Mark  III 

RoadRailer, porém, as inovações desses últimos modelos não foram tão significativas  pois  

eram de ordem mecânica tais como passagens de ar comprimido para os freios, aparelhos de 

choque e tração mais resistentes, e mecanismos de suspensão dos pneus. Esses implementos 

não aumentavam a sua capacidade de carga.

O Mark III RoadRailer começou a operar na Seaboard Coast Line (SCL) na cidade de 

Illinois no começo da década de 80. Apenas seis meses depois do início da operação é que o 

sistema  apresentou valiosas informações e efeitos econômicos muito bons, permitindo uma 

equiparação com o modal rodoviário.

Não  satisfeita  com  a  atuação  do  Mark  III  RoadRailer a  Bi-Modal  Corporation 

desenvolveu o Mark IV RoadRailer inovando através dos trucks ou bogies ferroviários mais 

leves  e  dispositivos  de operação de fácil  manuseio  sendo posto em operação no  meio  da 

década de 80.

FIG. 4.1: Mark IV RoadRailer, nota-se o truck ou bogie permanente no semi-reboque.

Seguindo as inovações tecnológicas, em 1988, foi desenvolvido o semi-reboque Mark 

V RoadRailer pela  Wabash National Corporation detentora comercial da marca a partir dos 

anos 80, já que a mesma incorporou a empresa Bi-Modal Corporation.
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 Este último sistema caracteriza-se por uma grande avanço tecnológico, pois os bogies 

ferroviários  permanecem sobre a linha  ferroviária  desacoplados das carretas,  enquanto nas 

versões anteriores acompanhavam os semi-reboques. Isso acarreta um alívio do peso sobre o 

semi-reboque rodo-ferroviário tornando-o mais competitivo com o modal rodoviário.

O Mark V RoadRailer possui duas partes distintas:

- O semi-reboque propriamente dito e;

- A unidade móvel denominada truck ou bogie.

O  semi-reboque  tem  a  função  de  trafegar  sobre  rodovias  e  possui  dispositivo 

pneumático na suspensão que elevam as rodas para o tráfego sobre os trilhos, não atingindo a 

superestrutura ferroviária. 

Já a unidade móvel designado truck ou bogie ferroviário tem a função do tráfego sobre 

os trilhos possuindo dispositivos semelhantes a vagões convencionais.

FIG. 4.2: Truck ou bogie ferroviário.

Nos Estados Unidos, as operações de semi-reboques Mark V RoadRailer expandiram-

se nas décadas de 80 e 90, sendo a cadeia de serviço estendida de um terminal (Illinois) a doze 

terminais para uso deste sistema.
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FIG. 4.3: RoadRailer Mark V em operação.

Desde a metade da década de 80, a taxa de crescimento da quantidade de mercadorias  

transportadas  pelo  sistema  RoadRailer tem-se  elevado  significativamente  no  mercado 

americano.  Segundo  a  American  of  RailRoads  Statistics (  Associação  Americana  de 

Estatísticas  de  Vias  Férreas)  e  usando  o  ano  de  1998  como  base,  houve  em  1999  um 

crescimento de 400% (quatrocentos por cento) no uso de semi-reboques  RoadRailer,  bem 

maior que o crescimento da intermodalidade convencional que alcançou apenas um aumento 

de 48% no mesmo período.

Alguns  exemplos  de  empresas  americanas  usuárias  deste  sistema  são  descritos  a 

seguir.

A  empresa  americana  Triple  Crown possui  6.000  semi-reboques,  todos  do  tipo 

fechado,  com porta  traseira  que  transporta  produtos  como  comestíveis,  automotivos,  de 

higiene, eletrodomésticos e outros.

Outra empresa que possui significativas unidades deste sistema é a Amtrak com uma 

frota de 500 semi-reboques  RoadRailer que fornece o serviço de transporte para correios e 

remessas do governo americano.

A  Swift possui  uma  frota  de  300  semi-reboques  RoadRailer com rota  na  costa 

ocidental dos Estados Unidos nas cidades de Portland e Los Angeles.

A tecnologia de semi-reboques RoadRailer também está sendo desenvolvida fora dos 

Estados Unidos: o semi-reboque começou sua operação em testes na Austrália, Nova Zelândia 
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e Europa no começo da década de 90 e já obteve significativos resultados tais como a atração 

de mercadorias antes transportadas pelo modal rodoviário e rapidez na entrega da carga.

Na Austrália,  no estado de  Queensland,  foram testados semi-reboques refrigerados 

para  o  transporte de  produtos  perecíveis  que  operam transcontinentalmente  (de  Sidney a 

Perty).

A Europa começou o uso dos semi-reboques também no começo da década de 90, 

atingindo  uma qualidade  compatível  com o modal  rodoviário no serviço  de transporte de 

carga no ano de 1995. A Bayersche Zug (BTZ) opera serviços diários entre quatro terminais 

na Alemanha e Itália. A frota da BTZ inclui quatro tipos de semi-reboques, isto é:

- Semi-reboques fechados convencionais;

- Semi-reboques refrigerados;

- Semi-reboques com portas laterais e,

- Semi-reboques lonados superiores.

As operações no transporte com os semi-reboques Mark V RoadRailer estão crescendo 

na Nova Zelândia, Índia, Tailândia, Brasil e China, todos em fase de teste.

No Brasil, a América Latina do Brasil e a MRS Logística vem concentrando esforços 

na área de transporte intermodal para a melhoria de seus serviços e satisfação dos clientes. O 

principal eixo de atuação fica entre São Paulo e Porto Alegre e São Paulo e Buenos Aires.  

Foram investidos cerca de 20 milhões de reais na compra de 160 semi-reboques e 160 bogies 

especiais  e  em  reformas  em  terminais  intermodais  de  carga.  Essas  medidas  asseguram 

agilidade no transporte e integridade e segurança da carga, já que não é necessário manuseá-

la. São muito utilizados para produtos de maior valor agregado cujo manuseio pode danificar  

a carga: produtos de higiene e limpeza, alimentos, bebidas, embalagens, papel, entre outros.

58



FIG. 4.4: Desenvolvimento da Tecnologia RoadRailer.
Em fase de teste.                           Em operação.

4.3  -  ESTRUTURA  BÁSICA  DE  UM  TERMINAL  FERROVIÁRIO  PARA  O  SISTEMA  

ROADRAILER

Os terminais  intermodais  para uso do sistema  RoadRailer são áreas especialmente 

destinadas a movimentação dos semi-reboques do tipo  Mark V RoadRailer que usam dois 

modos de transporte para sua movimentação, o rodoviário e o ferroviário. 

Os principais componentes de um terminal para uso dos semi-reboques RoadRailer se 

assemelham a terminais de transbordo convencional e são os setores ferroviário, rodoviário e 

o de suporte.

4.3.1 - SETOR FERROVIÁRIO

O  setor  ferroviário  não  sofre  mudanças  em relação  ao  mesmo  setor  do  terminal  

convencional,  pois  as  operações  seguem as  mesmas  disposições  obedecendo-se  a  mesma 

seqüência de atividades.

59



4.3.2 – SETOR RODOVIÁRIO

Neste setor, não ocorrem mudanças significativas de infra-estrutura e dependências de 

controle  e  administração  comercial  e  técnica,  pois  esses  locais  continuam  com  as  suas 

finalidades. Já as instalações auxiliares devem ser revistas, com ênfase no acesso rodoviário e 

na área de estacionamento. 

O acesso ao terminal deve prover uma infra-estrutura que possibilite os semi-reboques 

entrarem e saírem de forma  a não  ocorrerem problemas  no  sistema  viário  no  entorno  do 

terminal.  Vias  pavimentadas  ou  compatíveis  e  de  pouco  fluxo  de  tráfego  devem  ser 

consideradas e a implantação em áreas ferroviárias afastadas de zonas residenciais. 

O  setor  rodoviário  de  um  terminal  para  uso  do  sistema  RoadRailer deve  estar 

organizado  de forma  a ofertar serviços compatíveis  com a demanda,  de onde as áreas de 

estacionamento e circulação devem ser dimensionadas para o recebimento dos semi-reboques.

Para  uma  melhor  movimentação  dos  semi-reboques,  deve-se  dispor  de  vagas  de 

estacionamento ao longo da linha e a 45 graus para que o tempo de formação e decomposição  

do trem seja  otimizado.  Segundo  Novaes,  essas  vagas  devem ser  dispostas  a  45  graus  e  

espaçamento mínimo  de 25 metros quando o terminal não possuir espaços suficientes para a 

movimentação de veículos de grande porte. 

As vagas a 45 graus colaboram também com o processo de verificação do estado de 

conservação dos semi-reboques pela equipe de manobra, pois esta aferição é processada pelo 

pessoal de campo identificando pontos de fadiga do material, pelo lado do veiculo e pela parte 

traseira do mesmo onde o espaço é adequado para tal procedimento.

É necessário que a área entre os trilhos e adjacências sejam pavimentadas a fim de que 

os  semi-reboques  trafeguem  com  segurança  e  não  danifiquem  quaisquer  estruturas  de 

equipamentos utilizados.

4.3.3 - SETOR DE SUPORTE
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Neste setor as áreas para transbordo e armazenamento são inexistentes podendo servir  

para o depósito dos trucks ou bogies ferroviários que por ventura não sejam utilizados.

Tendo em vista que o terminal ferroviário trabalhará com mercadorias de alto valor 

agregado, deve-se ter especial atenção para a segurança dos semi-reboques. Com isso, inclui-

se uma nova dependência de controle da segurança patrimonial.  Alguns cuidados devem ser 

tomados com relação aos aspectos físicos do terminal, como:

- Fechamento lateral por muros ou gradis dotados de telas de proteção;

- Portões de acesso tanto para o rodoviário quanto para o ferroviário;

- Controle  de  saídas  e  entradas  dos  semi-reboques  através  de  uma  guarita  de 

recepção;

- Guaritas dispostas nas laterais do terminal;

- Vigilância 24 horas interiormente e exteriormente ao terminal.

Para garantir a segurança da carga e do semi-reboque, deve existir uma área livre entre 

o final  de acostagem dos semi-reboques e os trilhos,  afim  de que qualquer  semi-reboque 

movimentado não interfira  na operação ferroviária  atingindo  o gabarito  da via  e causando 

danos a equipamentos.

4.4 - MEIOS DE MOVIMENTAÇÃO

Os diferentes meios de movimentação podem ser reunidos em dois grupos: os meio de 

movimentação dos semi-reboques e os meios de movimentação de cargas propriamente ditas. 

4.4.1 - MEIOS DE MOVIMENTAÇÃO DOS SEMI-REBOQUES

Os  equipamentos  exigidos  para  a  movimentação  dos  semi-reboques  e  auxílio  na 

operação são trucks ou bogies ferroviários,  bogies Buggys, cavalos mecânicos e locomotivas 

de manobra.
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- Bogies ou trucks ferroviários

Os  bogies  ou  trucks ferroviários  são  equipamentos  de  apoio  aos  semi-reboques 

fornecendo o suporte ao tráfego sobre trilhos. Podem ser de dois tipos, o CouplerMate bogie e 

o bogie propriamente dito.

– CouplerMate bogies (FIG. 4.5)

São  trucks  ou bogies ferroviários  terminais  locados na extremidade da composição 

ferroviária  acoplados  à  locomotiva,  possuem  aparelho  de  choque  e  tração  convencional 

servindo de elo entre a locomotiva e o primeiro semi-reboque da composição.

Esses  equipamentos  não  necessitam  de  vagão  madrinha  (vagão  de  elo  entre  a 

locomotiva e a composição) para a passagem de ar comprimido aplicado aos freios como é 

feito usualmente para algumas composições convencionais. 

Operam apenas unidirecionalmente e os equipamentos de içamento devem executar 

sua movimentação no caso de ocorrer mudanças de direção de tráfego.

FIG. 4.5: CouplerMate Bogie

- Bogies ou trucks ferroviários (FIG. 4.6)

62



São  peças  ferroviárias  intermediárias  onde são  acoplados  os semi-reboque.  Têm a 

finalidade de sustentação das carretas e servem para o tráfego das mesmas sobre os trilhos. 

FIG. 4.6: Acoplamento de carretas utilizando o RoadRailer Mark V Rail Bogie.

Apresentam flexibilidade quanto a operação, pois possuem a capacidade de trabalhar 

em ambos  os  sentidos,  com o  que  os  semi-reboques  podem ser  acoplados  em qualquer 

extremidade do bogie.

A tecnologia empregada possui um sistema especial de amortecimento que elimina a 

transferência de vibrações do truck ferroviário para a carreta, onde está armazenada a carga.

- Bogie Buggy (FIG. 4.7 e 4.8)

Este equipamento foi desenvolvido pela  Wabash National Corporation para facilitar 

as operações de colocação e de retirada dos bogies ferroviários sobre os trilhos eliminando 

equipamentos de içamento tais como guindastes.

Possui  um  estrado  acoplado  ao  cavalo  mecânico  de  manobra  que  eleva  o  bogie 

eletricamente.  Um conjunto  de içamento ligado  sistema  hidráulico  auto-suficiente  permite 

uma movimentação segura do bogie, mesmo dos mais pesado como o CouplerMate Bogie, ao 

longo do terminal.

FIG. 4.7: Bogie Buggy acoplado ao cavalo mecânico.
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FIG. 4.8: Elevação do truck ou bogie através do Bogie Buggy.

Nas FIG. 4.7 e 4.8 nota-se a movimentação feita pelo Bogie Buggy acoplado ao cavalo 

mecânico e também a posição correta de colocação sobre os trilhos.

- Cavalos Mecânicos

Os  cavalos  mecânicos  de  manobra  são  equipamentos  fundamentais  para  o  bom 

funcionamento  de  um terminal  rodo-ferroviário  destinado  aos  semi-reboques  RoadRailer. 

Eles têm as funções de desacoplar e acoplar os semi-reboques rodo-ferroviários a composição 

bem como posicionar os bogies ferroviários sobre a linha férrea.

Os cavalos  mecânicos  deslocam-se com grande agilidade  fornecendo  um tempo de 

manobra de acoplagem e desacoplagem de aproximadamente três minutos às composições 

ferroviárias de semi-reboques, o que é muito significativo quando comparado com o tempo 

das composições ferroviárias convencionais.

Esses  equipamentos  necessitam  de  apenas  um  operador  no  comando  do  cavalo  

mecânico, auxiliado  por uma pessoa em solo para a acoplagem e desacoplagem dos semi-

reboques e bogies ferroviários.

- Locomotivas de manobra
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As locomotivas de manobra têm menor  potência  de tração que as locomotivas que 

circulam  de  estação  a  estação.  Possuem a finalidade  de  movimentar  os semi-reboques  e 

vagões no  terminal,  desacoplando  e acoplando  os vagões e/ou carretas rodo-ferroviárias  à 

composição.

4.4.2 - MEIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Os meios de movimentação de cargas no terminal para uso do sistema  RoadRailer se 

resumem em transportadores contínuos, ou equipamentos motorizados movimentando cargas 

de um ponto a outro. São as empilhadeiras e os semi-reboques propriamente ditos.

– Empilhadeiras

São veículos utilizados para a  movimentação de  bogies ferroviários  no  interior  do 

terminal e para arrumá-los em fila sobre os trilhos nas linhas de formação.

Em alguns terminais podem ser realizadas operações de transferência e arrumação de cargas 

nas carretas rodo-ferroviárias.

Comumente,  usam-se  veículos  semelhantes  as  empilhadeiras  denominados  de 

“pegadores frontais”  dotados de  melhor  equilíbrio  e  maleabilidade  cuja  vantagem técnica 

básica é a boa repartição dos esforços dinâmicos e estáticos nas quatro rodas.

A  sua  grande  versatilidade  permite  o  atendimento  indiferente  de  caminhões 

plataformas, chassis e operações RO-RO (Roll on, Roll off). 

 

– Semi-reboques RoadRailer

Os semi-reboques rodo-ferroviários são carretas adaptadas para o uso tanto na rodovia 

quanto na ferrovia. 

Possuem dispositivos  que permitem a  elevação  dos rodeiros a  uma  altura que não 

interfiram nem no lastro nem nos trilhos. Engates denominados “pinos mestres” servem para 

o acoplamento dessas com os bogies ferroviários, FIG. 4.9.
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FIG. 4.9: Semi-reboque rodo-ferroviário.

4.5 - OPERAÇÕES REALIZADAS NO TERMINAL PARA O SISTEMA ROADRAILER

Na  movimentação  dos  semi-reboques  são  utilizados  dois  modelos  de  operação 

ferroviária:  o  transporte seguindo  o  regime  de  vagão  disperso,  segundo  o  qual  os semi-

reboques são encaminhados de um terminal até o destino, passando por várias estações de 

classificação; e o transporte por trens unitários, em que os trens realizam seu percurso entre os 

terminais  de origem e destino sem parar em estações de classificação  intermediárias.  Essa 

última forma é mais comumente usada no Brasil para valorizar o transporte “porta-a-porta”.

A  operação  do  sistema  de  trens  unitários  pode  ser  feita  adotando  dois  modelos 

distintos: o de trens unitários diretos de terminal a terminal, sem intervenção ao longo da rota, 

ou o sistema de transbordo “Intercity”, modelo alemão no qual os trens com as carretas param 

em  estações  intermediárias  para  a  agregação  e  desagregação  de  semi-reboques.  Com  o 

primeiro modelo consegue-se um prazo ótimo de transporte satisfazendo os clientes situados 

na  zona  de  influência  dos  terminais,  mas  a  oferta  de  transporte  ferroviário  se  reduz 

notavelmente e a rentabilidade do serviço obriga a executar somente aqueles transportes onde 
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os volumes de tráfego o justifiquem (DEIXEIMER, 1997). Com o segundo modelo Intercity a 

oferta de transporte se amplia, pois podem-se incluir na operação os terminais intermediários.

Da mesma forma que nas operações em terminais convencionais de transbordo rodo-

ferroviário, inicia-se a operação no terminal  RoadRailer com a recepção dos semi-reboques 

RoadRailer carregados provenientes de grandes centros produtores da área de influência do 

terminal.  A seguir é feito o reconhecimento e a comprovação das características do material 

rodante, sua carga e destinatário. 

Uma  vez  conferidos  os  dados,  a  composição  é  decomposta  no  mesmo  feixe  de 

recepção destinado ao uso exclusivo dos semi-reboques sendo cada um desses encaminhado 

ao  setor  rodoviário  correspondente  ao  tipo  de  mercadoria  e  cliente,  aguardando  no 

estacionamento a movimentação ocorrer.

Em  um  terminal  para  uso  dos  semi-reboques  RoadRailer tem-se  as  seguintes 

operações:

– Operações de Acoplamento dos Semi-reboques;

– Operação de Desacoplamento dos Semi-reboques e;

– Operação de Carga e Descarga no Terminal para o Sistema RoadRailer,

 Sendo que para a boa execução da mesma é necessária a integração entre o terminal e  

os usuários que o utilizam, através da troca de informações concernentes a cada semi-reboque 

movimentado, assim como a composição no que se refere a data e hora da formação e partida  

e também sua rota.

4.5.1 - OPERAÇÕES DE ACOPLAMENTO DOS SEMI-REBOQUES

A  operação  de  acoplamento  das  unidades  apresentada  na  FIG.  4.10  consiste  no 

recebimento  das  mesmas  no  portão  principal,  seu  estacionamento  no  pátio  aguardando 

acoplamento e posterior partida para o destino.

A consolidação das mercadorias pode ocorrer de duas formas:

- Dentro das instalações da empresa transportadora ou do terminal,  caso a empresa 

transportadora seja sua proprietária ou;
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- Dentro das instalações do cliente se este possuir terminal próprio.

FIG. 4.10: Fluxo de Atividades genéricas para o acoplamento dos semi-reboques RoadRailer 
tanto para clientes quanto para transportadores.
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4.5.2 - OPERAÇÃO DE DESACOPLAMENTO DOS SEMI-REBOQUES

A operação  de  desacoplamento  de  semi-reboques  apresentada  no  fluxograma  4.11 

consiste  na  transferência  direta  para  a  área  de  estacionamento  e  a  posterior  retirada  das 

unidades do terminal pelo usuário ou pela própria operadora do transporte, que no caso é feita 

pelo modo rodoviário.

FIG. 4.11: Fluxo de Atividades para o desacoplamento dos semi-reboques RoadRailer.
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4.5.3 - OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA NO TERMINAL  PARA O SISTEMA 

ROADRAILER

A operação de carga e descarga no terminal para o sistema RoadRailer se processa nas 

instalações do cliente,  isto é,  a consolidação e desconsolidação das mercadorias são feitas 

pelos próprios remetentes e destinatários das cargas,  sendo que a ferrovia  apenas detem o 

transporte em si. 

Para uma melhor otimização deste processo elaborou-se um fluxograma representado 

na  FIG.  4.12,  que  deve  ser  obedecido  para  que  a  operação  siga  um fluxo  eficiente  no 

transporte intermodal.

FIG. 4.12: Fluxo de Atividades para a carga e descarga dos semi-reboques RoadRailer. Fonte 
DEIXEIMER, 1998.
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4.5.4 - LAYOUT SUGERIDO PARA LINHAS FÉRREAS E ESTACIONAMENTO EM UM 

TERMINAL PARA USO DO SISTEMA ROADRAILER

O feixe do terminal para uso do sistema  RoadRailer situa-se paralelamente ao pátio, 

em linhas situadas na lateral do pátio ferroviário, com áreas livres para estacionamento dos 

semi-reboques.

O layout sugerido é composto por três linhas de movimentação.

A  linha  lateral  superior  opera  com  a  decomposição  dos  semi-reboques  com 

determinada quantidade de cavalos mecânicos. 

A linha  central  possui  a  atividade  de  espera dos  bogies  ferroviários  fornecendo  a 

composição e a decomposição o auxílio necessário a movimentação dos semi-reboques sobre 

as linhas. 

A linha lateral interior fornece a composição de semi-reboques.

Dependendo da demanda  imposta ao terminal,  a linha  central operará tanto para a 

composição e decomposição, onde os bogies ferroviários devem ficar armazenados em local 

próprio. Esses bogies são transportados do local de armazenamento ao local de composição e 

decomposição  por  equipamentos  de  movimentação  tais  como  o  Bogie  Buggy ou 

empilhadeiras que fornecem uma operação satisfatória.

Este layout é uma maneira de apresentar uma operação e disposição podendo não ser 

entretanto a mais  econômica.  Deve-se,  portanto analisar  economicamente a  viabilidade  de 

instalação  de  equipamentos  e  infra-estruturas  modelando,  de  forma  a  otimizar  o  capital 

investido. 

4.6 - CONCLUSÃO

Como  exposto  neste  capítulo,  a  tecnologia  de  semi-reboques RoadRailer está 

avançando não só nos Estados Unidos, como também, na Austrália, Nova Zelândia e Europa. 

No Brasil, as operações com RoadRailer ainda são de caráter experimental.

Para se alcançar bons resultados na adoção do sistema, deve se ter um terminal  de 

transbordo preparado para tal. Da comparação entre terminais convencionais e terminais para 

o serviço  do  RoadRailer fica  evidente  a  necessidade  de adaptações.  No próximo  capítulo 

serão apresentados os investimentos necessários para que essas adaptações sejam realizadas.
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TAB. 4: Resumo das Adaptações de um terminal ferroviário ao Sistema RoadRailer.

Setor Ferroviário - Não sofrem mudanças.

Setor Rodoviário
- Pavimentação de Acessos;

- Pavimentação entre vias férreas.
Setor de Suporte - Controle e Segurança Patrimonial. 

Meios  de  Movimentação 

dos Semi-reboques

 - Bogies ou trucks ferroviários;

- CouplerMate Bogie;

- Bogie Buggy;

- Cavalos Mecânicos;

- Locomotivas de Manobra;
Meios  de  Movimentação 

das Cargas

- Empilhadeiras;

- Semi-reboques RoadRailer.

5   DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS PARA ADEQUAÇÃO DOS TERMINAIS RODO-

FERROVIÁRIOS AO SISTEMA ROADRAILER.
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5.1 - INTRODUÇÃO

Conforme  apresentado  nos  capítulos  III  e  IV  desta  dissertação,  os  terminais  

ferroviários são compostos de vários setores, alguns dos quais devem sofrer modificações em 

termos de infra-estrutura para  serem adaptados ao uso do sistema  RoadRailer.  Os  custos 

associados a essas modificações serão apresentados neste capítulo.

Pode se observar que o setor ferroviário, que compõe o terminal de transbordo, não  

demanda investimentos para adaptação ao atendimento do sistema RoadRailer em termos de 

infra-estrutura disponível. 

Os  setores  rodoviário  e  de  suporte,  entretanto,  precisam  de  investimentos.  No 

primeiro, há a necessidade da pavimentação entre as linhas assim como das vias de acesso ao 

terminal e das de movimentação interna. Já o setor de suporte exige investimentos nas áreas 

de administração, edifícios e dependências, fechamento lateral, guaritas e vigilância 24 horas.

Cada um desses investimentos será tratado a seguir.

5.2 - MODIFICAÇÕES OU ADEQUAÇÕES E CUSTOS ASSOCIADOS NOS TERMINAIS  

FERROVIÁRIOS

Cada  um  dos  setores  que  compõem  um  terminal  ferroviário  será  tratado 

individualmente.

– Setor ferroviário

Conforme  mencionado,  o  setor  ferroviário  não  deverá  ser  modificado  para  o 

atendimento ao sistema RoadRailer, já que o veículo será movimentado da mesma forma que 

um vagão convencional. Os custos desse setor se referem à aquisição de material rodante e à 

sua manutenção, estimado  em R$ 198 mil  por unidade,  sendo R$ 120.000,00 o custo dos 

semi-reboques  e  R$  78.000,00  o  custo  do  truck ou  bogie ferroviário  (Krone  do  Brasil, 

fevereiro de 2001).

– Setor rodoviário

Analisando  os terminais  ferroviários  atuais,  observou-se  que  apenas  uma  pequena 

parcela possui pavimentação adequada desse setor. Com isso, o setor rodoviário do terminal 
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para uso do sistema  RoadRailer que necessita de uma superfície  de contato lisa  e livre  de 

imperfeições, deve ser preparado de forma a receber esses novos veículos. 

A seguir serão descritos os tipos de pavimentação possíveis.

Pavimentação Flexível (Asfalto):

A  produção  de  asfalto  no  Brasil  iniciou-se  em 1944,  na  refinaria  Ipiranga,  com 

petróleo importado da Venezuela.  Até então, utilizava-se, nos serviços de pavimentação, o 

asfalto importado de Trinidad, acondicionado em tambores de 200 litros.

A preferência do uso do pavimento flexível se dá pelas seguintes propriedades:

a) Adesividade entre betume e os agregados, que permite a ligação entre as pedras;

b) Impermeabilidade;

c) Durabilidade das misturas e manutenção das propriedades do betume por muitos 

anos;

d) Possibilidade de trabalho em diversas temperaturas;

Apesar do seu preço competitivo e, em muitos casos, vantajoso em relação a outros 

materiais utilizados em pavimentação, o pavimento flexível ainda é usado apenas na capa de 

rolamento.

Pavimentação Rígida (Concreto Armado):

O produto básico  da pavimentação rígida  em que o cimento  entra como poderoso 

aglutinante é o concreto, produto este, resistente aos esforços de compressão. Já os armados 

com barras de ferro ou aço, denominados concretos armados passam a resistir  também aos 

esforços de tração.  Assim,  os dois  materiais  conjugados no  concreto armado  permitem a 

combinação  ideal que atenda ao caso comum das pecas submetidas  aos esforços dos dois 

gêneros:  de tração recebendo  a proteção do ferro  ou aço  e  de compressão  supridos  pelo 

concreto.

Estruturas brasileiras em concreto armado são em tal número que uma única citação 

ficaria  perdida num conjunto imenso e em pavimentação, o interesse pelo concreto armado 

começa  a  surgir,  embora  de  forma  muito  pouco  significativa  devido  ao  alto  custo  de 

implementação.  

Pavimentação em Blocos Pré-moldados de Concreto:

A  pavimentação  articulada  e  intertravada  em  blocos  pré-moldados  de  concreto 

constitui uma excelente alternativa tanto do ponto de vista técnico como econômico. Trata-se 

de uma opção intermediária entre os pavimentos rígido e os flexíveis, que soma as vantagens 
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de  ambos  e  descarta  as  suas  desvantagens.  Ela  possui  alta  resistência  mecânica,  grande 

facilidade de execução e manutenção, não exigindo mão-de-obra especializada e é uma versão 

moderna e aperfeiçoada dos antigos calçamentos de paralelepípedos. Sua homogeneidade e 

formas bem definidas permitem o assentamento, de maneira que haja transferência de carga 

de um bloco aos adjacentes,  o que alivia  as pressões unitárias transmitidas ao sub-leito e a 

sub-base, reduzindo assim as possibilidades de deformações. Essa característica lhe confere 

uma forma de trabalho  muito similar  a dos pavimentos de concreto construídos em placas, 

sem deixar, porém, de funcionar como pavimento flexível. Parte-se da premissa de que a sub-

base é constituída de brita 4A, material encontrado em jazidas próprias de qualquer operador 

ferroviário. Já a base é constituída de blocos intertravados e seu acabamento é em pó de pedra 

e areia.

Todas as vantagens mencionadas se traduzem em economia de custos que é de R$ 

23,00  o  metro  quadrado,  envolvendo  mão-de-obra  e  execução  do  pavimento,  segundo 

pesquisas de mercado.

– Setor de suporte

O  uso  de  novos  veículos  trafegando  com cargas  de  alto  valor  agregado  exige  a 

implantação  de  uma  nova  dependência  que  é  a  de  Controle  Patrimonial,  cuja  função  é 

proteger os bens da empresa. Assim o terminal deve ser fechado, sendo  necessário cercar a 

área com um muro de certa altura, para evitar o acesso de pessoas ou animais e  para permitir 

maior privacidade. Os muros e paredes divisórias podem ser feitos com:

- Blocos de concreto;

- Placas de concreto;

- Solo-cimento;

- Concreto armado.

Os blocos de concreto são os mais  usados.  As  placas  permitem execução rápida e 

simples.  O  solo-cimento  tem  a  vantagem  do  baixo  custo.  Já  o  concreto  armado  é 

recomendável  em  caso  de  necessidade  de  uma  parede  divisória  mais  resistente.

   Muros e Divisórias de Blocos de Concreto:

Em geral, esses muros são feitos com blocos de 15cm de largura e as divisórias com 

blocos de 10cm de largura. Ambos são assentados sobre fundações. Quando o terreno permitir 
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o uso de uma fundação do tipo baldrame, ela pode ser feita com blocos de concreto, do tipo 

"canaleta" (bloco canaleta), de 20cm de largura.

A  construção  de  muros  de  blocos  de  concreto  começa  pela  abertura  da  vala  de 

fundação cuja profundidade dependerá da altura do muro.

Se o muro tiver mais de 2m de altura, é preciso fazer uma cinta intermediária a meia  

altura. Também é conveniente construir uma cinta de amarração no topo do muro. Essa cinta 

pode ser feita com bloco canaleta (da mesma largura do bloco do muro). 

Os muros e divisórias do concreto podem ser revestidos com um simples chapisco de 

cimento  e areia  ou com diversos  tipos de  argamassas,  cimentado liso,  azulejos  ou outros 

acabamentos. 

Muros e Divisórias de Placas de Concreto:

Os muros e paredes divisórias de placas pré-moldadas de concreto têm a vantagem de 

economizar material e mão-de-obra.

Os muros e divisórias de placas de concreto são compostos por dois tipos de peças 

pré-moldadas: pilares e placas. Os pilares são fabricados com ranhuras laterais para o encaixe  

das placas. Eles têm seção quadrada variável conforme a altura do muro. O comprimento de 

cada placa não deve passar de 1,45m,  e altura não deve ser superior a 60cm.  Em geral,  a 

espessura das placas é de 3cm. 

Paredes Divisórias Maciças de Concreto:

As paredes divisórias maciças de concreto são moldadas no local,  com o auxílio  de 

fôrmas. As espessuras e as  armaduras dependem da finalidade de uso e devem ser calculadas 

caso a caso.

Muros ou Gradis em Tela de Proteção:

A cerca para delimitação de pátios é normalmente feita com telas e utiliza um único  

tipo de mourão. 

Os mourões mais usados nessas cercas são os de seção quadrada e em forma de "T".  

Esses mourões devem ser colocados a cada 3,5m. Eles devem ser escorados a cada 50m, no 

máximo,  nas  extremidades  da cerca e sempre  que  a direção  da cerca ou a  inclinação  do 

terreno mudar. As cercas com esse tipo de mourão são feitas do mesmo modo que as outras 

duas já explicadas anteriormente. Se for usada tela para fechamento, ela deve ser desenrolada 

aos poucos, esticadas a cada lance e firmemente amarradas aos mourões.
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Os mourões de concreto para cercas podem ser adquiridos diretamente de fabricantes de pré-

moldados  ou  de  artefatos  de  cimento,  ou  em  lojas  de  material  de  construção.  

 Quando  há  necessidade  de  grandes  quantidades  (extensas  cercas),  ou  quando  há 

consumo de diversos tipos de pré-moldados, vale a pena estudar se é vantajoso produzir os 

mourões de concreto na propriedade (mesmos que não sejam usados todos de uma vez), pois a 

sua fabricação é relativamente simples.

Os custos associados a essa dependência são os relativos a:

- Fechamento  lateral  por  muros  ou  gradis  dotado  de  telas  de  proteção,  com a 

finalidade de proteger o patrimônio. O fechamento com telas apresenta o custo de 

R$ 23 o metro quadrado segundo pesquisas de mercado;

- Instalação  de guaritas  dispostas  nas  laterais  do  terminal  cujos  custos unitários 

atuais variam entre R$ 1.240,00 e R$ 2.700,00, segundo a ACPR, dependendo do 

tamanho e número de janelas;

- Vigilância  24 horas interior e exterior ao terminal.  O custo do salário  individual  

mensal do vigia, mais encargos sociais, é de R$ 1.200,00.

FIG. 5.1: Fechamento Lateral em Tela

- Guaritas dispostas nas laterais do terminal.
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FIG. 5.2: Guarita em Fibra de Vidro, um vigilante.

- Uma estação maior, para recebimento dos semi-reboques.

FIG. 5.3: Guarita em fibra de vidro, de recepção para dois vigilantes.

5.3  -  ESTUDO  DA  ADAPTAÇÃO  DE  UM  TERMINAL  PARTICULAR  AO  SISTEMA  

ROADRAILER
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A título de exemplo serão verificados os custos de adaptação de um terminal  rodo-

ferroviário convencional ao serviço  RoadRailer. O terminal escolhido apresenta as seguintes 

características:

- Possui 3 linhas férreas de 300 metros de comprimento cada, de bitola estreita (de 1 

metro), sem fechamento ou proteção lateral ao longo de seu perímetro de 700 metros lineares.

Para  esse  terminal,  e  segundo  a  demanda  levantada,  serão  adquiridos  20  semi-

reboques.  Uma  análise  do  local  mostra  a  necessidade  de  se  pavimentar  2.160  metros 

quadrados  da  área  correspondente  à  extensão  das  linhas  férreas  (300  metros  cada)  e  a  

distância entre rodeiros dos semi-reboques de 2,40 metros, de fechar lateralmente o terminal 

ao longo de seu perímetro e de instalar guaritas para a proteção e controle do patrimônio.

Optando-se  pela  pavimentação  com  blocos  pré-moldados  de  concreto,  pelo 

fechamento em tela com três fiações de arame farpado e com fixação nos muros de concreto, 

e pela instalação de quatro guaritas pequenas e de uma grande para recebimento dos semi-

reboques, em fibra de vidro (conforme FIG. 5.1, 5.2 e 5.3) com vigilância 24 horas, tem-se os 

custos apresentados na TAB. 5.1, a seguir.

TAB. 5.1: custo unitário dos insumos, quantidades requisitadas e totais calculado por insumo.
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Setor de 

Adequação do 

Terminal

Composição dos 

Custos

U

n

Valor 

Unitário

Quanti

dade

Total 

Calculado por 

Insumo

Setor 

Ferroviário

Edifícios e 

Dependências

Máquinas e 

Equipamentos

Administração

Pessoal de 

Execução

(Não ocorre 

alteração)

-

R

$

R

$

-

-

-

120.000,

00

78.000,0

0

-

-

-

20

20

-

-

-

2.400.000,0

0

1.560.000,0

0

-

-

Setor 

Rodoviário

Pavimentação 

entre Linhas

Pavimentação 

de Vias de Acessos 

e Vias de 

Movimentação 

Interna

R

$/m2

R

$/m2

23,00

23,00

2.160

15.000

49.680,00

345.000

Setor de 

Suporte

Administração

Edifícios e 

Dependências

Fechamento 

lateral

Guaritas

Vigilância 24 

horas

-

-

ml

R

$

R

$

-

-

23,00

1.532,00

1.200,00

-

-

700

5

5

-

-

16.100,00

7.660,00

6.000,00

5.4 ANÁLISE FINANCEIRA DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ROADRAILER
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Levantados os custos referentes a adequação de um terminal ferroviário convencional,  

será desenvolvido um estudo para determinar a demanda mínima  de semi-reboques e trucks 

ferroviários  para que o serviço seja viável.

Para este  estudo, utiliza-se  o diagrama  de  fluxo  de  caixa  com taxas  operantes  de 

mercado.

O processo leva em consideração o estudo do Valor Presente Liquido (VPL), que “é o 

valor no presente (t = 0) que equivale a um fluxo de caixa de um projeto, calculado a uma 

determinada taxa de desconto. Portanto, corresponde, à soma algébrica das receitas e custos 

de um projeto, atualizados a uma taxa de juros que reflita o custo de oportunidade do capital.” 

(CURY, 1999).

O critério do VPL estabelece que enquanto o valor presente das entradas for maior que 

o valor presente das saídas, calculados com a Taxa Mínima de Atratividade que mede o custo  

de oportunidade do capital, o projeto deve ser aceito. Isto é:

- se: VPL > 0  o projeto deve ser aceito;

- se: VPL = 0  é indiferente aceitar ou rejeitar projeto;

- se: VPL < 0  o projeto deve ser rejeitado.

Talvez a única desvantagem deste indicador seja a dificuldade da escolha da taxa de 

desconto ou taxa mínima de atratividade. Os pontos fortes do VPL são a inclusão de todos os 

capitais  do fluxo  de caixa  e o custo do capital,  além da informação  sobre o aumento  ou 

decréscimo do valor do transporte.

A  seguir  apresenta-se  o fluxo  de  caixa  para  o investimento  da  adequação  de  um 

terminal ferroviário para o sistema RoadRailer. 

Adotou-se a Taxa Mínima  de Atratividade – TMA também denominada de taxa de 

desconto ou de custo de oportunidade do capital o valor de 8% ao ano, taxa esta, utilizada nos 

meios financeiros.

Assim, os dados iniciais são apresentados na TAB. 5.2.

TAB. 5.2: Dados iniciais para a análise financeira.
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Vida Útil 20 anos
Valor Residual 0

TMA 8%
Semi-reboques na Composição 20 semi-reboques

Número de viagens por dia 1
Km do Trecho 600 km

Ganho líquido de frete por semi-reboque R$ 800,00
Total de viagens em um ano 48 viagens

Ganho Anual utilizando o sistema RoadRailer R$ 768.000,00

.

Descontado os custos de manutenção e depreciação dos veículos que totalizam 5% do 

ganho anual, isto é, descontando R$ 218.922,00 tem-se o seguinte fluxo de caixa apresentado 

na TAB. 5.3.

TAB. 5.3: Cálculo do Fluxo de Caixa.

ANO Fluxo de Caixa
TMA Aplicada 
ao Fluxo de 
Caixa

Valor 
Resultante 

Anual
0 -4.378.440,00
1 549.078,00 0,926 508.405,56
2 549.078,00 0,857 470.745,88
3 549.078,00 0,794 435.875,82
4 549.078,00 0,735 403.588,72
5 549.078,00 0,681 373.693,26
6 549.078,00 0,630 346.012,28
7 549.078,00 0,583 320.381,74
8 549.078,00 0,540 296.649,76
9 549.078,00 0,500 274.675,70
10 549.078,00 0,463 254.329,35
11 549.078,00 0,429 235.490,14
12 549.078,00 0,397 218.046,43
13 549.078,00 0,368 201.894,84
14 549.078,00 0,340 186.939,67
15 549.078,00 0,315 173.092,28
16 549.078,00 0,292 160.270,63
17 549.078,00 0,270 148.398,74
18 549.078,00 0,250 137.406,24
19 549.078,00 0,232 127.228,00
20 549.078,00 0,215 117.803,70

Assim, obtem-se:
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VPL = - R$ 4.378.440,00 + ∑20
1 (Valor Resultante Anual) = R$ 1.012.488,74.

Como o Valor Presente Líquido  é superior  a zero,  o projeto analisado é viável  do  

ponto de vista da Taxa Mínima de Atratividade.

O tempo de retorno, também conhecido como Payback, é a relação entre o valor do 

investimento e o fluxo de caixa do projeto e indica em quanto tempo ocorre a recuperação do 

investimento. Neste caso o tempo de retorno é 14 anos, calculado a partir do somatório da 

coluna  Valor  Resultante  Anual  comparado  ao  investimento  aplicado  que  é  de  R$ 

4.378.440,00.

A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e  

ainda não recuperado em um projeto de investimento ou  a taxa de juros que torna o valor 

presente  das entradas de caixa  igual  ao  valor  presente  das saídas  de caixa  do  projeto de 

investimento.

Se a Taxa Interna de Retorno de um investimento for:

-  Maior  do  que  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  então  o  investimento  é 

economicamente atrativo;

- Igual à  Taxa Mínima  de Atratividade  então o investimento  está economicamente 

numa situação de indiferença, e;

-  Menor  do  que  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  então  o  investimento  não  é 

economicamente atrativo.

Calculou-se a TIR (taxa interna de retorno) por meio da seguinte fórmula:

Onde:

- Ft é o valor do fluxo de caixa em determinado ano;

- TIR é a Taxa Interna de Retorno procurada;

- t é determinado ano.

De onde TIR =11%.

Como a TIR é igual a 11%, maior que o valor da TMA (taxa mínima de atratividade) 

de 8% o projeto é viável.  

           n

            Ft  /  (1 + TIR* )t  = 0
        t=0

83



Simulando  os dados iniciais  de transporte pelo sistema  RoadRailer, modificando os 

valores da TIR (taxa interna de retorno) para 8% e utilizando os demais dados da TAB. 5.2 

pode ser calculada a quantidade mínima de semi-reboques que viabilizará o sistema.

Esta quantidade é de 8 semi-reboques como que se obtém um ganho anual de R$ 

307.200,00 com VPL igual a R$ 30.682,33 com tempo de retorno de 10 anos.

5.5 CONCLUSÃO

Como exposto neste capítulo, a quantidade de insumos necessários para a adequação 

do sistema depende da demanda, porém é vultuosa quando se refere ao investimento no Setor 

Ferroviário  onde  é  necessária  a  importação  dos  semi-reboques  RoadRailer pela 

concessionária ferroviária.

Já os insumos referentes ao Setor Rodoviário são bem menores, pois para a adequação 

deste existe tecnologia e mão-de-obra brasileiras.

Deve também se investir em recursos humanos, como vigias e treinamento de pessoal 

para que o setor de suporte supra as necessidades de um terminal  intermodal para uso do 

sistema RoadRailer.

Entretanto, as vantagens que esta adequação traz para o cliente são muitas, dentre as 

que  se  destacam:  maior  credibilidade  no  mercado  e  segurança  do  transporte  e  para  a 

concessionária que terá maior confiabilidade do cliente e poderá dinamizar as transferências  

de carga no terminal obtendo assim, o retorno, em médio prazo os investimentos necessários.

6   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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6.1 CONCLUSÕES

O presente trabalho pretende mostrar a implantação do sistema  RoadRailer pode ser 

uma  excelente  solução  para  aumentar  a  participação  do  modal  ferroviário  na  matriz  de 

transporte  brasileira.  Com  isso  exposto,  tem-se  as  seguintes  conclusões  referentes  a 

adequabilidade de pátios ferroviários ao sistema RoadRailer.

Um terminal multimodal  RoadRailer é uma sistema de pouca complexibilidade que 

aumentará conforme a demanda.

As operações de acoplamento e desacoplamento dos semi-reboques podem ser rápidas 

diminuindo com isto, os tempos de transferência de modal conseqüentemente a permanência  

da carga no estacionamento do terminal e também no cliente.

O levantamento proposto nesta dissertação consegue contemplar  e  avaliar  todos os 

componentes necessários para a adequação de um terminal ferroviário em terminais para uso 

do sistema RoadRailer.

Todos os componentes da implementação e/ou adequação que se fazem necessárias ao 

terminal  para  uso  do  sistema  RoadRailer são  de  pequena  monta.  Tais  modificações 

apresentam custos significantes tais como:

- Fechamento lateral;

- Guaritas, e;

- mão-de-obra.

Porém,  observam-se maiores concentrações de investimentos na aquisição  de semi-

reboques. 

Buscou-se  evidenciar  os  custos  necessários  para  a  adequação  focando  um  aporte 

considerável  para a aquisição  do material  rodante,  porém,  em médio  prazo, e também em 

função  da  demanda,  este  investimento  retorna ao  concessionário  ferroviário  na  forma  de 

benefício.

Utilizaram-se  para  a  análise  financeira  de  adequação  de  um terminal  ferroviário  

RoadRailer,  as  ferramentas:  do  Valor  Presente  Líquido  (VPL),  a  Taxa  Mínima  de 

Atratividade (TMA) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) sugerem que o projeto de adequação 

em um ótica financeira é viável observando apenas que o valor do frete é hipotético.

Com isso, a frota de semi-reboques deve ser cuidadosamente dimensionada em função 

da demanda para se ter retorno especificado do investimento. Salienta-se também que com a 
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implantação  deste  sistema,  as  ferrovias  tendem  a  ter  um  ganho  de  mercado,  pois 

movimentarão produtos de alto valor agregado correspondendo a um incremento na matriz de 

transporte brasileira.

O sucesso do sistema RoadRailer dar-se-á, como foi dito ao longo deste trabalho, pela 

precisão no dimensionamento da frota de semi-reboques bem como pela análise de demanda 

por produto transportado.

Concessionárias  ferroviárias  brasileiras,  tais  como  a  América  Latina  Logística  do 

Brasil,  MRS Logística e Vale do Rio Doce estão investindo nesta nova tecnologia podendo 

operar  de  forma  contínua,  pelo  sistema  “porta-a-porta”.  Com isso,  o  valor  do  transporte 

ferroviário  tende  a  ser  incrementado  pelo  transporte  de  produtos de  alto  valor  agregado 

competindo com igual qualidade e produtividade do sistema rodoviário.

Este trabalho  visou  este  incremento,  acreditando  que políticas  de desenvolvimento 

concisas e objetivas tendem a elevar o setor produtivo de transporte brasileiro.

6.2 RECOMENDAÇÕES

As principais sugestões para pesquisas futuras relacionadas ao trabalho desenvolvido 

são:

- Estudos  dos  reflexos  da  implantação  de  um  terminal  para  uso  do  sistema 

RoadRailer na  demanda  e  oferta  de  transporte  de  carga  em uma  determinada 

região;

- Dimensionamento do trem tipo ideal a ser utilizado para o escoamento de carga;

- Elaborar um estudo de capacidade dos setores ferroviário e externo de um terminal  

rodo-ferroviário,  podendo-se  assim  avaliar  a  capacidade  do  terminal  como  um 

todo;

- Estudo dos fluxos de mercadorias e potencial desta serem transportadas realmente 

por semi-reboques RoadRailer;

- Interesse de mercado tradicional e potencial no uso da tecnologia RoadRailer pela 

ferrovia;
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- Estudo dos fluxos de mercadorias e potencial desta serem transportadas realmente 

por semi-reboques RoadRailer.
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