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RESUMO 

 

A dissertação apresentada tem como objetivo principal analisar alternativas de transporte 
de commodity no Brasil através da elaboração de um procedimento a ser aplicado mediante o 
MEM escolhido. A análise de desempenho é realizada a partir de aspectos econômico, 
operacional e de influência ambiental e em paralelo e de forma complementar através da 
medida de ecoeficiência, que é a junção entre os aspectos econômico e ambiental ambos de 
preocupação do poder público que necessita oferecer condições para a redução de custos e ao 
mesmo tempo garantir menores impactos buscando cumprir seu papel no desenvolvimento 
sustentável, que aqui é representado pela ecoeficiência apenas. A aplicação do procedimento 
proposto tem como cenário o escoamento da soja do Estado do Mato Grosso até os portos 
Nacionais com destino o mercado Internacional, porém, para o presente estudo considerou-se 
apenas o deslocamento do sistema de transporte interno. A partir da delimitação da área de 
estudo verificou-se as zonas de tráfego, onde foram identificadas as alternativas de transporte 
atuais, e por meio de portfólios de projetos necessários para viabilizar o uso de sistemas de 
transporte hidroviário e ferroviário em conjunto com modos de transporte rodoviário quando 
necessário, foram escolhidas alternativas potências a fim de possibilitar o aumento do 
equilíbrio da matriz de transporte com sugestões de uso de novos terminais de grãos, ou 
portos já utilizados, mas de forma reduzida se comparado com portos do Sul e do Sudeste, 
buscando incentivar o escoamento da produção do Estado do Mato Grosso até os portos 
localizados na região Norte do país. O MEM utilizado foi a lógica Fuzzy que apresentou boa 
adaptação ao problema proposto, pois a saída dos resultados foram coerentes com a situação 
do cenário atual. Para a realização do MEM foi realizado um questionário no qual foi 
respondido por nove especialistas do setor de transporte. Com os índices gerados na 
determinação da preferência, as expectativas em relação às hipóteses adotadas foram 
satisfatórias tanto para os aspectos de maneira geral quanto para a medida de ecoeficiência. 
Dentre as alternativas analisadas, observou-se melhores desempenhos para as alternativas P4, 
P6 que necessitam do uso do modo hidroviário que atualmente não é viável em sua totalidade. 
Para estudos futuros sugere-se que o procedimento seja adotado em outras áreas, 
commodities, e por meio de outros atributos, pois nesse estudo o enfoque se deu para o custo 
através do frete, flexibilidade, confiabilidade, tempo em trânsito, e a emissão de CO2.  
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ABSTRACT 

 
The presented dissertation is meant to examine commodity transportation alternatives in 
Brazil through the elaboration of a procedure to be applied by the MEM chosen.The 
performance analysis is carried out from aspects economic, operational and environmental 
influence and parallel and complementary way by measuring eco-efficiency, which is the 
junction between the economic and environmental aspects of both concern the public 
authorities that need to offer conditions to reduce costs while ensuring lower impacts seeking 
to fulfill their role in sustainable development, which is here represented by the eco-efficiency 
only.The application of the proposed procedure is set in the flow of soy in Mato Grosso State 
to the national ports bound for the International market, however, for this study considered 
only the displacement of the internal transport system. From the delimitation of the study area 
there was the traffic areas where current transportation alternatives have been identified, and 
through project portfolios necessary to enable the use of waterways and rail systems in 
conjunction with transport modes road when required, alternative powers were chosen in 
order to allow the increase of balance of the transmission matrix with the use of new grains 
terminals suggestions or ports are already used, but in reduced form as compared to South and 
South-East ports, aiming encourage the flow of production of Mato Grosso to ports located in 
the North of the country. The MEM was used to Fuzzy logic that showed good adaptation to 
the proposed problem, because the output of the results were consistent with the situation of 
the current scenario. To perform the MEM was conducted a questionnaire in which was 
answered by nine experts from the transport sector. With the indexes generated in determining 
the preference, the expectations of hypotheses were satisfactory for both aspects in general 
and for the measurement of eco-efficiency. Among the alternatives analyzed, we observed 
better results for alternatives P4, P6 requiring the use of the waterway so that it is currently 
not feasible in its entirety. For future studies it is suggested that the procedure be adopted in 
other areas, commodities, and through other attributes, for this study the focus is given to the 
cost through freight, flexibility, reliability, transit time, and the issue of CO2.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O capítulo 1 tem o objetivo de apresentar o contexto introdutório do problema que será 

abordado nesse estudo. Ele contém a descrição da problemática e contextualização que 

definem a importância e o motivo pela abordagem do tema. A partir da contextualização, as 

hipóteses são definidas, assim como os objetivos gerais e específicos. Além disso, é realizada 

uma justificativa para o estudo proposto, seguida da delimitação do mesmo.  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Segundo Brasil (2014), a distribuição espacial do setor de transportes no território 

brasileiro revela uma predominância do modo de transporte rodoviário, bem como sua 

concentração na região Centro - Sul do país, principalmente no estado de São Paulo. Um dos 

motivos desse fato é que mesmo com distribuição desigual pelo território nacional, a malha 

rodoviária tem vascularização e densidade muito superiores às dos outros modos de 

transporte, não sendo predominante apenas na região amazônica, onde o transporte por vias 

fluviais tem grande importância, devido à extensa rede hidrográfica natural. Por outro lado, a 

distribuição das ferrovias e hidrovias é reduzida, porém com potencial muito pouco 

explorado, considerando-se um País das dimensões do Brasil. 

O transporte de carga em particular, tem sua importância associada não apenas a participação na 

composição do produto interno bruto do país, mas também pela crescente influência que a 

transferência, coleta e distribuição de carga têm no desempenho dos segmentos econômicos 

produtivos e no bem estar da sociedade (SOUZA, D’AGOSTO, 2013). 

De um modo geral, o transporte de cargas é um elemento vital para a prosperidade 

econômica de qualquer país, no qual, uma grande variedade de produtos tem a necessidade de 

ser transportados de maneira eficiente para o mercado consumidor, para os setores da 

indústria e nas redes de comércio internacional. Porém, ao mesmo tempo podem gerar 

impactos no congestionamento das vias, nas questões ambientais, na segurança e etc. No 

entanto à medida que as estratégias de negócios da cadeia de suprimento adotadas passam a ser 

mais sofisticadas, o processo de tomada de decisão para a expedição de mercadorias passa a ser 

mais complicado merecendo maior importância (SAMIMI, MOHAMMADIAN e 

KAWAMURA, 2010).  
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A principal função da atividade do transporte é agregar valor de lugar ao produto, pois 

comumente esses não são consumidos no mesmo local em que são produzidos. Um sistema de 

transporte eficiente contribui para gerar maior competição, economia de escala e reduções de 

preços (BATALHA, 2011). 

Nesse contexto no transporte de commodity, que está compreendida dentre os tipos de 

carga, ser eficiente com economia de escala e redução de preços é fundamental para um país 

se manter competitivo em um mercado mundial, principalmente quando há competição entre 

países em desenvolvimento como Brasil e países já desenvolvidos. 

Segundo o IE (2014), no Brasil o desafio das empresas que trabalham com commodities 

no âmbito das atividades externas é alcançar e estabelecer uma cultura de empresas 

transnacionais, em que devam desenvolver estratégias corporativas fortemente ancoradas em 

melhores práticas de governança e responsabilidade socioambiental nas quais questões de 

cunho geopolítico ocupem lugar central. Contudo, para que as vantagens competitivas sejam 

alcançadas espera-se que haja investimentos em atividades como infraestrutura, inovação de 

processos, diversificação para novos negócios e adensamento de cadeias produtivas e 

tecnológicas. Sendo assim, a infraestrutura para as empresas de commodities possibilitam 

vantagens de custo relevantes, no qual o sistema de transporte em ferrovias e navegação, e o 

setor de energia constituem segmentos em que as empresas se vêem envolvidas, destinando 

recursos substanciais. Embora o mercado externo seja o principal responsável pelo 

crescimento dessas empresas, o mercado interno é e continuará como elemento de base para a 

sustentação de sua capacidade competitiva, principalmente no que se refere às competências 

empresariais e cadeias de valor. 

Para os produtores de commodities agrícolas a infraestrutura adequada é essencial, uma 

vez que, tem uma variedade de efeitos benéficos sobre a sociedade, tais como aqueles 

referentes à disponibilidade de bens, à extensão dos mercados, à concorrência, aos custos das 

mercadorias, à especialização geográfica e à renda da terra (MARTINS e CAIXETA – 

FILHO, 2014). 

Devido a essa alta competitividade em um ambiente global, o Brasil necessita atender 

rapidamente as demandas associadas ao setor de infraestrutura em todos os modos de 

transporte responsáveis pela mobilidade dos produtos de forma integrada em toda a cadeia 

logística, no qual um dos objetivos seria garantir maior eficiência ao sistema, reduzir custos 

logísticos e equilibrar a matriz de transporte. Nesse sentido programas governamentais tais 

como, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Plano Nacional de Logística de 
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Transportes (PNLT), Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), Programa Nacional de 

Logística Integrada (PNLI), Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Plano Hidroviário 

Estratégico (PHE), e Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), foram criados a fim 

de fomentar a geração de investimentos em projetos de infraestrutura (CFA, 2013). 

Dentre todos os estudos realizados através dos programas citados e de outros, acredita-se 

que o planejamento e a definição dos investimentos públicos seja um desafio, uma vez que há 

inúmeras alternativas de rotas a serem levantadas que necessitem de investimentos para a 

viabilidade do escoamento de produtos envolvidos na área de estudo, seja pela implantação de 

vias rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, dutos e etc; pela instalação de portos e terminais, 

entre outros. Para isso são realizados Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental– EVTEA, nos quais seria importante a elaboração e definição de ferramentas 

complementares que auxiliem no processo de decisão quanto à medida de desempenho das 

alternativas principalmente sobre os aspectos econômicos, operacionais e ambientais, que 

estão diretamente relacionados às principais diferenças entre os modos de transportes 

utilizados de forma individual ou de forma combinada. 

Além das questões de custo há uma preocupação crescente com os impactos ambientais, e 

o setor de transporte de cargas é considerado um dos setores do segmento de transporte que 

emitem mais gases contribuintes com o efeito estufa no país, além de gerar emissões de 

ruídos, e causar impactos na implantação, operação e na área de influência indireta 

(GONÇALVES et al, 2013). 

Com essa preocupação, dentre os principais pilares do desenvolvimento sustentável a 

junção dos fatores econômicos e ambientais conhecidos como ecoeficiência são considerados 

cada vez mais importantes para a sociedade considerando- se os produtores, empresas e a 

população que sofrem influências indiretas com essa movimentação de carga. 

Sendo assim, a partir da contextualização do problema que será abordado são levantadas 

hipóteses que servirão como apoio para o desenvolvimento do estudo. 

 

1.2. HIPÓTESES 

 

A hipótese principal desse estudo é de que o procedimento desenvolvido seja capaz ou 

não de definir o desempenho das alternativas de rotas de transporte de commodities por meio 

da utilização do Método de Escolha Modal. 

As hipóteses secundárias do estudo são: 
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• De que o procedimento seja capaz de avaliar as alternativas de rota por meio da 

análise de desempenho, sob o enfoque dos aspectos econômico, operacional e de influência 

ambiental, assim como, através da aplicação e análise da medida de ecoeficiência, e que as 

duas análises gerem contribuição quanto à percepção dos resultados gerados; 

• As alternativas potenciais criadas sejam capazes de competir com as alternativas 

atuais, principalmente aquelas representadas pela participação elevada do modo de transporte 

rodoviário em seu sistema, e que apresentem novas opções de terminais ou portos que 

auxiliem no equilíbrio da configuração atual do fluxo de produção, quando houver limitações 

do escoamento atual.  

 

1.3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral desse estudo inclui a proposta de um procedimento para a realização da 

análise de desempenho das alternativas de rotas de transporte de commodity através do 

Método de Escolha Modal, no qual esse estudo tem a finalidade de gerar resultados de 

hierarquização das alternativas propostas sob os aspectos econômico, operacional e de 

influência ambiental, assim como, através da análise da medida de ecoeficiência que é a 

junção apenas de dois pilares do desenvolvimento sustentável. 

Os objetivos específicos incluem: 

• A escolha do MEM que será utilizado no estudo, seleção dos atributos qualitativos e 

quantitativos e seleção de indicadores considerados importantes para a realização dos cálculos 

das medidas a serem estudadas. 

• Aplicar o procedimento proposto na composição de cenários adotados de acordo com 

a commodity e a área escolhida; 

• Propor alternativas de rotas de transporte potenciais que auxiliem ou estimulem o 

equilíbrio da matriz de transporte com grande participação do modo rodoviário; assim como 

estimular o uso de outros locais de destino que passem por vias, ferroviária, hidroviária, 

rodoviária, ou Estações de Transbordo de Carga – ETC e terminais públicos ou privativos 

vinculados a um portfólio de projetos públicos ou que sejam de interesse de organizações 

privadas, afim de, viabilizar o uso de locais de destino para o escoamento da produção mais 

próximos ou que sejam menos utilizados.   

• Analisar o desempenho das alternativas de rotas selecionadas tanto atuais quanto 

potenciais tanto pelo aspecto geral por meio de uma visão ampla do problema que é analisada 



21 
 

pelos aspectos econômico, operacional e de influência ambiental, e pela medida de 

ecoeficiência, que será definida a partir da escolha da equação, e que irá gerar dados de saídas 

agrupadas.  

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o PNLT (2007), as iniciativas do Governo Federal e do setor privado, através de 

diversos diagnósticos e estudos setoriais em suas áreas de atuação, elaborados por meio de 

assessorias técnicas, bem como dos Governos Estaduais decidiram cobrir a lacuna do 

planejamento de transportes no âmbito de seus territórios, nesse contexto o Ministério dos 

Transportes mediante suas obrigações constitucionais federativas tem a responsabilidade de 

planejar e organizar uma infraestrutura básica de transportes eficiente e eficaz, capaz de 

estruturar com justiça e equidade o desenvolvimento social e econômico do País. Nesse 

sentido um melhor equilíbrio na atual matriz de transportes de cargas no país que seja capaz 

de suprir as necessidades do setor através de uso mais intensivo e adequado das modalidades 

ferroviária e aquaviária é importante, pois, também apresentam eficiências energéticas e 

maior produtividade no deslocamento de fluxos de maior densidade e distância de transporte, 

o que ajuda na resolução de problemas relacionados a sustentabilidade quanto a redução de 

emissão de poluentes, e gastos com combustíveis. 

Um exemplo da iniciativa do Governo Federal no sistema de transporte hidroviário, foi a 

criação do PHE pelo Ministério dos Transportes que deve se concentrar nas atividades 

relacionadas ao Transporte Hidroviário Interior - THI, que tem como estratégia sua 

implementação até o ano de 2031, e busca identificar medidas viáveis em termos de 

infraestrutura, governamentais, organizacionais e jurídicas, e o cronograma para a 

implantação das medidas para um uso mais eficiente do setor.  

Através desses estudos contemplados, inúmeros cenários podem ser gerados, no entanto 

deverá haver um critério que classifique as opções mais viáveis para o investimento, então 

partindo desse ponto apresentar ferramentas que contribuam pelo menos em uma parcela para 

a decisão é considerado importante.  

 
 
 
 
 
  



22 
 

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa envolvida para a aplicação do estudo é delimitada a partir dos indicadores 

selecionados e relacionados ao desempenho das alternativas de rota de transporte, juntamente 

com os aspectos econômico, operacional e ambiental, embora haja outros aspectos na 

literatura que sejam importantes para a análise. 

A escolha e a forma de discutir a relação entre os indicadores procura atender as 

responsabilidades atribuídas ao poder público e privado, pois esses têm a função de 

proporcionar medidas que sejam eficientes e que sejam capazes de contribuir positivamente 

para a competitividade para produtores e empresas transportadoras de commodity.  

 

1.6. ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A pesquisa está estruturada em sete capítulos incluindo o capítulo 1 que representa a 

introdução que aborda as questões que serão contextualizadas no decorrer do estudo. O 

capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre o desempenho aplicado no sistema de 

transporte a partir de conceitos gerais aplicados em organizações. O capítulo 3 aborda 

conceitos sobre MEM e apresenta aplicações direcionadas ao sistema de transporte. O 

capítulo 4 apresenta conceitos sobre medida de ecoeficiência assim como a sua aplicação no 

sistema de transporte. O capítulo 5 apresenta a descrição do procedimento proposto elaborado 

como metodologia a ser seguida. O capítulo 6 apresenta a aplicação do procedimento 

proposto através da escolha de cenários que represente o estudo de caso a ser analisado. 

Enfim, no capítulo 7 é apresentada as considerações finais que define se os objetivos 

apresentados foram atendidos, assim como a abordagem de limites encontrados no estudo e 

sugestões para a realização de outros estudos. Além dos capítulos indicados, são apresentados 

também as referências bibliográficas e os anexos. 
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2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO APLICADO NO SISTEMA DE TRAN SPORTE 

 

 

 

A importância dada ao desempenho para as organizações pode ser vista através de relatos 

de gestores experientes, no qual dizem que, não se pode gerir o que não se pode medir, e 

como consequência, o que é medido, como é medido, e como os dados são apresentados 

podem afetar como o problema pode ser avaliado e a maneira como as soluções podem ser 

selecionadas (LITMAN, 2011).  

O desempenho é entendido como o resultado da combinação das categorias de dado 

sujeito ou sistema, relacionado com a sua finalidade ou essência e representado 

principalmente por qualidades e quantidades (LIMA JR, 2014). 

Um sistema quando representa o setor de transporte pode ser definido como, o conjunto 

de pessoas, instalações e recursos que juntos geram a capacidade de movimento de carga e de 

pessoas na economia, dividido em cinco modos, sendo eles, rodoviário, ferroviário, 

hidroviário, aéreo e dutoviário (BATALHA, 2011). E pode ser visto como um processo em 

que recursos sejam consumidos para produzir serviços de transporte em um ambiente, sendo o 

transporte caracterizado como uma função de desempenho composta por duas funções 

relacionadas com os serviços utilizados, sendo essas dependentes dos recursos, dos serviços e 

do volume de demanda (LIMA JR, 2014). 

De acordo com Bordin (2008), o desempenho de um serviço de transporte é obtido como 

resultado de um conjunto de atributos qualitativos e quantitativos, combinados de acordo com 

critérios específicos e representativos do cumprimento dos objetivos do sistema. 

E geralmente é considerado como sendo uma complexa construção, garantida pela 

utilização de múltiplos indicadores e seu conceito varia claramente entre os diferentes níveis 

da organização, causando dificuldades em integrar os indicadores entre os níveis estratégico, 

tático e operacional (QUINTÃO, 2013). 

Segundo Terence (2002), os níveis da organização são definidos como: 

“Nível estratégico é um processo gerencial que examina as questões principais da 
organização, considerando a análise do ambiente externo e interno, determinando um 
rumo amplo e generalizado para a organização, é determinado para o horizonte de longo 
prazo; nível tático é realizado dentro da estrutura do plano estratégico e se desenvolve 
em um nível organizacional inferior em um horizonte de médio prazo; e nível 
operacional tem como resultados cronogramas, tarefas específicas e alvos mensuráveis, 
envolvendo gerentes de cada unidade onde são desenvolvidos os planos e se desenvolve 
em um horizonte de curto prazo.” 
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A medida de desempenho no sistema de transporte é definida por uma série de fatores 

caracterizada segundo a NATIONAL ACADEMY PRESS (2000) como se segue: nenhum 

conjunto ou número servirão de medida de desempenho da mesma forma para todas as 

agências; medidas de desempenho podem incluir entradas como exemplo o valor em dinheiro 

necessário para cada quilômetro de pavimento a ser implantado, e a saída, pode ser 

exemplificada por cada quilômetro pavimentado, ou resultado exemplificado pela melhoria da 

textura do pavimento; deve ser baseada em informações necessárias pelos tomadores de 

decisão e abordar os objetivos tanto da agência quanto da comunidade de um modo geral; um 

projeto bem sucedido é um conjunto aninhado de medida de desempenho; as medidas de 

desempenho devem ser facilmente entendidas; e o conjunto de dados não deve ser definido 

apenas por dados prontamente disponíveis, dados referentes a qualidade de vida também são 

importantes para a comunidade. 

Quando a medida de desempenho trata-se de fatores relacionados ao transporte 

sustentável, o guia de medida de desempenho realizado pela EPA (2011), descreve os estágios 

relacionados a decisão sendo eles, o estágio 1: plano de uso da terra que identifica o limite dos 

cenários no uso da terra, compara cenários alternativos de uso da terra e seleciona um cenário 

preferido, e comunica os benefícios do cenário selecionado; estagio 2: planejamento de 

transporte de longo prazo que defina as visões e objetivos para comparar os pacotes de 

infraestrutura e de políticas, avaliação e priorização de projetos, e planos de avaliação final e a 

comunicação sobre os benefícios; estágio 3: estudo de corredores para identificar limites de 

conjunto de soluções a serem considerados, avaliar alternativas e selecionar conjuntos de 

soluções, e avaliar e comunicar os benefícios; estágio 4: programação para avaliar e priorizar 

projetos, avaliar programa final e comunicar benefícios; estágio 5: avaliação ambiental e 

identificação dos limites das alternativas a serem considerados, seguido da avaliação das 

alternativas e seleção das alternativas preferenciais;  e estágio 6: monitoramento de 

desempenho, observar tendências de atividades, avaliar desempenho de investimento e 

identificar problemas com os objetivos alcançados. 

Um sistema de medições de desempenho assume um caráter hierárquico ao usar variáveis 

de estado intermediárias para representar a realidade complexa de uma estratégia ou operação. 

Nesse contexto uma hierarquia é construída a partir do conhecimento do decisor acerca da 

situação de interesse (SELLITTO, BORCHARDT, e PEREIRA, 2006). 
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Sendo assim, para se analisar uma medida de desempenho é necessário que haja uma 

organização hierárquica sobre os fatores que irão definir a estratégia a ser tomada pelos 

decisores.  

O desenvolvimento do processo de medição de desempenho tem quatro estágios, sendo 

eles, a identificação das metas, desenvolvimento da medida de desempenho, coleta de dados, 

e análise e interpretação dos resultados (NATIONAL ACADEMY PRESS, 2001). 

Porém ao pesquisar sobre as denominações atribuídas a esses níveis hierárquicos 

referentes aos termos adotados até que se chegue aos indicadores, há bastante variação entre 

as nomenclaturas adotadas por diferentes autores.  

Na literatura foram encontradas algumas estruturas hierárquicas referentes a essas 

nomenclaturas que são apresentadas de forma diferente entre os autores. 

No estudo realizado por de Andrade (2009) a estrutura hierárquica para que se chegue até 

ao nível dos indicadores de desempenho foi elaborada a partir dos conceitos de meta, 

objetivo, variáveis, atributos e indicadores como segue na FIG. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 FIG 2.1 Hierarquia dos termos de estruturação do desempenho 

 

Segundo Leal Jr (2010), a estrutura hierárquica do desempenho é abordada sob o enfoque 

de outros temas e hierarquização, seguindo uma estrutura formada por categoria, aspecto, 

atributo, indicador e medidas, como se segue na FIG. 2.2. 
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FIG 2. 2 Estrutura dos componentes da avaliação de desempenho em Transportes 

 

Como há variação da forma como pode ser estabelecida a hierarquização para a estrutura 

aplicada ao desempenho, as definições são realizadas primeiramente de acordo com a 

diferenciação dos enfoques entre os autores e posteriormente entre os termos comuns como 

atributo e indicadores. 

A partir das definições apresentadas segundo de Andrade (2009), tem-se que: 

• Meta 

É interpretada como uma descrição ampla de um estado desejado de uma área funcional 

específica, em que, representa o estágio final considerado ótimo. Além disso, pode ser a 

resposta de um valor desejado para o indicador de desempenho, alcançado através de 

benchmarking, processo de projeção e de previsão, ou uma realização em cuja direção são 

despendidos esforços, ou seja, é um alvo de qualidade visado. 

Benchmarking é um processo de melhoria do desempenho através da identificação, 

compreensão, adaptação e implementação de melhores práticas e processos que se encontram 

dentro e fora da organização (SANTOS, 2009). 

• Objetivo 

Os objetivos correspondem a um maior detalhamento de uma determinada meta, 

considerando-as em termos mais específicos. Além disso, considera-se que existem cinco 

objetivos de desempenho que toda organização precisa, para medir seu desempenho, sendo 

eles, qualidade, velocidade, flexibilidade, confiabilidade e custo. 

• Variáveis 

É um conjunto de medidas associadas a um conceito, aspecto, propriedade ou fator 

discernível em um objeto de estudo, e os aspectos passíveis de serem manipulados. Em 

sistemas de transportes, podem-se citar como exemplos de variáveis: o valor da tarifa, a 

quantidade de passageiros transportados, a temperatura do veículo, aceleração e outras. 

Dos pontos abordados por Leal Jr (2010) tem-se que: 

• Categoria 

Define o foco que será dado a avaliação e que todo o processo deve levar em conta em 

cada etapa desenvolvida. Considera as categorias mais utilizadas em eficácia, eficiência e 

Categoria Aspecto Atributo Indicador Medidas 
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efetividade. Eficácia está relacionada a produção de um resultado desejado e ao grau com que 

as coisas são concluídas; eficiência é a necessidade de determinar a dimensão dos recursos 

utilizados e dos resultados obtidos, assim como, medir até que ponto os recursos disponíveis 

são utilizados de modo otimizado para a produção do serviço; e efetividade é quando um 

determinado sistema alcança determinado resultado com utilização adequada de recursos, 

combinando a eficiência com a eficácia. 

• Aspectos 

Orientam as perspectivas da avaliação e devem ser definidos após a definição das 

categorias com o entendimento do foco da avaliação. Os aspectos considerados pelo autor 

como usualmente utilizados foram econômico-financeiro relacionado a resultados monetários 

ligados as empresas, e socioambiental por considerar impactos ambientais e sociais causados 

pelos transportes. 

Porém, há outras considerações relatadas sobre as classificações dos aspectos, e segundo 

Rodrigues, Martins e Monteiro (2014) os aspectos que definem os objetivos da análise de 

decisão são os aspectos técnicos, operacionais, financeiros, políticos, sociais, econômicos e 

outros. 

A partir dos aspectos encontrados na literatura realiza-se a descrição de alguns aspectos 

de acordo com a apresentação por diferentes autores, no qual definem-se como aspectos 

político, técnico, econômico – financeiro, operacional, social, e ambiental. 

Aspecto político: A política de transporte deve permitir os exercícios da liberdade de 

circulação que são essenciais, para isso é necessário organizar o transporte de maneira mais 

eficaz possível a fim de reduzir os seus custos para a comunidade (IPEA, 1996). 

Aspecto técnico: A tecnologia fornece muitas possibilidades para reduzir os impactos do 

transporte no ambiente. O desenvolvimento e a implementação, contudo, envolvem diferenças 

complexas e como um resultado disso há grandes incertezas e riscos. Pode ser distinguida 

entre orientação tecnológica para veículos, gestão orientada de tráfego, e outras. A gestão 

tecnológica inclui preços de rodagem, orientação de rotas, e limitação de velocidade 

(FEITELSON e VERHOEF, 2001). 

Aspecto econômico – financeiro: Através de referências relatadas por Martins (1998), a 

perspectiva financeira resume as consequências das ações já tomadas de uma forma 

econômica, então, cada medida de desempenho, que faz parte da perspectiva financeira, é 

parte de uma relação de causa e efeito. As medidas de desempenho dessa perspectiva são 
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tipicamente selecionadas à rentabilidade, como, receita operacional, retorno sobre o capital 

empregado, valor econômico adicionado, entre outros. 

Aspecto operacional: A perspectiva para o setor do comércio e dos transportes é de que 

haja um ambiente favorável cujas operações facilitem o fluxo de bens e serviços para 

ultrapassar limites, sem grandes atrasos ou aumentos de custos devido a ineficiências 

operacionais. Pois os objetivos do desempenho estratégico operacional estão relacionados 

com as necessidades de satisfazer os clientes, e dentre estes tem como requisitos a velocidade, 

confiabilidade, flexibilidade, qualidade e custo (BATISTA, 2012). 

Aspecto social: Segundo Joumard e Nicolas (2010) os aspectos sociais podem ser 

vinculados a acessibilidade, em que determina o número de oportunidade alcançadas em um 

espaço de tempo com o uso de veículo próprio ou público para se chegar a hospitais, trabalho 

ou outros; equidade ambiental, pois fatores como poluição local, ruídos e impacto da 

fragmentação do habitat podem afetar algum grupo de pessoas; e custo de mobilidade 

relacionado ao impacto na mobilidade diária relacionada com a faixa de renda familiar 

impactando em projeto de longo prazo podendo acarretar mudanças de localização para 

centros das cidades. 

Aspecto ambiental: O aspecto ambiental está relacionado ao transporte no sentido de que 

o uso dos meios de transporte implica no consumo do espaço viário e de energia, bem como 

na produção de impactos negativos, na forma de prejuízos aos demais usuários, 

principalmente nas questões de congestionamento, poluição e acidentes (DE 

VASCONCELOS, 2007). 

Nos termos utilizados pelos autores De Andrade (2009) e Leal Jr (2010), apresentam - se 

os atributos, e os indicadores descritos a seguir. 

• Atributos 

Um atributo é uma qualidade ou característica associada a um elemento, e em transporte 

se refere a uma característica da rede, modo de transporte, tipo de operação etc. Os atributos 

são genéricos e podem representar ideias diferentes, dependendo de quem os interpreta. Os 

atributos representam os aspectos e constituem uma direção para a criação de indicadores. 

São aspectos diretamente percebidos pelos usuários e que compõem basicamente a 

qualidade do serviço, ou seja, contribuem de maneira decisiva para a formação da imagem da 

empresa, que são: acessibilidade, conforto, confiabilidade, conveniência, rapidez e segurança.  
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• Indicador 

É apresentado como a medição de um objetivo a ser alcançado, um recurso aplicado, um 

efeito obtido, uma medida de qualidade, e também como um produtor de informação 

quantificada com a visão dos atores envolvidos em comunicar, negociar ou tomar decisões. 

Os indicadores representam de forma específica, e preferencialmente quantitativa, os 

atributos de desempenho com o objetivo de possibilitar a criação de medidas e a sua 

comparação com metas numéricas pré-estabelecidas. 

Porém, além das definições abordadas no trabalho dos dois autores citados a cima há 

outras definições importantes encontradas na literatura. 

Segundo Bordin (2008) os indicadores são representações matemáticas, medidas 

quantitativas dos objetivos e metas dos planejadores do sistema, permitindo a estes e aos 

demais, determinar a situação atual, bem como perceberem mudanças e transformações que 

ocorrem neste campo para um melhor planejamento futuro, e devem servir de apoio para 

detectar as causas e os efeitos de uma ação, e não apenas os resultados devendo ser agrupados 

segundo os objetivos estratégicos. 

Para Philippi Jr e Malheiros (2013), a questão dos indicadores reside essencialmente na 

escolha da variável, ou das variáveis, cujos valores provêm de medições (variáveis 

quantitativas) ou observações (para variáveis qualitativas) em tempos, lugares, populações, 

entre outras colocações distintas. 

E para Caixeta-Filho e Gameiro (2001) indicadores relacionados aos serviços de 

transportes podem apresentar várias utilidades, tanto para funções administrativas de uma 

firma, visando a um auxílio na tomada de decisões específicas, quanto no âmbito 

macroeconômico, para nortear políticas públicas e privadas. 

• Medidas 

Medidas são combinações de indicadores que representam de forma coerente, por 

relações lógicas e/ou matemáticas, os atributos do sistema cujo desempenho se está 

analisando. 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS E INDICADORES 
 

No sistema de transporte são encontradas algumas especificações de atributos e essas são 

abordadas por diferentes aspectos, dependendo da forma como é percebido pelos autores. 
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Porém, é importante destacar primeiramente os atributos considerados importantes para o 

sistema de transporte e defini-los para uma melhor compreensão e organização.  

Segundo Bowersox e Closs (2010) para a avaliação e seleção de uma empresa 

transportadora de carga são considerados importantes quatro atributos, sendo eles, o custo, 

tempo de viagem, confiabilidade, capacidade de prestar o serviço, a facilidade de acesso ao 

serviço e a segurança do serviço. 

Para Ballou (2006), para a escolha do serviço de transporte os atributos considerados 

importantes são preço, tempo médio de viagem, variabilidade do tempo de trânsito, e perdas e 

danos. 

Porém, para Monteiro, Martins e Rodrigues (2014), atributos considerados importantes 

para escolha do modo de transporte são tanto os mensuráveis e os não mensuráveis 

(qualitativos), destacando-se, custo da operação, tempo de trânsito entre os pares de origem e 

destino, frequência do serviço, serviços logísticos oferecidos que são adicionais ao transporte, 

disponibilidade e qualidade das informações de transporte, confiabilidade, capacidade, 

acessibilidade e flexibilidade de integração intermodal, e segurança, perdas e danos.  

Cullinane e Toy (2000) levantaram em uma revisão bibliográfica 686 artigos e realizaram 

a identificação de atributos considerados influentes para a escolha do modo ou rota de 

transporte de carga, em que os principais atributos referenciados foram custo, preço e taxa; 

velocidade; confiabilidade no tempo de transito; serviço; distância;flexibilidade; capacidade; 

perdas e danos; e frequência. 

Os conceitos dos atributos custos, tempo, distância, confiabilidade, flexibilidade, 

capacidade, acessibilidade, segurança e atributos ambientais são abordados e discutidos a 

partir de diferentes enfoques dados por diferentes autores. 

 

2.1.1. CUSTOS 

 

Cada uma das estruturas da cadeia de transporte compreende uma ou mais etapas, a 

execução destas etapas é iterativa e implementada para cada estrutura da cadeia de transporte, 

e ao testar um número predeterminado de veículos adequados, centros de distribuição, ou 

serviços externos de parceiros, procura-se uma implementação que busque custos mínimos 

para cada etapa da cadeia do transporte. E para que se avalie uma alternativa, os custos de 

transporte de cada modo têm que ser calculados (BOCK, 2010). 
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As operações de transporte adicionam valor de lugar aos produtos, e em geral elas 

representam o elemento mais importante do custo logístico (BATALHA, 2011). 

Do ponto de vista do transportador, os custos compreendem os custos médios totais de 

transporte (fixos e variáveis) mais as taxas adicionais (impostos, seguros etc). Do ponto de 

vista do usuário, os custos são os valores de frete, que representam a receita recebida pelos 

transportadores (LEAL JR, 2010). 

No estudo realizado por Kussano e Batalha (2012) os custos logísticos destinados para 

alternativas de rotas foram divididos em diferentes classificações, no qual inclui o valor do 

frete, valor da perda, custo de oportunidade do estoque em trânsito e remuneração por estadia; 

custos de armazenagem através da taxa de armazenagem em armazéns; custo de estoque com 

o custo de oportunidade do estoque nos armazéns; custos de transbordo através da taxa em 

terminais intermodais e portos; custos portuários por meio de taxas portuárias; e custos 

tributários através das taxas de ICMS, PIS, COFINS e ISS. 

 

2.1.2. TEMPO 

 

O atributo tempo pode ser definido como o tempo de deslocamento, a confiabilidade no 

cumprimento do transit time, que é o tempo consumido na movimentação de carga 

considerando o tempo em movimento e o tempo parado entre a origem e o destino, tempo 

gasto nos pontos de transferência e tempo de espera (NOVAES, 1986 apud HASHIBA, 

2012). 

É considerado o segundo atributo mais importante no transporte de carga, atrás apenas do 

custo monetário, pois os clientes que procuram serviços de entrega estão cada vez mais 

exigindo que as empresas de entrega possam oferecer serviço rápido e confiável, bem como 

garantias sobre quando serão realizadas (REIS e LEAL, 2014; e SIM et al, 2009). 

Novaes (2007) dimensiona o tempo entre os pontos de origem e destino como a soma do 

tempo operacional que é a relação entre a distância percorrida entre os pontos de origem e 

destino e a velocidade operacional e o tempo de carga e descarga que é o tempo total 

despendido na pesagem, conferência, emissão de documentos, bem como nas operações de 

carga e descarga propriamente ditas. 

Segundo Teixeira Filho (2009), o tempo médio de viagem é impactado pela intensidade e 

pelas variações no volume de tráfego em uma rede de transporte devido à diversidade dos 

operadores, dos veículos e dos modos de transporte e das necessidades e restrições envolvidas 
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no negócio de transportes, características essas que estão associadas às condições de 

operação. O tempo médio de viagem pode sofrer influencias do trafego que ocorre 

principalmente nas épocas de safra nas vias de acesso a portos, o que acarreta redução da 

qualidade de vida dos recursos humanos e da população circunvizinha, já que pode interferir 

no transporte de passageiro e individual. 

 

2.1.3. DISTÂNCIA 

 

Segundo Novaes (2007), a distância é um dos elementos que mais influenciam no 

transporte de carga, pois condiciona a seleção do tipo de veículo, o dimensionamento da frota, 

o custo e o frete cobrado ao usuário. 

Para ligações de comprimento intermunicipais, as distâncias em linha reta se medidas em 

um mapa deve ser corrigida em consideração ao efeito da curvatura da Terra, uma vez que o 

veículo não viaja em linha reta, mas sim por vias urbanas ou rodovias (NOVAES, 2001). A 

distância real é geralmente maior do que a distância em linha reta (distância euclidiana), no 

entanto, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) fazem essa correção automaticamente. 

A distância real pode ser obtida por meio da EQ 2.1 apresentada no estudo de Gonçalves 
et al (2014). 

																																																					�� 	= 	 ��	 × 	�                                                 (EQ 2. 1) 

dr – distância real;  

de – distância euclidiana;  

α – fator alfa (fator de correlação).  

 

2.1.4. CONFIABILIDADE 

 

Segundo Hashiba (2012), a confiabilidade pode ser o cumprimento das condições 

contratuais e a regularidade do serviço quanto as programações de transporte, a variabilidade 

potencial das programações de entrega previstas e efetivas. 

Em relação as perdas e danos, envolvendo a confiabilidade ao transporte, a condição dos 

produtos é uma das mais importantes considerações em matéria de serviços ao cliente, sendo 

assim, cargas atrasadas ou mercadorias em condições incompatíveis com sua utilização 

representam problemas para o cliente ou provavelmente o aumento dos custos de 
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armazenagem causado pelo aumento de estoque ou quando a reposição não feita como o 

programado (BALLOU, 2006). 

 

2.1.5. FLEXIBILIDADE 

 

Flexibilidade em um aspecto geral é a capacidade da empresa de lidar com solicitações 

extraordinárias de serviço dos clientes, e no sistema de transporte pode ser definida como a 

facilidade com que uma rede pode se ajustar a novas circunstâncias e exigências, tanto em 

termos de infraestruturas quanto em operações, podendo ocorrer no ponto de acesso entre a 

origem e o destino, estar envolvida na conectividade da rede, e ser ajustada a um fator 

temporal. O fator temporal é necessário para atender as especificações dos clientes quanto a 

hora de janela de tempo inicialmente estabelecida, ainda, o sistema pode reprogramar um 

sistema de transporte para outro mais rápido, mesmo que este apresente um atributo menos 

vantajoso (BOWERSOX e CLOSS, 2010; CHEN e KASIKITWIWAT, 2011; NOVAES, 

2007). 

 

2.1.6. CAPACIDADE 

 

A capacidade de uma rede de transporte refere-se a sua transferência, durante um período 

de tempo específico por meio de todo o seu sistema, e é definida como a possibilidade de um 

determinado modo de transporte trabalhar com diferentes volumes de produtos, também pode 

ser a disponibilidade de se ter o produto em estoque no momento em que ele é desejado pelo 

cliente (HARTLAGE e USAF, 2012; BOWERSOX e CLOSS, 2010). 

É muito importante associar a capacidade dos sistemas de transporte a um determinado 

nível de serviço desejado, pois a capacidade é dependente dessa variável. O transporte no 

nível elementar é definido como o movimento de um número de objetos (n), sobre uma 

distância (s) durante um intervalo de tempo (t) por um veículo de capacidade (c) (LIMA JR, 

2014). 

Lima Jr (2014) exemplifica como os atributos quantitativos de desempenho podem ser 

relacionados entre essas variáveis. Em que, demonstra a eficiência do transporte em 

quantidade produzida/recursos quantidade consumida; taxas de produção que é a quantidade 

produzida/tempo; produtividade da rota no qual representa o número de objetos x capacidade 

x distância/ intervalo de tempo. As capacidades também podem ser referenciadas pela 
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capacidade da via, de tráfego e de operação, capacidade dos terminais, assim como, pelo 

volume transportado ou fluxo por unidade de tempo.  

 

2.1.7. ACESSIBILIDADE 

 

É vista como a facilidade com que alguma atividade pode ser alcançada de um 

determinado lugar usando um sistema de transporte, e tem-se que está associada a dois 

aspectos que são a realização de oportunidades desejadas, e o serviço de transporte ofertado 

(KOENING, 1980). 

 

2.1.8. SEGURANÇA 

 

Está relacionada com a ocorrência de acidentes ou dano completo às cargas, de avarias e 

de roubos ou assaltos (HASHIBA, 2012). 

No sistema de transporte os riscos de segurança devem ser identificados, analisados, 

estimados e avaliados. Uma avaliação dos riscos de segurança requer a consideração de 

cenários relacionados com a segurança, consequências, frequências ou probabilidades da 

exposição aos riscos de forma quantitativa, ou de probabilidade de forma qualitativa 

(RENIERS e DULLAERT, 2013). 

 

2.1.9. INFLUÊNCIA AMBIENTAL 

 

Apesar de os atributos referentes a custo, tempo, confiabilidade, capacidade, 

flexibilidade, e segurança serem significativamente importantes há outros atributos 

considerados na avaliação de alternativas de transportes com o objetivo de proporcionar 

sustentabilidade. 

Awasthi, Chauhan e Omrani (2011) na análise de alternativas de sistema de transportes 

realizaram um levantamento com os atributos a serem considerados e além dos atributos já 

mencionados há acréscimos de outros relacionados ao aspecto de sustentabilidade, como, 

poluição atmosférica, poluição sonora, emissões de gases de efeito estufa, uso de 

combustíveis fósseis, consumo de energia, uso da terra, acessibilidade, e mobilidade.  
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2.1.9.1. EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 

 

Os gases de efeito estufa são liberados pela operação do transporte e sua emissão causa 

influência em todo o globo terrestre. Existem diferentes tipos de gases de efeito estufa, 

destacam-se o dióxido de carbono – CO2, metano – CH4, óxido nitroso – N2O, vapor de água 

H2O e clorofluorcarbonos – CFC, que em certos casos são tratados como poluentes 

atmosféricos globais, porém, na emissão de gases de efeito estufa pelos transportes, destaca-

se o CO2, que é emitido pela queima direta do diesel o combustível mais utilizado para os 

transportes de carga, o CH4 e N2O  (LEAL JR, 2010; SILVA, 2011 e GORHAM, 2002). 

O transporte responde por cerca de 21 por cento das emissões de gases de efeito estufa 

em todo o mundo e foi previsto que esta proporção aumentaria significativamente para certas 

regiões, como a Europa e a América Latina, sendo assim,a Agência Internacional de Energia 

(AIE) previu que as emissões do setor de transporte de dióxido de carbono (CO2) iria 

aumentar em 92 por cento até 2020 (GORHAM, 2002). 

Além de responsável pela emissão de grande quantidade de CO2, o setor de transportes é 

um dos principais responsáveis pela poluição local, sendo este o segundo maior responsável, 

emitindo gases como o monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, 

os aldeídos e o material particulado (MATTOS, 2001 e ANDRADE e MATTEI, 2011).  

 

2.1.9.2. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (PA) 

 

Envolve a emissão na atmosfera de gases, sólidos finamente divididos ou aerossóis 

líquidos finamente divididos a taxas que excedem a capacidade da atmosfera de dissipá-los ou 

de dispô-los através de incorporação em camadas sólidas e líquidas da biosfera, resultando em 

danos aos seres humanos, a outros animais, vegetais ou materiais (MATTOS, 2001). 

 Envolve também, a emissão de hidrocarbonetos que é o resultado da combustão 

incompleta de materiais orgânicos, emissão de aldeídos; emissão de monóxido de carbono 

(CO) que se resulta da combustão incompleta de combustíveis a base de carbono; emissão de 

gases acidificantes (SOx, NOx) considerando-se o NOx como resultado da combustão de alta 

temperatura da combinação de nitrogênio com oxigênio e o SO2 emitidos por combustíveis 

fósseis; e emissão de materiais particulados que se apresentam em vários tamanhos e de uma 

variedade de fontes, no caso dos veículos, a maior parte sob a forma de fuligem emitidas por 
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motores diesel, em especial aqueles que são mal regulados (CULLINANE e EDWARDS, 

2010). 

 

2.1.9.3. POLUIÇÃO SONORA 

 

Os efeitos adversos imediatos da poluição sonora incluem irritação, dificuldades de 

comunicação, perda de sono e funcionamento cognitivo prejudicado, resultando em perda de 

produtividade no trabalho; de longo prazo, também podem surgir problemas de saúde 

fisiológicos e psicológicos. O tráfego rodoviário é a principal causa do ruído a nível do 

ambiente local (CULLINANE e EDWARDS, 2010). 

 

2.1.9.4. CONSUMO DE ENERGIA 

 

A energia é um fator chave no desenvolvimento econômico e na prestação de serviços 

vitais que melhoram a qualidade de vida, e embora seja um requisito fundamental para o 

progresso econômico, a sua produção, utilização e subprodutos causaram grandes pressões 

sobre o ambiente, tanto por esgotar os recursos quanto por gerar poluição. As fontes 

renováveis de energia estão divididas em não-combustível (geotérmica, hídrica, solar, eólica, 

das marés e das ondas) combustíveis renováveis e resíduos (biomassa, produtos de origem 

animal, resíduos urbanos e resíduos industriais) e as não-renováveis são os combustíveis 

fósseis (carvão, petróleo bruto, produtos petrolíferos, e gás) e nuclear (UNITED NATIONS, 

2007). 

A situação energética global, em que há uma dependência absoluta dos combustíveis 

fósseis, juntamente com o conhecimento de que o estado atual do setor é ambientalmente não 

sustentável está empurrando as políticas nacionais no sentido de encontrar formas de reduzir o 

consumo de energia (USÓN et al, 2011). 

O consumo de energia no setor de transportes considera a energia consumida no 

deslocamento de pessoas e mercadorias por via rodoviária, ferroviária, aérea, aquaviária, e por 

dutos (EIA, 2013).  

Os meios de transporte são responsáveis por cerca de 30% do consumo comercial de 

energia e cerca de 60% do consumo total mundial de petróleo líquido. Há uma rápida 

motorização, principalmente nos países em desenvolvimento, não havendo investimentos em 
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quantidade suficiente para o adequado planejamento de transportes, nem tampouco para a 

gestão e infraestrutura para o tráfego (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006). 

 

2.1.9.5. CONSUMO DE ÁGUA 

 

O consumo de água é a soma de toda a água doce comprada de um fornecedor ou obtida 

de fontes superficiais ou subterrâneas, e no sistema de transporte considera-se o consumo da 

água na operação dos veículos de carga ou de passageiro bem comoa utilizada na sua lavagem 

e manutenção (WBCSD, 2000 e LEAL JR, 2010). 

 

2.1.9.6. CONSUMO DE MATERIAL 

 

Consumo de material é a soma do peso de todos os materiais comprados ou obtidos de 

outras fontes, tais como extração, incluindo matérias-primas para a conversão, e outros 

materiais de processo (tais como catalisadores, solventes), bens pré ou semi-acabados, e peças 

e módulos (tais como peças de automóveis, peças de computador) (WBCSD, 2000). 

Os atributos podem atingir a finalidade do serviço em termos qualitativos (característica 

ou propriedade de algo) e quantitativos (designa uma grandeza mensurável). Para identificar 

as finalidades do serviço e os atributos relevantes utiliza - se o enfoque sistêmico, que é um 

modo que procura identificar o sistema em estudo, sua inserção no ambiente, sua composição 

e suas finalidades que facilite a delimitação das variáveis endógenas e exógenas do problema 

que possibilitam a verificação do cumprimento do seu desempenho (LIMA JR, 2014). 

Após apresentados os atributos, as medidas podem ser descritas a partir de unidades 

determinadas pelos atributos e seus respectivos indicadores apresentadas em exemplos pela 

TAB 2. 1. 
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TAB 2. 1 Descrição dos atributos quanto aos indicadores, unidades e medidas 
Atributos Indicadores Unidades Descrição das medidas 

Custo 

• Valor do frete 
• Taxas (tributárias, 
transbordo) 
• De operação 

• R$ 

 R$/t. km = (frete/massa 
transportada/distância percorrida)  

 R$/t 
 R$/Quantidade de mão de obra 

Tempo 
• Tempo de percurso 
• Tempo de carga e 
descarga 

• Dias ou horas 

 Horas/km = (tempo/distância 
percorrida) 

 Horas ou dias/t = (tempo/massa 
transportada) 

Capacidade 
• Quantidade carregada 
• Número de veículos 

• Toneladas 
• Unidades de 
veículo 

 Toneladas/Número de veículos 

Segurança 
• Custo com acidentes 
• Número de acidentes 

• R$ 
• Quantidade 
numérica 

 R$/km = (gasto com 
acidente/distância percorrida) 

 Número de acidentes/km; 
  ou Número de acidentes/ano 

GEE 
• Emissão de CO2 
• Emissão de CH4 
• Emissão de N2O 

• g, kg ou 
tonelada 

 t/ ano = (quantidade GEE 
emitida/intervalo de 1 ano) 

 kg/ t. km = (quantidade GEE emitida/ 
massa transportada/distância 
percorrida) 

PA 

• Emissão de CO 
• Emissão de gases 
acidificantes (Sox, Nox) 
• Emissão de materiais  
particulados 
• Emissão de 
hidrocarbonetos 

• g, kg ou 
tonelada 

 t/ano =(quantidade de PA emitida / 
intervalo de 1 ano) 

 g /t.km = (quantidade de PA emitida/ 
massa transportada/ distância 
percorrida) 

Poluição sonora • Ruído • Db  Db 

Consumo de 
energia 

• Energia gerada pelo 
consumo de combustível não 
renovável 
• Energia gerada pelo 
consumo de combustível 
renovável 

• MJ 

 MJ/km= (energia gasta para cada 
quilômetro de distância percorrida) 

 MJ/t = (energia gasta para cada 
tonelada de massa transportada) 

Consumo de 
água 

• Consumo de água para a 
operação 

• l 

 l/t = (quantidade de água gasta por 
cada tonelada de massa transportada) 

 l/km = (quantidade de água gasta por 
cada quilômetro percorrido) 

Consumo de 
materiais 

• Quantidade de material 
para o funcionamento da 
operação 
• Material de descarte 

• Quantidade 
numérica 
• kg 

 unidade/t =  (quantidade de material 
usado por cada tonelada de massa 
transportada) 

 unidade /km = (quantidade de 
material usado por cada quilômetro 
percorrido) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: WBCSD (2000); Ballou (2006); Leal Jr e D’ 
Agosto (2011); Guabiroba (2013); Lima Jr (2014) 
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Os atributos podem ser identificados sob diferentes aspectos dependendo do objetivo e da 
meta definida pelos autores, sendo assim, a partir da TAB 2.2 observa – se classificações que 
correspondem aos aspectos e atributos. 
 

TAB 2. 2 Classificação dos atributos mediante diferentes aspectos 
Atributos Aspectos Autores 

Acessibilidade 
Social 
 

Campos (2013); Joumard e Nicolas (2010) 

Segurança Campos (2013) 

Poluição sonora Campos (2013) 

Custo de manutenção e instalação/ 
Custo de produção ou de serviço 

Operacional 

Ballis e Golias (2004); Batista (2012); Beuthe 
et al (2001); Castelli, Pesenti e Ukovich 
(2004); 

Tempo 
Ballis e Golias (2004); Carlo, Vis e  
Roodbergen (2014); Henjewele et al (2014) 

Flexibilidade Batista (2012) 
Confiabilidade Batista (2012) 
Capacidade Carlo, Vis e Roodbergen (2014) 

Custo de capital 

Econômico 

Henjewele et al (2014); Leviakangas e 
Michaelides (2014); Rich, Kveiborg e Hansen 
(2011); Truschkin e Elbert (2013) 

Custo de acidente 
Rich, Holmblad e Hansen (2009); Truschkin e 
Elbert (2013) 

Custo de tempo 

Rondinelli e Berry (2000); Mattos (2001); 
Joumard e Nicolas (2010);Usón et al (2011); 
Leal Jr e D`Agosto (2011); Gabriele et al 
(2013); Hyard (2013); Scarpellini (2013); 
Raslavicius (2014) 

Custo de infraestrutura Joumard e Nicolas (2010); 

GEE 

Ambiental 

Munda et al (1995); Rondinelli e Berry (2000); 
Joumard e Nicolas (2010);Leal Jr (2010); Lee 
(2011); Hyard (2013); Scarpellini (2013) 

Poluição sonora Joumard e Nicolas (2010); 
Poluição atmosférica Joumard e Nicolas (2010); 

Consumo de água 
Ruzzenenti (2009), Leal Jr (2010); Usón et al 
(2011); Oliveira et al (2013) 

Consumo de materiais 
Henjewele et al (2014); Leviakangas e 
Michaelides (2014); Rich, Kveiborg e Hansen 
(2011); Truschkin e Elbert (2013) 

 

2.2. SÍNTESE DO CAPÍTULO 
 

A análise de desempenho quando aplicada no sistema de transporte tem a finalidade de 

apoiar e orientar os tomadores de decisão quanto a seleção de projetos, assim como, a 

determinação de alternativas viáveis e sejam adequadas as expectativas dos planejadores.  

Espera-se que após a definição do planejador ou decisor sobre quais aspectos, atributos e 

indicadores devam ser adotados para determinado estudo com o objetivo de medir o 

desempenho das alternativas a ser analisada seja aplicado um método que seja capaz de 

auxiliar na escolha modal para o sistema de transporte.   
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3. MÉTODO DE ESCOLHA MODAL PARA O SISTEMA DE TRANSPORT E 

 

 

 

O método de escolha modal foi definido por Ben-Akiva e Lerman (1985) como um 

conjunto de procedimentos que envolvem quatro fatores principais, sendo esses, o tomador de 

decisão, as alternativas, os atributos das alternativas e as regras de decisão. 

Para Lieggio Jr, Granemann e de Souza (2012) o decisor ou o tomador de decisão é o 

indivíduo ou grupo de indivíduos que tem o poder final e a responsabilidade das 

consequências da sua decisão, já as alternativas podem ser classificadas como reais, sendo 

resultantes de um projeto existente, que são suscetíveis de serem postas em ação, ou fictícias, 

proveniente de um projeto idealizado apenas na imaginação. E os atributos das alternativas 

são os caminhos que norteiam as escolhas de alternativas, dadas as preferências do decisor, 

essas preferências geram um conjunto de regras que possibilita escolher uma alternativa entre 

pares. 

A escolha modal no transporte de cargas também pode ser definida como a atividade de 

planejamento de transportes que determina qual modo ou quais modos será utilizado durante 

o transporte de insumos e bens acabados, e para tal, é necessário a definição das 

características pertinentes ao processo de movimentação das cargas (DE OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Monteiro, Martins e Rodrigues (2014) diversas variáveis são apontadas como 

fatores relevantes na escolha modal, sendo algumas mensuráveis e outras não. Estudos 

práticos mostram que, entre as variáveis de decisão para a escolha modal que pode ser 

realizada através da avaliação do desempenho, destacam-se, custo da operação, tempo de 

trânsito entre os pares origem e destino de interesse para os clientes, frequência do serviço, 

serviços logísticos adicionais oferecidos ao transporte, disponibilidade e qualidade das 

informações de transporte, confiabilidade, capacidade, acessibilidade e flexibilidade de 

integração intermodal, segurança, perdas e danos.  

Como um dos modelos e ferramentas aplicadas no planejamento, o Método de Análise 

Multicritério, que é um método de escolha modal, se divide em Método de Programação 

Matemática Multiobjetivo – MPMM e Método de Análise de Decisão – MAD (MACÊDO, do 

NASCIMENTO e KUWAHARA, 2010). 

O uso da análise multicritério tornou possível para o tomador de decisão, discutir se a 

relação entre o ganho de uma alternativa vale a perda em relação à outra, em que sua função é 
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revelar e ordenar as alternativas geradas por conflitos, apresentadas por vários especialistas 

com diferentes experiências, compreensão e percepção do projeto (DA MOTTA, LIMA e 

MACHADO, 1993). 

Segundo Gomes et al. (2002) apud Kuwahara (2008) os problemas de decisão são 

classificados como discretos e contínuos. Os problemas contínuos (MPMM) são aqueles que 

comportam um número infinito de alternativas, já os problemas discretos (MAD) são 

atendidos por número finito de alternativas.  

O MPMM concentra-se em problemas que possuem objetivos múltiplos, nos quais as 

alternativas podem adquirir um número infinito de valores e seu objetivo é considerado em 

função da maximização ou minimização com base em variáveis ou atributos consideráveis 

(FONSECA e LEAL Jr, 2012). 

No MAD as restrições são determinadas de acordo com o grau de importância para os 

decisores e suas soluções são conhecidas pelos mesmos, sendo apenas determinada a mais 

satisfatória (MACÊDO, DO NASCIMENTO e KUWAHARA, 2010). 

No processo de tomada de decisão no caso de investimentos em projetos públicos, a 

tomada de decisão torna-se mais complexa, pois os resultados têm que abranger 

satisfatoriamente aspectos econômicos, sociais, políticos e ambientais (MACÊDO, DO 

NASCIMENTO e KUWAHARA, 2010). 

E ainda nas questões relativas à tomada de decisão em transporte, no que se refere ao 

processo de avaliação de planos, projetos e políticas públicas de longo prazo, constata-se que 

suas características estão intimamente associadas aos Métodos de Análise de Decisão, pois as 

alternativas são sempre concretas e finitas (RODRIGUES, MARTINS E MONTEIRO, 2014). 

Destaca-se dentro dos Métodos de Apoio à Tomada de Decisão, segundo Rodrigues, 

Martins e Monteiro (2014), e Leal Jr (2010) os Métodos: 

 

– ELECTRE: Elimination et Choix Traduissant La Realité 

– MAC: Método de Análise de Concordância 

– PROMETHEE: Preference Ranking Organization Method 

– TOPSIS:Technique Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

– TODIM: Tomada de Decisão Interativa e Multicritério 

– MAH: Método de Análise Hierárquica.  

– GRA: Grey Relational Analysis,  

–DEA: Data Envelopment Analysis,  
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–LÓGICA Fuzzy 

 

3.1. MÉTODOS DE ANÁLISE DE DECISÃO 

 

Os Métodos de Análise de Decisão são apresentados através de descrições e 

familiarização dos métodos citados.  

 

3.1.1. ELECTRE 

 

Trata-se de uma análise sistemática da relação entre todos os pares possíveis entre 

diferentes opções, com base nos resultados de cada opção em uma série de critérios comuns 

de avaliação, em que a metodologia consiste na construção de uma relação de classificação, 

com a geração de índices de concordância e discordância que inclui a noção de importância 

relativa de cada critério (ROGERS, BRUEN, MAYSTRE, 2000). 

Corresponde a uma família de métodos da Escola Francesa que busca avaliar 

asalternativas do problema, em relação a sua capacidade de contribuição para a solução, 

mediante a utilização do conceito de relação de dominância, definido através dos julgamentos 

do tomador de decisão (FILIPPO, 2008). 

Foram propostos por Roy em 1977, e aprimorados por Roy e Hugonnard em 1982, e 

Duarte Júnior em 1989 (RODRIGUES, MARTINS E MONTEIRO, 2014). 

De acordo com Tsamboulas, Yiotis e Panou (1999); Rodrigues, Martins e Monteiro 

(2014); e Leal Jr (2010) a família dos métodos é descrita a seguir:  

• ELECTRE I: Após a determinação dos limites de concordância e discordância, todos 

os pares de alternativas são testados para a classificação das relações válidas e são calculados 

os fluxos negativos e positivos, assim a classificação final é apresentada através da 

intersecção desses fluxos. Resulta em uma relação de superação entre alternativas e é útil para 

selecioná-las. 

• ELECTRE II: Segue de forma similar o mesmo processo de implementação do método 

ELECTRE I, porém com uma pequena variação no cálculo do índice de concordância. É 

considerado como um modelo de classificação de alternativas, permitindo sua ordenação. 

• ELECTRE III: É o único método que aborda a questão da fraca preferência, em que, 

refere-se à superação da alternativa i em relação a alternativa i’ para um dado critério j. São 
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introduzidos mecanismos capazes de permitir o tratamento de dados imprecisos por meio do 

conceito de pseudo-critérios e limites de indiferença e preferência. 

• ELECTRE IV: Os índices de concordância e discordância não são usados, porém, a 

determinação de algumas funções de proporcionalidade é necessária para denotar as relações 

de superioridade entre os pares de alternativas. Assim passa a usar o conceito de fraca e forte 

dominância. Assim, a priorização final das alternativas é obtida sem a necessidade da 

ponderação dos critérios de decisão com base no julgamento dos especialistas. 

Além dos métodos ELECTRES I, II, III e IV há também os métodos ELECTRES IS e 

TRI que respectivamente, resulta em uma relação de superação entre alternativas que é útil 

para selecioná-las, e classifica as alternativas para a solução de um problema por meio da 

comparação de cada alternativa potencial padrão (LEAL JR, 2010).  

Apresenta como vantagem o fato de levar em consideração as incertezas e as imprecisões, 

as desvantagens é que seu processo e resultado são de difícil compreensão, e a forma de 

classificação não possibilita que pontos fortes e fracos das alternativas sejam identificados 

diretamente.  São aplicados nas áreas de energia, economia, meio ambiente, gestão da água, e 

problemas de transporte (VELASQUEZ e HESTER, 2013). 

Nos trabalhos encontrados na literatura pode-se observar que algumas referências 

aplicaram como metodologia o método ELECTRE ao sistema de transporte.  Bojković, Anic´ 

e Pejčić-Tarle (2010) utilizaram uma modificação do método ELECTRE I na criação de uma 

solução para a evolução da sustentabilidade no sistema de transporte usando indicadores em 

alguns países da Europa; Ka (2011) fez uma comparação entre o uso do método Fuzzy – AHP 

e o método ELECTRE no processo de seleção da localização de porto seco na China no; e 

Antún e Alarcón (2014) fizeram o ranqueamento de projetos de plataforma logística em 

programas de política pública para estabelecer uma gestão de logística territorial competitiva 

em diferentes regiões do México através do método ELECTRE IV. 

 

3.1.2. MAC e PROMETHEE 

 

Os dois métodos são considerados como uma evolução da família ELECTRE, em que 

buscaram reduzir algumas limitações da abordagem original e corrigir algumas das 

dificuldades anteriormente apresentadas.  

Segundo Rodrigues, Martins e Monteiro (2014), o método MAC foi introduzido por 

Giuliano em 1985, e apresentou a introdução do conceito de Matriz de Discordância 
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Generalizada que permitiu a incorporação da importância relativa dos critérios de decisão no 

cálculo do Grau de Discrepância entre todos os pares de alternativas a serem consideradas. E 

tem como vantagem a eliminação da necessidade de que o tomador de decisão tenha que 

estabelecer de forma arbitraria os índices sugeridos pelo método original, porém, como 

desvantagem apresenta a mesma complexidade do método ELECTRE e dificulta a 

compreensão pelos tomadores de decisão. 

Já o Método PROMETHEE propõe uma abordagem modificada, mais simples e mais 

fácil de ser compreendida pelos tomadores de decisão, baseando-se nas extensões da noção de 

critério (RODRIGUES, MARTINS E MONTEIRO, 2014). 

O método PROMETHEE que é um método mais recente da análise de decisão 

multicritério e foi desenvolvido por Jean – Pierre Brans em 1982, e é um método de 

classificação para um conjunto finito de alternativas para serem ranqueadas e selecionadas em 

cada critério que são muitas vezes conflitantes (MACHARIS e BERNARDINI, 2015). 

Tem como vantagem ser um método de classificação bastante simples na concepção e 

aplicação quando comparado a outros métodos de análise multicritério, a desvantagem é que 

por ser baseado nos conceitos do método ELECTRE e utilizar da relação de dominância, 

possui certas limitações em consequência dessa abordagem (MACHARIS e BERNARDINI, 

2015; e RODRIGUES, MARTINS E MONTEIRO, 2014). 

Dentre trabalhos abordados pela literatura foram encontradas algumas aplicações no 

sistema de transporte utilizando método PROMETHEE. Brito, Cavalcante e Fittipaldi (2006) 

realizaram um estudo utilizando o método PROMETHEE II para priorização de trechos de 

gasodutos segundo níveis hierárquicos de risco, ajustando-se à existência de múltiplas 

dimensões ou critérios nos quais riscos devem ser avaliados; Beynon e Wells (2008) utilizou 

o método para classificar uma preferência referente a emissão de gases  de um pequeno 

conjunto de veículos a motor; e Tavana et al (2013) apresentaram o grupo de sistema de apoio 

a decisão baseado vinculado ao método PROMETHEE para a avaliação das rotas de 

gasodutos alternativos para esta região da bacia do mar Caspio. 

 

3.1.3. TOPSIS 

 

O método foi desenvolvido por Yoon e Hwang em 1981. Tem a idéia de classificar suas 

escolhas baseada nas suas aproximações para a solução ideal através do conceito de 

similaridade, sendo assim, a escolha ideal é aquela que minimiza os custos e maximiza os 
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benefícios, e a escolha negativa seria a que minimiza os benefícios e maximiza os custos 

(SOLTANI, MARANDI e IVAKI, 2013).  

Porém, apresenta limitações em relação às outras abordagens analisadas no que se refere 

a possibilidade de utilizar a técnica no processo de avaliação de alternativas de transporte 

segundo múltiplos critérios (RODRIGUES, MARTINS E MONTEIRO, 2014). 

A vantagem desse método é de ser um processo simples e de fácil entendimento quanto 

ao uso e processo, tem o mesmo número de passos independente do número de atributos, a 

desvantagem é que encontra dificuldade relacionada ao peso e manter a consistência no 

julgamento. A área de aplicação envolve gestão da cadeia de suprimento e logística, 

engenharia, sistema de manufatura, negócios e venda, ambiental, recursos humanos e gestão 

de recursos hídricos (VELASQUEZ e HESTER, 2013).  

No sistema de transporte o método referenciado nesta sub-seção foi aplicado em 

trabalhos como os desenvolvidos por de Souza e Nassi (1995) para criar solução para o 

problema de roteamento aplicado em um sistema de ônibus fretado com o objetivo de 

minimização do tempo de viagem dos usuários, da diferença entre o horário de saída de casa 

no horário atual e no novo sistema, da distância percorrida pela frota e máxima precisão no 

horário de chegada; no trabalho realizado por Celik et al (2009) no qual propuseram uma 

abordagem para garantir os requisitos de competitividade para os principais portos de 

contêineres na Turquia utilizando os métodos FAD (Fuzzy axiomatic design) e Fuzzy aplicado 

juntamente com o método TOPSIS; e Nooramin et al (2012) que utilizou o método TOPSIS e 

o método AHP  para selecionar o guindaste mais eficiente em terminais de contêineres 

marítimos entre três alternativas. 

 

3.1.4. TODIM 

 

O método TODIM utiliza da função de utilidade linear aditiva, com a função de 

determinar a dominância de uma alternativa sobre a outra, e matrizes que organizam as 

comparações de alternativas com critérios e entre critérios (DA MOTTA, LIMA e 

MACHADO, 1993). 

Permite a utilização de critérios quantitativos, como também qualitativos e a análise de 

alternativas, mesmo que estas não sejam totalmente independentes (FILIPPO, 2008). 
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Introduz o conceito de “Fator de Contingência” permitindo a análise de alternativas 

mesmo elas não sendo totalmente independentes a partir do trabalho realizado por Gomes em 

1976 (RODRIGUES, MARTINS E MONTEIRO, 2014). 

Tem como vantagem, a menor necessidade de quantidade de julgamentos para obtenção 

dos resultados e principal desvantagem, a relativa complexidade matemática de suas equações 

quando comparado a outras metodologias multi – critério (RIBEIRO, PASSOS, e TEIXEIRA, 

2012).  

 

3.1.5. MAH 

 

O método de análise hierárquica é representado pela sigla AHP – Analytic Hierarchy 

Process e foi desenvolvido por Thomas Saaty, na década de 70. O método é baseado em usar 

comparações paritárias de critérios relevantes para o objetivo do problema, em que as 

comparações são realizadas utilizando uma única escala numérica conhecida como “escala 

Saaty” (HASHIBA, 2012). 

A escala Saaty é uma escala de comparação das variáveis constituídas, definida através 

do grau de intensidade de importância juntamente com a definição atribuída para cada grau de 

importância. 

Segundo Rodrigues, Martins e Monteiro (2014) o método de análise hierárquica encontra 

grande aplicabilidade na área de transportes, e como instrumento de auxílio à tomada de 

decisão o sistema analisado deve ser modelado segundo uma estrutura hierárquica. 

Tem com vantagem a facilidade de usar; pode ser apresentado em forma de escala; a 

estrutura de hierarquia pode facilmente ser ajustável para caber em vários tamanhos de 

problema; não precisa de intensidade de dados. As desvantagens são a interdependência entre 

os critérios e alternativas; poder levar a inconsistências entre o julgamento e critérios de 

classificação; e reversão do ranqueamento (VELASQUEZ e HESTER, 2013). 

O uso do método AHP foi encontrado em alguns trabalhos relacionados ao sistema de 

transporte como o abordado por Javid, Nejat e Hayhoe (2014) no ranqueamento de variáveis 

na estratégia da mitigação de emissões nas rodovias, incluindo redução, evitar e substituir 

estratégia; Nosal e Solecka (2014) utilizaram a aplicação do método AHP para avaliação de 

multicritério para a integração do transporte público urbano. O método AHP é usado também 

em conjunto com outros métodos de análise de decisão. 
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3.1.6. GRA 

 

Foi proposto por Julong Deng em 1982, e é utilizado para determinar o grau de 

relacionamento entre uma observação referencial e observações levantadas, objetivando 

estabelecer um grau de proximidade com o resultado desejado, e analisar o grau de 

relacionamento para sequências discretas (JULONG, 1989). 

É necessário apenas um número limitado de dados, sendo pelo menos três valores em 

cada série; a distribuição dos dados não precisa ser explicitamente considerada; e o processo 

de cálculo é simples e transparente (LU, 2007). 

As vantagens apresentadas por esse método é a sua utilização para a análise do grau de 

relacionamento de muitas sequências discretas e a seleção da melhor, evitar os defeitos 

inerentes dos métodos estatísticos convencionais, e necessita de uma quantidade limitada de 

dados para estimar o comportamento de um sistema incerto. As desvantagens incluem o fato 

de ser necessário ter muita informação, a distribuição dos dados deve ser típica, e poucos 

fatores serem permitidos e poderem ser expressos funcionalmente (BISCHOFF, 2008). 

O método GREY foi aplicado no sistema de transporte por alguns autores, como Leng et 

al (2012) na avaliação da eficiência para transferência em terminais para a integração de 

transportes; Leal Jr e D’Agosto (2011) utilizou o método para realizar a escolha modal de 

transporte de carga de materiais perigosos, mais especificamente o caso do transporte de 

etanol; e Garcia et al (2005), fez a aplicação do método para testar a avaliação de desempenho 

dos fornecedores em uma cadeia logística. 

 

3.1.7. DEA 

 

Consiste em uma abordagem sem parâmetros, baseada em programação matemática, que 

permite comparar as eficiências relativas entre as unidades de tomadas de decisão (LEAL JR, 

2010). 

Foi desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978 e apresentado pela primeira 

vez no European Journal of Operations Research.  

O método DEA fornece três resultados básicos, sendo eles, a identificação de um 

conjunto de unidades eficientes que determinam a fronteira de eficiência; a medida de 

ineficiência para cada unidade que não está sobre a fronteira que representa a potencialidade 

de crescimento da produtividade; e as taxas de substituição, que são os pesos que determinam 
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cada região da fronteira de eficiência e caracterizam as relações de valor que sustentam a 

classificação dessa região como eficiente (DA SILVA, 2011). 

Tem a vantagem de ser capaz de lidar com múltiplas entradas e saídas, e a eficiência pode 

ser analisada e quantificada, porém a desvantagem é que não lida com dados imprecisos e 

assume que toda a entrada e saída são exatamente conhecidas. São aplicadas na área de 

economia, medicina, serviços públicos, segurança rodoviária, agricultura, varejo e problemas 

de negócios (VELASQUEZ e HESTER, 2013). 

O uso do método DEA no sistema de transporte pode ser apresentado através de trabalhos 

como os realizados por da Silva et al (2011) que teve o objetivo de analisar e comparar a 

eficiência produtiva dos portos brasileiros a partir do uso do método; Lima, de Melo e Meza 

(2011) no qual fizeram uma análise das relações entre tempo, custo e distância em algumas 

viagens aéreas; e Kutlar, Kabasakal e Sarikaya (2012) para medir a performance das 

companhias ferroviárias que prestam serviços para passageiros e para carga no mundo. 

 

3.1.8. LÓGICA FUZZY 

 

A lógica FUZZY foi utilizada pela primeira vez por Zadeh em 1965, em que os números 

Fuzzy foram criados para expressar as incertezas no sentido probabilístico (SOLTANI, 

MARANDI, e IVAKI, 2013).  

Lotfi Asker Zadeh, foi professor em Berkeley, Universidade da Califórnia e atuava no 

departamento de Engenharia Elétrica e Laboratório de Pesquisa Elétrica. 

Consiste no tratamento matemático de sistemas subjetivos com características ambíguas 

das variáveis processadas, porém, quando conjugada com um conjunto de regras apoiadas no 

processo de realização de tarefas por meio do “conhecimento” obtido na solução de certos 

problemas, pode ser utilizada para a construção do pensamento consensual e humano, 

incorporando assim a experiência de especialistas. Além disso, tem sido bastante utilizada no 

processo de tomada de decisão em empreendimentos que envolvam parâmetros não só de 

caráter técnico e econômico, mas também de caráter ambiental, podendo ser também 

combinada com outros métodos (FILIPPO, 2008). 

Tem como vantagem permitir a entrada de dados imprecisos, e levar em conta 

informações insuficientes, porém, como desvantagem, apresenta dificuldade de 

desenvolvimento, e requer a simulação de números realizados anteriormente. As áreas de 
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aplicação são de engenharia, econômica, ambiental, social, medica e de gestão 

(VELASQUEZ e HESTER, 2013). 

Alguns trabalhos no sistema de transportes são realizados através da aplicação da lógica 

Fuzzy. Andrade e Jacques (2008) utilizaram o método em um estudo para controle de tráfego, 

em que, analisaram as principais características de dois tipos de controladores de trafego, e 

compararam as respostas e os efeitos dos mesmos no controle de diferentes volumes de 

tráfego em uma interseção isolada; o método é aplicado também em parceria com outros 

métodos como no trabalho realizado por Celik et al (2009) na avaliação de desenvolvimento 

da performance dos contêineres nos portos da Turquia com uso do método FAD (Fuzzy 

axiomatic design) que definem as metas de decisão e em seguida as alternativas são avaliadas 

em relação a cada critério através de números Fuzzy, e Fuzzy TOPSIS, que é um método para 

medir a distância entre dois números Fuzzy triangular em que a avaliação de alternativas seja 

adequada ao uso de variáveis linguísticas. 

 

3.2. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

O objetivo desse capítulo foi fornecer informações sobre alguns métodos de análise de 

decisão multicritério encontrados na literatura e descrever as principais características 

atribuídas a cada método. 

Macharis e Bernardini (2015) avaliaram a evolução no período de 1981 a 2012, do uso da 

análise multicritério na evolução de projetos na área de transportes, e um dos resultados foi o 

índice de participação do uso dos métodos por categorias referentes ao transporte, com 

participação de 22% no transporte de passageiros, 15% no transporte de carga, 11% no 

sistema de tecnologia aplicada no transporte e 52% em outras aplicações; nos métodos 

utilizados percebeu-se a participação de 33% do método AHP, 14% do Fuzzy, 7% do 

ELECTRE, 6% do PROMETHEE, 5% do TOPSIS, e 35% para outros métodos. 
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4. ANÁLISE DE ECOEFICIÊNCIA APLICADA AO TRANSPORTE 

 

 

 

A análise de desempenho realizada em diversos estudos tradicionais que se relacionam ao 

sistema de transporte está bastante vinculada aos aspectos econômicos e operacionais, porém 

há pouca preocupação com os aspectos ambientais que muitas vezes são considerados como 

de menor importância pelas organizações e decisores. 

Devido a esse motivo, o objetivo deste capítulo é abordar conceitos referentes à 

ecoeficiência e como é medida e representada em alguns trabalhos e estudos.  

A ecoeficiência é um dos elementos do desenvolvimento sustentável que vem se 

mostrando de interesse crescente para a sociedade. 

 

4.1. SUSTENTABILIDADE 

 

Como um primeiro passo para introduzir o assunto referente à ecoeficiência é necessário 

nessa seção referências a conceitos relacionados à sustentabilidade. 

Sendo assim, segundo a WCED (1987) o desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades. 

A partir dessas características, nota-se atualmente que é fundamental gerir sistemas 

produtivos ou de prestação de serviços adequados aos preceitos da sustentabilidade, 

considerando-se, com isso, os vários aspectos envolvidos, tais como os inerentes à produção 

do bem ou serviço e ao meio ambiente, o qual, de certa forma, sempre interage, provocando e 

sendo provocado quanto às suas características intrínsecas (SUCENA e STEPHAN, 2012). 

Segundo Awasthi, Chauhan e Omrani (2011) sustentabilidade é definida a partir do uso 

do termo “tripé” ou “pilares” da sustentabilidade também conhecido mundialmente como 

“ triple bottom line” o qual se baseia na junção dos aspectos econômico, ambiental e equidade 

social. 

Entre os três pilares do desenvolvimento sustentável, o econômico se traduz pela procura 

de um novo contexto de eficácia, desenvolvimento e construção sustentável econômica; o 

ambiental significa que o desenvolvimento deve contribuir para preservar, melhorar e 
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valorizar o ambiente; o social, revela que o desenvolvimento deve partir das necessidades 

humanas e responder à objetivos de equidade social (WCED, 1987). 

De acordo com Amekudzi, Khisty e Khayesi (2009), um conjunto padrão de medidas 

para avaliar a sustentabilidade pode ser útil no sentido de tornar o conceito de sustentabilidade 

amplamente operacional, assumindo que as medidas estejam ligadas a visões bem articuladas 

e eficazes e poderem ser usadas para monitorar o progresso em direção a essas visões.  

Porém, apesar de haver variações em relação ao conceito de sustentabilidade, há pontos 

comuns entre as diversas interações e definições. Um destes pontos é o desenvolvimento 

sustentável conhecido como “espaço S” mostrado na FIG 4.1 (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2006).  

 

 

FIG 4. 1 Representação gráfica do desenvolvimento sustentável 
Fonte: Adaptado de Ministério das Cidades, 2006. 
 

O “espaço S” é a intercessão entre o desenvolvimento econômico, ambiental e social. A 

intercessão entre o desenvolvimento econômico e ambiental gera a ecoeficiência, e 

sucessivamente o desenvolvimento social e ambiental gera a ecologia utópica, e o 

desenvolvimento entre os fatores econômico e social gera o desenvolvimento sócio 

econômico. 

Apesar de a sustentabilidade ser referenciada por diversos autores em três pilares, a 

sustentabilidade pode ter como base cinco dimensões principais, sendo elas a sustentabilidade 

social, a econômica, a ecológica, a geográfica e a cultural, em que a sustentabilidade 

geográfica está ligada a uma espacialização rural-urbana mais equilibrada, e a 

S
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sustentabilidade cultural procura a realização de mudanças em harmonia com a continuidade 

cultural vigente (SACHS, 1990 apud SICHE et al, 2007).  

No sistema de transportes a idéia de sustentabilidade ao longo das últimas décadas tem 

sido um dos temas bastante discutidos. No entanto, e apesar de abranger diferentes pilares, a 

maioria dos projetos de transportes ainda está focada em um conjunto relativamente restrito 

de interesses econômicos e financeiros, tal como capital, operação e custo de manutenção 

associados a um projeto (LANE, 2013). 

Para buscar mitigar esse problema que envolve a restrição e o foco ao aspecto econômico, 

a ecoeficiência que é um dos instrumentos para a análise da sustentabilidade, se torna 

importante, pois indica uma relação empírica das atividades econômicas entre o custo ou 

valor de serviço e o impacto ambiental, ampliando-se o conjunto de interesse (HUPPES e 

ISHIKAWA, 2005). Em que, o prefixo “eco” significa tanto o desempenho ecológico quanto 

o desempenho econômico que tem enfoques diferentes, porém, ambos considerados de 

significativa importância (MICKWITZ et al, 2006). 

De acordo com STOA (2013) a ecoeficiência é conhecida como uma condição necessária, 

embora não suficiente para atingir a sustentabilidade, além disso, as mudanças de 

comportamento que levam a redução de volumes de transporte são necessárias para alcançar 

um sistema de transporte sustentável. 

 

4.2. ECOEFICIÊNCIA 

 

Com a crescente preocupação em desenvolver sistemas produtivos que atendam tanto os 

aspectos econômicos quanto os aspectos ambientais faz-se essencial a abordagem sobre 

alguns conceitos e definições sobre ecoeficiência. 

O conceito de ecoeficiência considera a habilidade para medir a evolução de uma 

atividade econômica de uma forma ambientalmente sustentável para atender às necessidades 

humanas e melhorar a qualidade de vida, reduzindo progressivamente os impactos ambientais 

e as taxas de consumo de recursos naturais, com base nas capacidades ambientais do planeta 

(WBCSD, 2000).  

Segundo a WCED (1987) a ecoeficiência é alcançada pela entrega de bens e serviços que 

satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida a preços competitivos, 

reduzindo progressivamente o impacto ecológico e a intensidade de recursos ao longo do 

ciclo de vida para um nível em conformidade com a capacidade de carga estimada na terra.  



53 
 

Para Leal Jr e D’Agosto (2012) o conceito de ecoeficiência promove uma contribuição à 

área de avaliação de desempenho em transportes por meio de uma abordagem específica que a 

princípio está principalmente associada ao contexto dos sistemas de produção, sendo 

perfeitamente possível adequá-la ao contexto do transporte de carga. 

Durante algum tempo houve razões severas com necessidades urgentes para a aplicação 

da ecoeficiência no transporte, pois o sistema de transporte enfrenta sérios desafios, e entre os 

fatores mais marcantes é certamente o impacto gerado pela emissão de gases de efeito estufa 

consequente da aceleração da mudança climática, os impactos na saúde humana e ambiental, a 

dependência por combustível e congestionamento de tráfego (STOA, 2013). 

Porém, qualquer medida que favoreça o transporte sustentável deve incluir fatores 

externos, tais como infraestruturas, segurança, acústica e poluição atmosférica em seus custos, 

além disso, um futuro mais ecologicamente mais equilibrado deve incluir políticas que 

promovam a diminuição da quantidade de mercadoria transportada nas distâncias percorridas, 

como um aumento no transporte ferroviário, gestão de transportes e otimização logística 

(utilização máxima da capacidade de retorno), sensibilização dos consumidores sobre custos 

associados ao transporte, bem como promover o consumo de produtos locais (USÓN et al, 

2011).  

A concepção de ecoeficiência pode ser avaliada a partir de medidas que correlacionem 

indicadores econômicos e ambientais na busca de um valor único. 

 

4.2.1. INDICADORES DE ECOEFICIÊNCIA 

 

Além de a ecoeficiência ser universalmente relevante, os métodos de medição serem 

estabelecidos e suas definições serem aceitas globalmente, cada um dos indicadores se refere 

a uma preocupação ambiental global ou a um valor de negócio ou de serviço (WBCSD, 

2000). 

Segundo D`Agosto e Ribeiro (2004) os indicadores relacionados ao valor de serviço 

expressam a capacidade de transporte, tais como o volume de carga transportada ou o número 

de passageiros por uma determinada distância. 

Segundo o WBCSD (2000) para a aplicação de indicadores em qualquer campo inclusive 

em medidas de ecoeficiência, recomenda-se que sejam adotados princípios e que eles atendam 

a especificação da utilização e aplicação dos elementos chaves, descritos na TAB 4.1. 
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TAB 4. 1 Princípios e elementos chaves a serem seguidos para a adoção de indicadores de 
ecoeficiência 

Princípios 
(1) Sejam relevantes e significativos em termos de proteção ambiental, a saúde humana e / ou melhoria 

da qualidade de vida;  

(2) Informe a tomada de decisões para melhorar o desempenho da organização; 

(3) Reconheça a diversidade inerente dos negócios; 

(4) Que haja avaliação e controle ao longo do tempo da sustentação; 

(5) Devem ser claramente definidos, mensuráveis, transparentes e verificáveis; 

(6) Seja compreensível e significativo para os interessados identificados; 

(7) Seja baseado em uma avaliação global de uma empresa de operação, produtos e serviços, com 

especial incidência sobre todas as áreas que são de controle direto de gestão. 

(8) Reconheça questões relevantes e significativas relacionadas aos fatores a montante (por exemplo, 

fornecedores) e jusante (por exemplo, uso do produto) nas atividades de uma empresa. 

Elementos chave 
(1) Redução da intensidade do uso de material;  

(2) Redução da intensidade energética;  

(3) Redução da dispersão de substâncias tóxicas;  

(4) Maior capacidade de reciclagem do material; 

(5) Utilização maximizada de recursos renováveis;  

(6) Prolongamento do ciclo de vida do produto;  

(7) Aumento da intensidade de serviço. 
Fonte: WBCSD (2000) 

 

4.2.2. MEDIDA DE ECOEFICIÊNCIA 

 

Alguns conceitos sobre medida de ecoeficiência foram encontrados na literatura e são 

abordados para melhor compreensão sobre o assunto.  

Como preceito da eficiência tem-se que quanto menor é o esforço necessário para se 

produzir um resultado, mais eficiente é o processo. Neste contexto, a eficiência é definida a 

partir da EQ 4.1, que exprime a idéia de que um processo eficiente é aquele que alcança 

maiores resultados com mesmos ou menores recursos e aquele que mantém os mesmos 

resultados utilizando menores recursos (GUABIROBA, 2013).  
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																																								E�iciência�	
Resultados	alcançados

Recursos	utilizados	
																																													EQ 4. 1 

 

Partindo desse enfoque as medidas são definidas a partir de definições apresentadas por 

alguns autores. 

Segundo a OECD (1998), a medida de ecoeficiência pode ser a relação de saída (output) 

dividida pela entrada (input), no qual a saída é o valor do produto e serviço produzido por 

uma firma, um setor ou da economia como um todo e a entrada é a soma das pressões 

ambientais geradas pela firma, setor ou pela economia. A medida depende da identificação de 

indicadores de entrada e saída, podendo ser utilizado de diferentes formas dependendo do 

contexto.  

Para Hahn et al (2010) medidas de ecoeficiência são comumente definidas como a 

relação entre o retorno econômico pretendido e o efeito ambiental indesejável.  

A medida de ecoeficiência tem finalidade de quantificar e auxiliar no processo de 

avaliação de desempenho de empresas e serviços, podendo ser empiricamente referenciada 

por meio de algumas equações encontradas na literatura. 

O WBCSD (2000) descreve a medida como a representação de dois grupos de 

indicadores nas dimensões econômicas e ecológicas para relacionar o produto ou o valor do 

serviço com a influência ambiental, através da EQ 4.2. 

 

															Medida	de	ecoe�iciência		�	
Valor	da	produção	ou		do	serviço

In�luência	ambiental	
												                             EQ 4. 2 

 

O valor da produção ou do serviço é uma medida física da contagem de produto ou 

serviço produzido, entregues ou vendidos aos clientes, no qual a medida pode ser mensurada 

através da quantidade de massa, volume ou número, e na maioria dos casos, esta informação 

pode ser obtida a partir da existência de relatórios internos disponíveis. A influência 

ambiental é gerada a partir da produção e do serviço produzido podendo estar relacionados 

com o consumo de energia, consumo de material, consumo de água, emissões de gases de 

efeito estufa e destruição da camada de ozônio.  

Maxime, Marcotte e Arcand (2006), apresentaram o valor inverso da medida de 

ecoeficiência denominando-a como indicador de intensidade na EQ 4.3. 

 

													���������	��	����������� = 	
�
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O indicador de intensidade representa os recursos consumidos por unidade física ou 

financeira da produção. A medida de ecoeficiência foi representada pela relação entre o 

volume de produtos manufaturados, e a quantificação do efeito da influência ambiental sobre 

o meio ambiente. Em que o objetivo foi aplicação de indicadores de ecoeficiência em uma 

indústria de alimentos e bebidas. 

Schmidt e Schwegler (2008) abordaram a medida de ecoeficiência através de um conceito 

que abrange a relação entre as emissões geradas por uma empresa e o benefício econômico 

gerado pelos seus colaboradores através da EQ 4.4.  

 

										���� !�!ê"�!# = 	
&'(')í*+,	'*,(ô-+*,

*,(./-,	'*,0ó1+*,
				�$				

2,(./-,	'*,0ó1+*,

&'(')í*+,	'*,(ô-+*,
																					EQ 4. 4 

 

O objetivo do estudo foi relacionar os indicadores ambientais vinculados ao consumo 

ecológico com os valores adicionados pelas atividades das empresas, com comparação par a 

par entre empresas de fornecimento. 

Lee et al (2011), aplicou de forma isolada as Equações 4.5 e 4.6 que referenciam 

respectivamente a eficiência econômica e a eficiência ambiental para medir a ecoeficiência. 

No trabalho realizado, foi feito uma relação entre o ciclo de vida do custo do combustível 

convencional e H2 e relação entre o impacto ambiental gerado pelo combustível convencional 

e H2.  

 

										� !�!ê"�!#		���"ô%!�# = 		
2/.3,		4,	*+*0,	4'	5+46	4,	78,90'-6	*,(5'(*+,(60

2/.3,		4,	*+*0,	4'	5+46	4,	78,90'-6		'.3/464,
												EQ 4. 5 

 

� !�!ê"�!#	#%&!�"'#( = 	
:-76*3,	6-9+'(360		4,	78,90'-6	*,(5'(*+,(60

:-76*3,	6-9+'(360	4,	78,90'-6	'.3/464,
																				�Q 4. 6 

 

O custo do ciclo de vida é representado pela viabilidade econômica de um sistema através 

da soma total dos custos diretos, indiretos, recorrentes, não recorrentes e outros relacionados 

ao longo do ciclo de vida. 

A relação entre as equações relatadas acima foi avaliada a partir da FIG. 4.2, em que as 

regiões I, II, III e IV representam o nível de eficiência ambiental e econômica. 
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FIG 4. 2 Diagrama de ecoeficiência 
Fonte: Adaptada de Lee et al (2011). 
 

Nesse contexto, a região I é favorável para o problema proposto, pois apresenta custos 

para o ciclo de vida do objeto de estudo e impacto ambiental menores tornando a região mais 

eficiente para ambos; a região III é desfavorável para o objeto de estudo pois apresenta baixa 

eficiência em ambos os indicadores; as regiões II e IV são favoráveis ou desfavoráveis de 

acordo com o contexto pois respectivamente apresentam baixa eficiência econômica e ao 

mesmo tempo alta eficiência ambiental, e alta eficiência econômica juntamente com baixa 

eficiência ambiental.  

Segundo Hahn (2010) a partir de estudos de Schaltegger e Burritt (2000), a medida de 

ecoeficiência pode ser abordada através de pontos fortes e fracos, pela eficácia econômica e 

ambiental, no qual o comportamento pode ser observado na FIG 4.3. 
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FIG 4. 3 Pontos fracos e pontos fortes 
Fonte: Adaptado de Hahn (2010). 

 

Na Figura 4.3 a letra A denota o status quo da ecoeficiência empresarial, que representa o 

estado neutro entre o retorno econômico e o impacto ambiental gerado; a sigla IE - line denota 

que qualquer aumento ou redução de retorno econômico é compensado por um respectivo 

aumento ou diminuição do impacto ambiental adicional, e qualquer desenvolvimento que 

esteja acima da linha IE representa uma melhoria de ecoeficiência; a letra B denota um 

aumento do retorno econômico e uma redução simultânea de impacto ambiental agregado; a 

letra C denota uma melhoria ambientalmente forte, porém, economicamente fraca; e a letra D 

denota uma melhoria ambientalmente fraca, porém, economicamente forte. 

Dentre os trabalhos encontrados na literatura referentes à utilização da medida de 

ecoeficiência para a aplicação no sistema de transporte, pode-se verificar a adequação do 

conceito que originalmente se associa a contextualização do sistema de produção. Alguns 

trabalhos foram realizados e são apresentados na TAB 4.2. 
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TAB 4.2 Literatura associada a medida de ecoeficiência aplicada no transporte 
Autor Título Objetivo 

Salgado                     
(2004) 

Proposta de indicadores de 
ecoeficiência para o transporte 

de gás natural 

Propor indicadores de ecoeficiência, 
para o segmento de transporte de gás 

natural 

D’Agosto e Ribeiro 
(2004) 

Eco-efficiency management program 
(EEMP) — a model for road fleet 

operation 

Implementação do EEMP nas fases de 
planejamento e operação usando a medida de 

ecoeficiência na analise dos resultados na 
operação de frota rodoviária 

Leal Jr e D’Agosto 
(2011) 

Modal choice for transportation of 
hazardous materials: the case of land 
modes of transport of bio-ethanol in 

Brazil 

Apresentar uma aplicação do método de 
escolha modal (MEM) para estabelecer uma 

ordem de prioridade entre as alternativas 
consideradas para transportar um produto 

perigoso determinado. 

Leal Jr e D’Agosto 
(2012) 

Ações de ecoeficiência para melhoria 
do desempenho no transporte 

rodoviário de produtos perigosos 

Aplicar o Método de Escolha  Modal (MEM), 
considerando medidas de ecoeficiência para o 

caso do transporte de etanol produzido na 
região centro-sul do Brasil com destino a um 

porto para exportação. 
Guimar 

Guabiroba et al 
(2013) 

Eco-efficiency as an auxiliary 
measure for the definition of 
interregional public consortia 

responsible for the collection of 
recyclable domestic waste 

Gerar um conjunto de procedimentos para a 
definição de consórcios públicos inter-

regionais responsáveis pela implementação e 
operação de recolha seletiva porta- a - porta. 

Guimarães et al 
(2014) 

Análise da ecoeficiência dos modos 
de transporte urbano de passageiros 

com ênfase no modo aquaviário 

Avaliar o desempenho ambiental das 
alternativas de transporte entre Rio e Niterói 

por meio da aplicação do conceito de 
ecoeficiência. 

 

Para a aplicação da medida de ecoeficiência há alguns exemplos apresentados na TAB 

4.3 de como os indicadores de ecoeficiência podem ser aplicados do sistema de transportes.  
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TAB 4. 3 Exemplos de medida de ecoeficiência 

Indicadores 
Medida Unidade Valor de serviço/ 

Econômico 
Influências Ambientais 

Receita de frete recebido 
ou valor do frete pago 

(R$) 

Consumo total de 
energia (MJ) 

�����	��	��	
	

������	�			�	����
 R$/MJ 

Emissão de CO2 (g, kg, t) 
 
 

�����	��	��	
	

���ã�	�		���

 R$ / kg 

 
Emissões de SOx, NOx, 

CO e MP (g, kg, t) 

�����	��	��	
	

���õ		�		���,���,��,��
 R$/kg 

Numero de veículos em 
operação (qtd) 

 

�����	��	��	
	

���	��	�		�	í����
 R$/qtd 

Capacidade do veículo 
(t) 

�����	��	��	
	

���������		��	�	í����
 R$ / t 

Custo total com 
acidentes (R$) 

�����	��	��	
	

��
�	���	����	�
	
 Adimensional 

Quantidade transportada 
(kg) 

Consumo total de 
energia (MJ) 

����
����		
������
���

������	�			�	����
 Kg/ MJ 

Emissão de CO2 (g, kg, t) 
 
 

����
����		
������
���

���ã�	�		���

 Adimensional 

 
Emissões de SOx, NOx, 

CO e MP (g, kg, t) 

����
����		
������
���

���õ		�		���,���,��,��
 Adimensional 

Numero de veículos em 
operação (qtd) 

 

����
����		
������
���

���	��	�		�	í����
 Kg/qtd 

Capacidade do veículo 
(ton) 

����
����		
������
���

���������		��	�	í����
 Adimensional 

Custo total com 
acidentes (R$) 

����
����		
������
���

��
�	���	����	�
	
 Kg/R$ 

Fonte: Adaptado de Leal Jr (2010), Guabiroba (2013). 
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4.3. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

A aplicação da medida de ecoeficiência na análise de desempenho visa transmitir as 

informações de forma unificada, com a característica de relacionar ao mesmo tempo fatores 

de aspecto econômico e ambiental. 

No sistema de transporte vem apresentando boa aceitação quanto a sua aplicação, em que 

há uma considerável diversificação nos usos de indicadores para diferentes contextos.  

Sendo assim, nesse estudo é realizado um procedimento para a aplicação da medida de 

ecoeficiência como uma ferramenta para o Método de Escolha Modal, embora não seja o 

único elemento necessário para que o transporte seja sustentável. 
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5. PROCEDIMENTO PROPOSTO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE 

ALTERNATIVAS DE ROTA PARA O TRANSPORTE DE COMMODITIES 

 

 

 

Nesse capítulo é proposto e descrito o passo a passo das etapas do procedimento como 

uma ferramenta de auxílio para a escolha de alternativas de rotas de transporte de carga de 

forma generalizada. Porém, nesse estudo é realizado o procedimento para o transporte de 

commodities, adequando o procedimento ao conjunto de fatores econômicos, operacionais e 

ambientais, com ênfase na medida de ecoeficiência, e que sejam capazes de gerar um melhor 

desempenho segundo a visão de especialistas e planejadores. 

O procedimento tem o objetivo de atribuir através de uma metodologia que se adapte a 

problemas e cenários que tenham a visão de auxiliar o poder público ou privado no 

planejamento de projetos de infraestrutura para a implementação de vias existentes e 

potenciais relacionadas aos modos de transportes que serão utilizados para o escoamento da 

carga em estudo. Dentre os tipos de cargas, as commodities podem tanto ser destinadas para o 

escoamento de produção para o abastecimento do mercado interno, quanto para o mercado 

externo.  

Commodity é um termo de língua inglesa, que significa segundo a (MDIC, 2015): 

“Mercadoria, e é utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária 
nas bolsas de mercadorias. O termo é usado como referência aos produtos de base em 
estado bruto (matérias-primas) ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade 
quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores. Estes 
produtos "in natura", cultivados ou de extração mineral, podem ser estocados por 
determinado período sem perda significativa de qualidade. Possuem cotação e são 
negociados globalmente, utilizando bolsas de mercadorias.” 
 

As commodities podem ser exemplificadas por produtos agrícolas como, soja em grão, 

farelo e óleo de soja bruto, suco de laranja congelado, trigo, algodão, borracha, café, açúcar, 

entre outros; e produtos minerais como, minério de ferro, alumínio, petróleo, entre outros 

(MDIC, 2015).  

O fluxograma mostrado na FIG 5.1 indica os passos do procedimento proposto e dividi-se 

em duas etapas, sendo essas o levantamento da situação atual e a análise de desempenho.  
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FIG 5. 1 Procedimento proposto para a aplicação do Método de Escolha Modal 

Identificação do produto e 
da área de estudo 
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delimitada e 
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definidos

Passo 1 

Definição das zonas de 
tráfego

Passo 2
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tráfego 

definidas

Configuração do Sistema 
de Transporte atual

Sistema de transportes configurado

Passo 3

Fluxos atuais Identificação dos 
fluxos atuais

Passo 4

Levantamento das alternativas 
potenciais 
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alternativas potenciais 

Passo 5

Etapa 1  - Levantamento da situação atual 

Etapa 2  - Análise de desempenho
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alternativas 

Alternativas 
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a
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Medida de  
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Geração de índices
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Passo 10
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dos índices 
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Analise de Sensibilidade

Agregação dos índices realizada

Passo 11

Análise e discussão dos resultados

Passo 12

Análise  e discussão  dos 
resultados gerados

As alternativas potenciais 
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Retorne ao passo 5

Grau de preferência 
definidos

Sim

Análise concluída

Não
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5.1. LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL  

 

Nessa etapa busca-se o levantamento da situação atual do cenário a ser estudado de 

acordo com a contextualização do problema, mediante a identificação do produto e a área de 

estudo, definição das zonas de tráfego, configuração do sistema de transporte atual, fluxos 

atuais e levantamento das alternativas potenciais. 

 

5.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA ÁREA DE ESTUDO  

 

No passo 1 da etapa de levantamento  da situação atual é identificado e definido o 

produto ou os produtos e a área de acordo com o interesse do estudo a ser abordado.  

 

5.1.1.1. PRODUTO 

 

É necessário que se conheça as características do produto ou produtos selecionados para o 

estudo, sendo eles de primeira, segunda ou terceira transformação. Os produtos de primeira 

transformação podem ser fornecidos diretamente a comercialização ou servir de matéria prima 

para as indústrias geralmente chamadas de segunda transformação e terceira transformação 

(BATALHA, 2011). 

As demais características da commodity ou commodities selecionadas, incluem fatores 

como, a classificação do produto em baixo ou alto valor agregado que pode influenciar no 

peso dado ao grau de importância atribuída de acordo com a escolha dos indicadores, por 

exemplo na identificação da importância do custo para embarcadores; sazonalidade; oferta e 

demanda no mercado interno ou externo; tamanho da área de produção, entre outros fatores 

que sejam considerados importantes, para que seja determinado os atributos e indicadores 

mais apropriados para a aplicação do procedimento e retorno satisfatório quanto ao objetivo 

do estudo.  

 

5.1.1.2. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende a região geográfica, onde se verifica a identificação da 

localização da problemática e a composição do cenário observado para o estudo, podendo 

essa ser influenciada pela produção local ou por apresentar uma localização estratégica que 
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permita a ligação na movimentação e na distribuição do produto definido. A área pode ser 

definida de acordo com o interesse do avaliador e planejador do estudo, e pode ser 

exemplificada através da FIG. 5.2. 

 

 

FIG 5. 2. Exemplo de divisões da área de estudos e linhas 
Fonte: CAMPOS (2013). 

 

5.1.2. DEFINIÇÃO DAS ZONAS DE TRÁFEGO 

 

A fim de facilitar a obtenção e posterior análise das informações a respeito do tráfego, a 

área de estudo deve ser dividida em zonas, dando inicio ao passo 2. 

A zona de tráfego é definida como, a unidade básica de análise com a finalidade de 

estabelecer a quantidade de fluxo, gerado pelos movimentos básicos, e a origem e o destino 

destes para melhor avaliar o desenvolvimento econômico e de uso do solo local (CAMPOS, 

2013). 

A zona de tráfego compreende a subdivisão da área de estudo com a finalidade de 

estabelecer a criação de cenários entre pontos de origem (i) e destino (j) referentes a cada sub-

região das zonas de tráfego entre os centróides, que são as representações pontuais de cada 

zona. 

As zonas de tráfego e os centróides podem ser representados pelo exemplo exposto na 

FIG. 5. 3. 
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FIG 5. 3 Exemplo da divisão de uma região em zonas de tráfego 

Fonte: Portogente (2012). 
 

Essas zonas de tráfego de acordo com Guabiroba (2013) tratam-se, de subdivisões das 

sub-regiões, no qual, as subdivisões podem estar definidas por meio de divisão administrativa 

ou política, ou serem arbitradas conforme a escolha do planejador.  

Para definir essas subdivisões, considera-se necessário a disponibilidade de informações 

sobre dados históricos, principalmente sobre a evolução e a importância econômica da 

produção da commodity para os produtores e para o mercado econômico nacional. 

 

5.1.3. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ATUAL 

 

No passo 3 após definida as zonas de tráfego deve-se  buscar e relatar informações 

referentes à participação dos modos de transporte na matriz com a finalidade de  conhecer o 

perfil da configuração dos modos utilizados para a movimentação da commodity selecionada 

para estudo. 

Uma vez que um dos objetivos da criação do procedimento é a busca em ampliar as 

opções de alternativas de rota, relacionadas às commodities em estudo, quando esta reduz a 

competitividade no mercado nacional e ou internacional. Ainda busca-se uma associação a um 

uso mais adequado dos modos de transporte baseados em eficiências energéticas, custos e 

emissões de poluentes desejados ou de menores impactos negativos, entre outros no 

transporte de commodities que geralmente são de alta densidade percorrendo grandes 

distâncias.  
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Os modos de transporte irão variar de acordo com o enfoque dado ao estudo abordado, 

podendo ser os modos rodoviário, ferroviário, aquaviário (hidroviário e marítimo), aéreo ou 

dutoviário.  

Segundo Loreti (2011) para melhor compreensão a respeito da configuração da matriz de 

transporte de cargas nos corredores, é de extrema importância o conhecimento das características 

e particularidades que cada modo de transporte tem a oferecer. 

Sendo assim, a TAB 5.1 apresenta algumas características particulares dos modos de 

transportes citados.  

  

TAB 5. 1 Características principais de cada modo de transporte 
Modo de 

Transporte Vantagens Desvantagem 
Principais produtos 

transportados 

Rodoviário 

• Transporte porta a 
porta sem necessidade de outro 
modo de transporte. 
• Maior flexibilidade 
• Tempo de entrega mais 
rápida e confiável para cargas 
parceladas 
• Baixo custo fixo 

• Apresenta menor 
capacidade  de carga; 
• Alto custo variável 
(combustíveis, pedágios, 
taxas do veículo e taxas sobre 
t-km) 
• Muito poluente com 
forte impacto ambiental. 

Maior parte dos produtos agrícolas 
no Brasil (grãos, cana de açúcar, 
madeira, etc), produtos refrigerados 
e produtos a granel (leite, suco de 
laranja, petróleo) e outros produtos 
de fábricas, atacadistas, depósitos 
para os varejistas 

Ferroviário 
 

• Capacidade de 
transportar cargas maiores por 
longas distâncias; 
• Relativos baixos custos 
variáveis; 
• Elevada eficiência 
energética; 
• Pouco poluente 

• Altos custos fixos; 
• Alto tempo nas 
operações de transição; 
• Baixa 
confiabilidade em termos de 
prazos de entrega e perda. 

Commodities agrícolas, e matéria – 
prima de baixo valor peso (carvão, 
madeira, minério, cimento e cal) 

Aquaviário 

• Alta capacidade para 
transporte de cargas por longas 
distâncias; 
• Baixas taxas de frete; 
• Baixo consumo de 
combustível; 
• Baixos custos 
variáveis; 
• Pouco poluente 

• Alto tempo de 
viagem; 
• Flexibilidade 
limitada (restrições de vias 
navegáveis, dispositivos de 
carga e descarga); 
• Altos custos fixos 
• Influenciado pelas 
condições climáticas 

Commodities agrícolas, carros, 
produtos químicos e outros 

Aéreo 

• Menor tempo de 
viagem; 
• Maior segurança 
quanto ao roubo de carga; 
• Boa confiabilidade e 
disponibilidade de serviço; 

• Altos custos fixos e 
variáveis 
• Baixa flexibilidade 
• Sensível às questões 
metereológicas 

Produtos de alto valor agregado 
(produtos eletrônicos, jóias) e 
produtos perecíveis e urgentes 
(documentos, flores, frutos do mar). 

Dutoviário 

• Baixos custos 
variáveis; 
•  Alta confiabilidade no 
tempo de trânsito; 
• Baixo índice de perdas 
e danos; 
• Pouco poluente 

• Baixa flexibilidade 
• Altos custos fixos 

Petróleo, gás natural, etanol, água e 
esgoto, materiais secos 
pulverizados a granel (cimento e 
farinha em suspensão aquosa). 

Fonte: Adaptado de Morabito e Iannoni (2011); e Ministério dos Transportes (2015). 
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Bowersox e Closs (2010) apresentaram uma classificação numérica comparativa entre os 

modos de transporte e algumas características operacionais, em que a menor pontuação indica 

melhor resultado de classificação na TAB 5.2. 

 

TAB 5. 2 Classificação das características operacionais relativas por modo de transporte 
Características 
operacionais 

Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo 

Velocidade 3 2 4 5 1 
Disponibilidade 2 1 4 5 3 
Confiabilidade 3 2 4 1 5 
Capacidade 2 3 1 5 4 
Frequência 4 2 5 1 3 
Total 14 10 18 17 16 

Fonte: Bowersox e Closs (2010). 

 

5.1.4. FLUXOS ATUAIS 

 

No passo 4, partindo do pressuposto que se tenha dados referentes aos fluxos de trafego 

atual, esses podem ser baseados no deslocamento do volume da carga ou pelo volume de 

viagens de veículos segundo Holguín-Veras e Thonson (2000) apud de De Souza, Silva e D’ 

Agosto (2010), e durante uma unidade de tempo predeterminada. O fluxo de tráfego da 

commodity estudada ocorre entre as zonas de origem e destino.  

 

5.1.5. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS POTENCIAIS 

 

No passo 5, as alternativas potenciais são levantadas a partir da escolha das alternativas 

de rota ainda não utilizadas, mas que sejam consideradas importantes e potenciais para a 

interligação entre os  centróides de origem, e as estações de transbordo de carga, centros de 

distribuição, e portos de destino final. As alternativas potenciais podem estar atreladas ao 

planejamento de obras de infraestrutura fomentadas pelo governo ou pela iniciativa privada. 

As alternativas potenciais podem ser constituídas pelo sistema de transporte de um único 

modo de transporte ou por transporte multimodal1. 

 

5.2. ANÁLISE DE DESEMPENHO 

 

                                                           
1 Multimodalidade é a prática logística em que mercadorias são transportadas através da utilização de mais de 
um modo de transporte, sob responsabilidade de um único operador, sob o ponto de vista legal e contratual (DE 
FELIPPES, 2008). 
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A Etapa 2 do procedimento proposto tem como objetivo a realização da análise de 

desempenho, através dos aspectos econômico, operacional e ambiental, porém com enfoque 

na aplicação da medida de ecoeficiência considerando-se alguns atributos vinculáveis ao 

retorno econômico ou valor de serviço e impacto ambiental gerado.  

Os passos desta etapa estão estruturados através da caracterização das alternativas 

escolhidas, descrição de indicadores dos atributos ambientais, operacionais e econômicos, 

determinação das preferências, medida de ecoeficiência, geração de índices, análise de 

sensibilidade e análise das alternativas potenciais.  

 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

 

No passo 6 na caracterização das alternativas é identificado os fatores limitantes de cada 

rota, tanto para as alternativas atuais e as potenciais, no qual define-se fatores como distância 

percorrida entre os trechos e velocidade média referente a  cada modo de transporte 

envolvido, enfim, deve-se caracterizar fatores que irão contribuir diretamente na performance 

de cada alternativa. Além disso, nesse passo deve-se identificar e estabelecer os locais de 

transbordo, assim como os modos de transporte referentes a cada trecho, de acordo com o 

perfil da movimentação, sendo ela para abastecer o mercado interno ou destinada ao mercado 

externo.  

 

5.2.2. SELEÇÃO DOS INDICADORES 

 

No passo 7 é realizada a seleção de indicadores operacionais, econômicos e ambientais, 

para que se realize os cálculos para cada alternativa. Os indicadores podem ser selecionados 

através da revisão bibliográfica abordada de acordo com a necessidade do estudo, por análise 

multicritério, ou outro método julgado necessário. 

A transferência de produtos é influenciada por diversos fatores, como, distância entre o 

ponto de origem e o ponto de destino, velocidade operacional, tempo de carga e descarga, 

tempo porta a porta, quantidade ou volume do carregamento, disponibilidade de carga de 

retorno, densidade de carga, dimensões e morfologia das unidades transportadas, valor 

unitário, acondicionamento, grau de fragilidade, grau de periculosidade, compatibilidade entre 

produtos de natureza diversa e custo total (NOVAES, 2007). 
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5.2.2.1. INDICADORES OPERACIONAIS 

 

Os indicadores operacionais devem ser selecionados e detalhados com a finalidade de 

mensurar a eficiência com que as alternativas de rota conduzem a operação de transporte, 

podendo ser realizadas de forma quantitativa e qualitativa. 

Dentre os indicadores operacionais podem-se considerar o índice de carga transportada 

por quilômetro ou por viagem, distâncias percorridas por alternativas, capacidade, 

confiabilidade, flexibilidade, tempo total de viagem, entre outros indicadores, no qual devem 

ser selecionados de acordo com a necessidade do estudo.   

 

5.2.2.2. INDICADORES ECONÔMICOS 

 

Os indicadores econômicos devem ser selecionados a partir do perfil do estudo a ser 

realizado, da característica do produto, e mensurado quantitativamente para cada alternativa 

de rota definida. Para isso faz-se necessário buscar na literatura fatores econômicos (frete, 

custo de transbordo, custo de estoque, custos portuários entre outros) que atendam a 

necessidade desejada para o calculo dos indicadores relacionados a cada modo de transporte 

contido nas alternativas. 

 

5.2.2.3. INDICADORES AMBIENTAIS 

 

Os indicadores ambientais devem ser selecionados a partir do perfil do estudo a ser 

realizado, e mensurado quantitativamente para cada alternativa de rota definida. Para isso faz-

se necessário buscar na literatura fatores de medidas ambientais (emissão de gases de efeito 

estufa, poluição atmosférica, poluição da água e do solo, consumo de água, etc) que auxiliem 

como ferramenta de avaliação do fenômeno existente. 

 

5.2.3. DETERMINAÇÃO DA PREFERÊNCIA 

 

No passo 8 para a determinação da preferência em termos do grau de importância dentre 

os atributos selecionados para cada aspecto e dentre os aspectos, deve-se primeiramente 

escolher de acordo com a literatura um Método de Análise Multicritério que seja considerado 

apropriado para o estudo em questão. 
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 Para se resolver o problema proposto algumas decisões devem ser tomadas e as soluções 

devem ser normalmente realizadas por mais de um indivíduo de forma a ser produzidas pela 

interação entre as preferências dos sujeitos que estão envolvidos. 

Um questionário deve ser realizado mediante o método de escolha modal adotado que 

será realizado de acordo com a necessidade do problema proposto, portanto, esse deve ser 

claro, objetivo e capaz de orientar o processo de tomada de decisão da problemática.   

Os pesos gerados classificarão as alternativas de rota de forma hierárquica mediante os 

atributos e indicadores considerados num contexto geral. Geral porque nesse passo considera-

se os atributos econômicos, operacional e ambiental levando-se em conta os aspectos 

quantitativos e qualitativos. 

 

5.2.4. MEDIDA DE ECOEFICIÊNCIA 

 

A finalidade da medida de ecoeficiência no passo 9 é fazer a relação entre os indicadores 

econômicos e os indicadores ambientais selecionados no passo 7, de forma agregada para 

cada alternativa de rota selecionada. 

Para a determinação da medida de ecoeficiência é necessário a aferição e seleção da 

equação a ser utilizada, mediante pesquisa na literatura ou a partir de equações apresentadas 

no capítulo 4.  

A performance do desempenho de cada medida de ecoeficiência aplicada nas alternativas 

dependerá da escolha do denominador, podendo ser representado pela influência ambiental 

gerada ou pelo retorno econômico ou valor de serviço.  

 

5.2.5. GERAÇÃO DE ÍNDICES  

 

No passo 10, já com os pesos calculados na determinação da preferência no passo 8 através do 

método de escolha modal escolhido, será gerado índices para a hierarquização dos aspectos, 

atributos e indicadores quantitativos e qualitativos apresentados no passo 7, assim como, para 

a hierarquização dos índices de medida de ecoeficiência, uma vez que, os objetivos do estudo 

é além de contribuir com um procedimento para escolha de alternativas de rota, avaliar a 

aplicação do método de escolha modal por meio de medida de ecoeficiência de forma 

individual afim de verificar se  há alguma disparidade significativa entre os resultados. 
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5.2.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

No passo 11, é realizada a análise de sensibilidade para verificar e obter respostas do 

conjunto de questões apresentadas, identificando o comportamento da relação da geração de 

índices e de acordo com as preferências declaradas e aferidas no passo 8 na determinação da 

preferência. 

A análise de sensibilidade permite que o planejador avalie os cenários criados a partir das 

alternativas atuais e potenciais através das atribuições dadas aos pesos verificando o 

comportamento dos cenários mediante simulação de cenários criados. 

 

5.2.7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No passo 12 e último do procedimento proposto, é realizada a análise e discutido os 

resultados a partir da análise de sensibilidade dos índices gerados com a utilização do método 

de escolha modal. 

A partir dessa análise avalia-se se as alternativas de rotas potenciais são adequadas para o 

estudo e se são consideradas aptas pelo planejador de estarem incluídas em novos projetos 

referentes a infraestrutura e para a ampliação da possibilidade de aumentar o equilíbrio da 

matriz de transporte.  

Se as alternativas potenciais não possuírem boa performance quanto ao nível de 

desempenho, é recomendável que se crie novas alternativas potenciais retornando ao passo 5 

para tentar solucionar o problema da falta de alternativas potenciais competitivas, repetindo 

assim os passos seguintes até que se possa analisar e discutir o problema proposto. 

 

5.3.  SÍNTESE DO CAPÍTULO  

 

O procedimento proposto foi elaborado e apresentado para orientar os passos necessários 

para que se analise alternativas de rotas de transporte aplicando o Método de Escolha Modal 

como ferramenta para análise de desempenho. No entanto para que se aplique a medida de 

ecoeficiência como uma ferramenta de análise de desempenho é importante validar a sua 

aplicabilidade.  
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6. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO 

 

 

 

No capítulo 6 é apresentada a do procedimento proposto para o estudo de interesse, de 

acordo com as etapas 1 e 2 seguindo os passos  orientados no capítulo 5.  

Sendo assim, o objetivo do capítulo é aplicar o procedimento proposto mediante a 

contextualização do estudo de caso escolhido e julgado importante pelo planejador por meio 

da criação de cenários, e buscar a validação do procedimento proposto através  do Método de 

Escolha Modal, visando o escoamento da produção da commodity selecionada de acordo com 

o perfil do escoamento da produção podendo ser para o abastecimento do mercado interno ou 

para a exportação, pela visão da medida de ecoeficiência. 

Devido à importância atribuída ao escoamento de commodities agrícolas, e pela 

preocupação apresentada pelo poder público, principalmente no planejamento que busca um 

equilíbrio maior para a matriz de transporte que envolve o escoamento de grãos, nesse estudo 

o enfoque dado se limitará a produtos agrícolas que se enquadrem dentro do perfil de 

commodity. 

A contextualização sobre a aplicação do procedimento proposto será exposta de forma 

mais explicativa através do detalhamento das etapas e passos relatados em cada item e 

subitem deste capítulo. 

 

6.1. LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL  

 

Na etapa 1 da aplicação do procedimento proposto é descrito o levantamento da situação 

atual para o escoamento da commodity agrícola selecionada através dos passos de 

identificação do produto e da área de estudo, definição das zonas de tráfego, configuração do 

sistema de transporte atual, fluxos atuais e levantamento das alternativas potenciais.  
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6.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA ÁREA DE ESTUDO  

 

6.1.1.1. PRODUTO 

 

No passo 1, a commodity selecionada para o estudo é a soja em grão pois é uma 

commodity agrícola de bastante destaque para a economia Brasileira e enfrenta uma série de 

gargalos que limitam sua competitividade principalmente quando é relacionada ao sistema de 

transporte.  

A soja em grão se caracteriza por ser um produto primário de importância global com 

baixíssimo grau de diferenciação com padrão e cotação internacional podendo ser negociada 

nas bolsas de mercado futuro de todo o mundo. Esse fato sugere que sua comercialização seja 

realizada em grandes volumes com o mínimo custo possível para que haja viabilidade 

econômica e competitividade mediante o setor internacional. 

Nas últimas safras (2012/2013 e 2013/2014) os principais países produtores foram em 

ordem decrescente, Estados Unidos, Brasil, Argentina, e China; os principais exportadores 

foram Brasil, Estados Unidos e Argentina; e os principais países importadores foram China 

(participando de 66% da importação), Europa, México, Japão, Taiwan e outros (MAPA, 

2013). 

No Brasil, segundo a CONAB (2015) e a ABIOVE (2015), a produção de soja na safra de 

2013/2014 foi de aproximadamente 86121 milhões de toneladas, em que cerca de 53% da 

demanda teve como destino o mercado externo, enquanto que cerca de 43% foi destinada para 

o processamento no mercado interno, e apenas cerca de 4% da produção foi destinada para o 

estoque em armazéns.  

Juntamente com a produção de milho e cana de açúcar em 2013 foi responsável pelo 

crescimento de 7% do PIB agropecuário que atingiu cerca de R$ 235 bilhões (CONAB, 2014 

e BRASIL, 2014). 

A sazonalidade do grão pode ser observada através do calendário de plantio e colheita no 

Brasil e é apresentado na TAB 6.1. 

 

TAB 6. 1 Épocas de plantio e colheita da soja 
Primavera Verão Outono Inverno 

OUT NOV DEZ JAV FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 
P P P C C C C - - - - P 

Fonte: CONAB  (2014) 

Legenda: P – Plantio, C – Colheita 
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Devido à alta competitividade com a produção de soja de outros países, como os Estados 

Unidos que iniciam a colheita e sua participação no mercado internacional no mês de Agosto 

segundo IMEA, é necessário que a exportação de soja em grão seja realizada de maneira 

rápida e eficiente antes que a oferta no mercado mundial aumente, reduzindo assim, o valor a 

ser recebido pelo produtor Brasileiro. 

Através da FIG 6.1, é apresentado o comportamento da oferta da produção para o 

mercado externo. 

 

 

FIG 6. 1 Exportação mensal de soja em grãos no ano de 2014 
Fonte: Adaptado de ABIOVE (2015) 
 

Sobre a oferta da produção mediante a sazonalidade segundo o de Oliveira (2006), um 

dos maiores desafios dos executivos da cadeia de produção da soja, além de elaborar 

estratégias comerciais, é o de administrar a sazonalidade, característica predominante na 

maioria dos produtos agrícolas. Essa situação ocorre geralmente entre os meses de março e 

maio, e em alguns anos, se estende até os meses de junho e/ou julho. Nesse período, a pressão 

da demanda de soja em grão por transporte até os portos força uma elevação nos fretes. Os 

picos de exportação ocorrem no período da colheita, que acontece no primeiro semestre. 

Somado a isso, o comportamento das cotações da soja em Chicago, com a entrada da safra 

dos Estados Unidos e o aumento da oferta, promove a queda dos preços no mercado 

internacional.  

Mediante o cenário competitivo apresentado a necessidade de haver uma redução nos 

custos relacionados ao transporte é essencial. 
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6.1.1.2. ÁREA DE ESTUDO 

 

Ainda no passo 1 do levantamento da situação atual, a área de estudo é definida após a  

seleção do produto, através de justificativas que levem a escolha de cenários para o 

escoamento do produto. 

Nesse sentido tem-se que, a produção de soja no Brasil vem sendo liderada pelos Estados 

de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, e Goiás, no qual na safra de 2013/2014 foram 

representadas respectivamente por 30%, 17%, 15%,  e 10,5%. Sendo assim somente o Estado 

de Mato Grosso representou cerca de 63% da produção total da região Centro – Oeste 

(CONAB, 2015). 

No âmbito Nacional a participação da exportação juntamente com outras commodities 

como milho, açúcar e álcool, madeira, ferro e demais produtos, segundo dados do IMEA 

(2013) representaram cerca de 52%  do volume exportado na região Centro – Oeste e da 

produção de grãos da cultura de verão no Estado do Mato Grosso na safra de 2013/2014. 

Devido à importância dada ao volume de produção ofertada pelo Estado de Mato Grosso, 

a área de estudo terá esse Estado como base para a descrição e criação de cenários para o 

escoamento da produção de soja. Através da estimativa referente a demanda de soja pelo 

mercado apresentado na FIG 6.2, pode-se observar o comportamento do escoamento em que 

há grande participação  da demanda gerada pela exportação. 

 

 

FIG 6. 2 Demanda de soja em grão 
Fonte: Adaptado de IMEA (2014) 
 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Exportação 10,76 12,3 14,32 15,32

Consumo interestadual 2,83 4,05 4 4

Consumo estadual 7,71 7,37 7,94 8,5

Demanda de soja 21,3 23,72 26,27 27,82
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A partir desse perfil a aplicação será realizada para cenários que estejam vinculados ao 

mercado externo. 

O Estado de Mato Grosso é delimitado por uma área de 903.366,192 km2 (IBGE, 2014), 

no qual seu limite se apresenta na FIG 6.3. 

 

 

FIG 6. 3 Delimitação da área de estudo 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Além de ser uma área de interesse devido à forte produção, há planejamento de projetos 

de infraestrutura na região realizados para desenvolver processos de escoamento que visem a 

região Norte do país apresentados por planos governamentais como PNLT, PACs, PNIH, e 

projetos realizados pelo Centro Oeste Competitivo, que compreendem a pavimentação ou 

reconstrução de rodovias, além da implantação de novos trechos ferroviários e corredores 

hidroviários, que permitam o planejamento de alternativas de rotas potenciais. 

 

6.1.2. DEFINIÇÃO DAS ZONAS DE TRÁFEGO 

 

No passo 2, as zonas de tráfego são definidas pela subdivisão da área de estudo 

delimitada pelo Estado de Mato Grosso,  no qual se origina as viagens produzidas para o 

escoamento da produção de soja e se destina as viagens atraídas, que seria os portos 

receptores da produção.  

Os cenários entre os pontos de origem (i) e destino (j) são compostos por alguns 

Municípios com seus respectivos centróides localizados em macrorregiões definidas pelo 

IMEA (2010), no qual realizou um estudo para segmentar o Estado de Mato Grosso sob o 
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ponto de vista agroeconômico, com a finalidade de facilitar os levantamentos de dados e 

dimensionar a sua economia agropecuária.  

 Dentre essas macrorregiões alguns municípios foram selecionados para a composição de 

cenários, no qual a escolha pela seleção se deu pelas informações disponíveis. Os municípios 

incluem Juara na macrorregião Noroeste, Apiacás na macrorregião Norte, Canaranã na 

macrorregião Nordeste, Sorriso na macrorregião Médio Norte, Sapezal na macrorregião 

Oeste, e Rondonópolis na macrorregião Sudeste. 

A subdivisão do Estado do Mato Grosso pode ser observada através da FIG 6.4. 

 

 

FIG 6. 4 Macrorregiões agroeconômicas do Estado do Mato Grosso 
Fonte: IMEA (2010) 
 

Cada macrorregião apresentada na FIG 6.4 é descrita através da TAB 6.2 com os 

respectivos municípios que as compõem. 

 

TAB 6. 2 Municípios contidos nas macrorregiões de cada zona de tráfego 

Macrorregião Municípios 

Região 1 - Noroeste 
Aripuanã; Brasnorte; Castanheira; Colniza; Cotriguaçu; Juara; Juína; Juruena; 
Novo Horizonte do Norte; Porto dos Gaúchos; Rondolândia; Tabaporã. 

Região 2 - Norte 

Alta Floresta; Apiacás; Carlinda; Colíder; Guarantã do Norte; Itaúba; 
Marcelândia; Matupá; Monte Verde do Norte; Nova Bandeirantes; Nova Canaã 
do Norte; Nova Guarita; Nova Santa Helena; Novo Mundo; Paranaíta; Peixoto 
de Azevedo; Terra Nova do Norte. 

Região 3 - Nordeste 
Água Boa; Alto da Boa Vista; Bom Jesus do Araguaia; Campinápolis; 
Canabrava do Norte; Canarana; Cocalinho; Confresa; Gaúcha do Norte; 
Luciara; Nova Nazaré; Nova Xavantina; Novo Santo Antônio; Porto Alegre do 
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Norte; Querência; Ribeirão Cascalheira; Santa Cruz do Xingu; Santa Terezinha; 
São Félix do Araguaia; São José do Xingu; Serra Nova Dourada; Vila Rica. 

Região 4 - Médio 
Norte 

Cláudia; Feliz Natal; Ipiranga do Norte; Itanhangá; Lucas do Rio Verde; Nova 
Maringá; Nova Mutum; Nova Ubiratã; Santa Carmem; Santa Rita do Trivelato; 
São José do Rio Claro; Sinop; Sorriso; Tapurah; União do Sul; Vera. 

Região 5 - Oeste 

Araputanga; Campo Novo do Parecis; Campos de Júlio; Comodoro; Conquista 
D’Oeste; Curvelândia; Figueirópolis D’Oeste; Glória D’Oeste; Indiavaí; Jauru; 
Lambari D’Oeste; Mirassol D’Oeste; Nova Lacerda; Pontes e Lacerda; Porto 
Esperidião; Reserva do Cabaçal; Rio Branco; Salto do Céu; São José dos Quatro 
Marcos; Sapezal; Vale de São Domingos; Vila Bela da Santíssima Trindade. 

Região 6 - Centro 
Sul 

Acorizal; Alto Paraguai; Arenápolis; Barão de Melgaço; Barra do Bugres; 
Cáceres; Chapada dos Guimarães; Cuiabá; Denise; Diamantino; Jangada; 
Nobres; Nortelândia; Nossa Senhora do Livramento; Nova Marilândia; Nova 
Olímpia; Poconé; Porto Estrela; Rosário Oeste; Santo Afonso; Santo Antônio do 
Leverger; Tangará da Serra; Várzea Grande. 

Região 7 - Sudeste 

Araguaiana; Araguainha; Barra do Garças; Campo Verde; Dom Aquino; 
General Carneiro; Guiratinga; Itiquira; Jaciara; Juscimeira; Nova Brasilândia; 
Novo São Joaquim; Paranatinga; Pedra Preta; Planalto da Serra; Pontal do 
Araguaia; Ponte Branca; Poxoréo; Primavera do Leste; Ribeirãozinho; 
Rondonópolis; Santo Antônio do Leste; São José do Povo; São Pedro da Cipa; 
Tesouro; Torixoréu. 

 

A produção de soja em cada macrorregião no decorrer dos anos é apresentada pela FIG 6. 

5. 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Oeste 2.762.861 2.710.904 2.810.134 2.946.684 3.124.463 3.361.853

Sudeste 4.029.475 4.419.776 4.711.656 4.597.554 5.150.277 5.722.223

Nordeste 1.549.273 1.901.387 2.225.605 2.891.763 3.169.182 3.746.669

Médio Norte 7.203.120 7.713.648 8.583.333 8.385.410 8.701.984 9.370.372

Norte 88.596 131.604 124.059 230.789 319.253 489.005

Noroeste 615.240 756.958 806.324 985.517 1.445.343 1.674.352

Centro - Sul 1.158.270 1.178.208 1.305.809 1.329.620 1.749.994 1.926.788

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

P
ro

d
u

ç
ã

o
 e

m
 t

o
n

e
la

d
a

s

 

FIG 6. 5 Evolução da produção de soja por macrorregião 
Fonte: IMEA (2014) 
 

 A partir dos dados de histórico da produção pode – se observar que houve uma tendência 

de aumento de produção em todas as macrorregiões ao longo das safras, com destaque 

principalmente para as macrorregiões Médio – Norte e Sudeste. 
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As zonas de tráfego que compõem as viagens atraídas se localizam nos portos de destino 

estando esses localizados na região Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do país. 

 

6.1.3. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ATUAL 

 

No passo 3, é apresentado o perfil da configuração do sistema de transporte atual, 

participação dos portos no recebimento dos fluxos de produção, e principais países 

importadores. 

No Brasil assim como nas regiões, a matriz de transporte de carga é predominantemente 

vinculada ao uso do modo de transporte rodoviário, como pode ser observado através da FIG 

6.6. 

 

FIG 6. 6 Distribuição dos modos de transporte de carga na matriz brasileira 
Fonte: PNLT (2012). 
 

Porém, sabe-se que em termos de custos logísticos e de emissões de gases de efeito estufa, uma 

matriz com participação maior dos modos não rodoviários seria desejável (PNLT, 2011). Pois os 

custos de escoamento das safras têm sido um entrave para o Brasil transformar as vantagens 

da produção em competitividade na hora da comercialização. 

Segundo o Projeto do Centro Oeste competitivo (2013) da movimentação de 44.682 mil 

toneladas referentes à exportação e importação de produtos da região Centro Oeste a maior 

participação dos portos marítimos corresponderam aos portos de Santos e Paranaguá com 

67% da movimentação total e pode ser observada na FIG 6.7.  
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FIG 6. 7 Relevância dos portos marítimos para a exportação da região do Centro Oeste 
Fonte: Centro Oeste Competitivo (2013). 

 

Porém com esse perfil no qual há o enfoque para os portos do sul e sudeste com longas 

distâncias, gargalos são gerados devido a altos engarrafamentos e longas filas acarretando 

perdas de receita e competitividade. 

No âmbito internacional a FIG 6.8 apresenta a participação dos Países na exportação da 

soja Brasileira.  

 

 
FIG 6. 8 Exportações Brasileiras de soja em grão por países de destino 2013 

Fonte: CONAB (2014) 
 

Dentre os países exportadores há um destaque significativo para a China que detêm cerca 

de 75% da demanda mundial pela soja. Destaca-se que o crescimento econômico acelerado da 
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China nos últimos anos, tem-se tornado a principal força motriz no relacionamento comercial 

com outros países, principalmente com produtos Brasileiros. 
 

6.1.4. FLUXOS ATUAIS 

 

No passo 4 é apresentado os fluxos atuais do tráfego através do volume de soja exportada 

entre os municípios de origem e os portos de destino. 

 A movimentação da soja que descrevem as alternativas de rotas atuais entre as origens e 

os destinos apresenta - se na TAB 6.3, e foram obtidas por meio de fonte interna do IMEA.  

 

TAB 6. 3 Fluxo de soja em grão nas alternativas de rotas atuais em toneladas 
Alternativas Origem Destino Modo 2010 2011 2012 2013 

A1 Sapezal 

Porto Velho 
(RO) 

Rodoviário 
1.151.816 985.634 1.125.313 864.954 

Itacoatiara 
(AM) 

Hidroviário 

A2 Rondonópolis 
Paranaguá 

(PR) 
Rodoviário 490.608 671.284 999.443 961.661 

A3 Rondonópolis 

Maringá 
(PR) 

Rodoviário 
122.652 167.821 249.861 240.415 

Paranaguá 
(PR) 

Ferroviário 

A4 Canaranã 

Araguari 
(MG) 

Rodoviário 
867.589 859.404 782.9670 1.158.924 

Vitória (ES) Ferroviário 

A5 Rondonópolis 
São 

Francisco do 
Sul (SC) 

Rodoviário 314.602 229.559 413.577 551.616 

A6 Sorriso 
Santarém 

(PA) 
Rodoviário 504.316 513.458 528.112 660.281 

A7 Rondonópolis Santos (SP) Rodoviário 1.581.754 1.874.999 1.966.760 2.191.519 

A8 Rondonópolis 

Alto 
Araguaia1 

(MT) 
Rodoviário 

3.265.556 3.870.965 4.060.407 4.524.427 

Santos (SP) Ferroviário 

A9 Rondonópolis 

São Simão 
(GO) 

Rodoviário 

255.122 302.419 317.219 353.471 
Pederneiras 

(SP) 
Hidroviário 

Santos (SP) Ferroviário 

A10 Canaranã 

Água Boa 
(MT) 

Rodoviário 

100.764 197.988 282.375 535.940 
Porto de 

Itaqui (MA) 
Ferroviário 

Fonte: IMEA (2013) 
1 A ferrovia Ferronorte foi extendida até o Município de Rondonópolis, então pode-se considerar que o 

trajeto seja realizado diretamente de Rondonópolis até o porto de Santos.  

As alternativas de rotas atuais podem ser observadas na FIG 6.9 e FIG 6.10. 
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FIG 6. 9. Mapas das alternativas atuais 

        Rodovia 

        Ferrovia 

        Hidrovia 
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FIG 6. 10 Mapa das alternativas atuais 

 

Dentre as alternativas de rotas atuais levantadas na TAB 6. 4, pode-se observar a 

participação de cada uma delas no escoamento do volume de soja em grão destinado a 

exportação.  

 

TAB 6. 4 Divisão em percentual das alternativas para a exportação de soja 
Alternativas Origem Destino Modo 2010 2011 2012 2013 

A1 Sapezal 

Porto Velho 
(RO) 

Rodoviário  
13,31% 

 

 
10,19% 

 

 
10,49% 

 
7,18% 

Itacoatiara 
(AM) 

Hidroviário 

A2 Rondonópolis 
Paranaguá 

(PR) 
Rodoviário 5,67% 6,94% 9,32% 7,99% 

A3 Rondonópolis 
Maringá (PR) Rodoviário 

1,42% 1,73% 2,33% 2,00% Paranaguá 
(PR) 

Ferroviário 

A4 Canaranã 

Araguari 
(MG) 

Rodoviário  
10,02% 

 

 
8,88% 

 

 
7,30% 

 
9,62% 

Vitória  
(ES) 

Ferroviário 

A5 Rondonópolis 

São 
Francisco do 

Sul  
(SC) 

Rodoviário 3,64% 2,37% 3,86% 4,58% 

A6 Sorriso 
Santarém 

(PA) 
Rodoviário 

 
5,83% 

 

 
5,31% 

 

 
4,92% 

 
5,48% 

A7 Rondonópolis Santos (SP) Rodoviário 18,28% 19,38% 18,34% 18,20% 

A8 Rondonópolis Alto Rodoviário 37,73% 40,02% 37,86% 37,57% 

        Rodovia 

        Ferrovia 

        Hidrovia 
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Alternativas Origem Destino Modo 2010 2011 2012 2013 

Araguaia 
(MT) 

Santos (SP) Ferroviário 

A9 Rondonópolis 

São Simão 
(GO) 

Rodoviário 

2,95% 3,13% 2,96% 2,94% 
Pederneiras 

(SP) 
Hidroviário 

Santos (SP) Ferroviário 

A10 Canaranã 

Água Boa 
(MT) 

Rodoviário 
1,16% 2,05% 2,63% 4,45% 

Porto de 
Itaqui (MA) 

Ferroviário 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do IMEA (2013) 

 

Nos fluxos atuais da movimentação de soja há destaque para os portos de Santos, 

Itacoatiara e Paranaguá, seguindo a mesma característica da configuração do fluxo de 

produção na região Centro-Oeste. 

 

6.1.5. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS POTENCIAIS 

 

No passo 5, o levantamento das alternativas potenciais foi realizado mediante 

apresentação de projetos que tem como finalidade o planejamento da expansão e 

implantação de vias do  modo rodoviário, ferroviário e hidroviário que permitam o 

escoamento da produção principalmente pela região Norte do país.  

Dentre os projetos contidos nos portfólios das rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, 

no modo rodoviário, o estudo destaca as intervenções a serem geradas por construção e 

pavimentação por representarem novas concepções de via. A TAB 6. 5 apresenta o 

portfólio de projetos destinados ao modo de transporte rodoviário ligado a área de estudo.  

 

TAB 6. 5 Portifólio de projetos no modo rodoviário no Estado do Mato Grosso 
Descrição do trecho Tipo de Intervenção Período de implantação recomendado 

BR-242: Querência/MT a 

Sorriso/MT 
Construção e Pavimentação Variável 

BR-242: Ribeirão Cascalheira/MT a 

Querência/MT 
Pavimentação Variável 
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Descrição do trecho Tipo de Intervenção Período de implantação recomendado 

BR-251: Nova Xavantina/MT a 

Aruanã/GO 
Pavimentação Não prioritário 

BR-364: Campo Novo do 

Parecis/MT a Diamantino/MT 
Pavimentação Variável 

MT-100 (BR-359): Barra do 

Garças/MT a Cocalinho/MT 
Pavimentação Não prioritário 

MT-100 (BR-359): Pontal do 

Araguaia/MT a Alto Araguaia/MT 
Pavimentação Não prioritário 

MT-160: Apiacás/MT a Cachoeira 

Rasteira (Rio Teles-Pires) 
Construção e Pavimentação Não prioritário 

MT-206: Alta Floresta/MT a 

Apiacás/MT 
Construção e Pavimentação Não prioritário 

MT-206: Colniza/MT Construção e Pavimentação Não prioritário 

MT-206: Colniza/MT a Apiacás/MT Construção e Pavimentação Não prioritário 

MT-235: Campo Novo do 

Parecis/MT a Ribeirão 

Cascalheira/MT 

Construção e Pavimentação Não prioritário 

MT-322 (BR-080): Bom Jesus do 

Araguaia/MT a Peixoto 

Azevedo/MT 

Pavimentação Até 2015 

MT-326: Água Boa/MT a 

Cocalinho/MT 
Pavimentação Não prioritário 

MT-388: Campos de Júlio/MT a 

Jauru/MT 
Implantação e Pavimentação Não prioritário 

BR-080: Ribeirão Cascalheira/MT Construção e pavimentação Variável 

BR-158: Ribeirão Cascalheira/MT a 

Vila Rica/MT 
Construção e pavimentação Variável 

BR-163: Guarantã do Norte/MT Pavimentação Variável 
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Descrição do trecho Tipo de Intervenção Período de implantação recomendado 

BR-174: Aripuanã/MT a 

Colniza/MT 
Construção e pavimentação Não prioritário 

BR-174: Colniza/MT (até sede 

município) 
Pavimentação Não prioritário 

BR-174: Colniza/MT a Divisa 

MT/AM 
Construção e pavimentação Não prioritário 

BR-174: Juína/MT a Aripuanã/MT Pavimentação Não prioritário 

BR-163: Novo Progresso/PA a 

Santarém 
Pavimentação Variável 

BR-230: Rurópolis/PA a Brejo 

Grande do Araguaia/PA 
Pavimentação Variável 

Fonte: PNLT – MT (2011) 

 

No modo ferroviário, as intervenções são geradas por projetos de construção e 

implementação de ferrovias. A TAB 6.6 apresenta o portfólio de projetos destinados ao 

modo de transporte ferroviário ligado à área de estudo. 

 

TAB 6. 6 Portifólio de projetos no modo ferroviário no Estado do Mato Grosso 

Nome Tipo de intervenção 
Período de implantação 

recomendado 

EF - 354: Água Boa/MT a Lucas 

do Rio Verde/MT 
Construção de ferrovias Variável 

EF - 354: Lucas do Rio 

Verde/MT a Vilhena/RO 
Construção de ferrovias Variável 

EF - 364: Santos/SP-Cuiabá/MT Construção de ferrovias Variável 

Ferronorte: Alto Araguaia/MT a 

Rondonópolis/MT 
Construção de ferrovias Obra concluída (2013) 

Fonte: PNLT - MT (2011) 

 

A TAB 6.7 apresenta o portfólio de projetos referentes às intervenções nas hidrovias 

relacionadas a área de estudo, porém destacando-se as Hidrovias Teles Pires, Juruena e 

Tapajós pois localizam-se dentro da área de estudo abordada. 
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TAB 6. 7 Portifólio de projetos no modo hidroviário no Estado do Mato Grosso 
Nome Tipo de Intervenção Período de implantação recomendado 

Hidrovia do Paraguai: Terminal de 

Santo Antônio das Lendas - 

Cáceres/MT 

Adequação de 

Terminais 
Variável 

Hidrovia do Paraguai: Dragagem - 

Cáceres/MT a Porto Murtinho/MS 
Melhorias Variável 

Hidrovia do Paraguai: Telemetria - 

Cáceres/MT a Porto Murtinho/MS 
Melhorias Variável 

Hidrovia do Rio Cuiabá/ Rio São 

Lourenço 
Implantação de Hidrovias Não prioritário 

Hidrovia Teles Pires - Juruena – 

Tapajós 
Implantação de Hidrovias Até 2015 

Fonte: PNLT - MT (2011) 

 

O portfólio de projetos referentes às intervenções portuárias destaca as intervenções 

apresentadas na TAB 6.8. 

 

TAB 6. 8 Portifólio de projetos portuários no Estado do Mato Grosso 
Nome Tipo de intervenção  Período de implantação recomendado 

Porto de Cáceres/MT: Terminal 

Hidroviário 
Implantação Até 2015 

Porto de Cachoeira Rasteira/MT: 

Terminal de Grãos 
Implantação Até 2015 

Porto Velho/RO, Porto no Rio Madeira – 

Construção do novo Porto de cargas, com 

respectivo acesso a BR - 364 

Implantação Até 2015 

Fonte: PNLT - MT (2011) 

 

Com o cenário de produção agrícola previsto para ser fortemente ampliado, considera-

se que com a conclusão da BR 163 e de outras rodovias federais e estaduais e com a 

implantação da Hidrovia Tapajós - Teles Pires haja a ampliação das opções para o 

escoamento de cargas buscando o fortalecimento da região Norte e Centro Oeste neste 

contexto, o que favorece o desenvolvimento de corredores fluviais mediante construção de 
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Terminais Portuários (públicos e privados) e Estações de Transbordo de Carga na região de 

estudo. 

Devido ao fato de a implantação da Hidrovia Tapajós - Teles Pires na FIG 6. 11 

influenciar significativamente para uma diversificação das opções de escoamento, as 

alternativas de rotas potenciais foram definidas e contextualizadas a partir da idéia da 

redução dos gargalos que envolvem o sistema de transporte atual. 

 

 

FIG 6. 11. Localização da Hidrovia e das Cachoeiras 

 

Em cada cachoeira identificada há a necessidade de implantação de eclusas descritas 

na Tabela 6.9. 

 

TAB 6. 9 Localização das eclusas a serem implantadas ao longo da Hidrovia do Tapajós / 
Teles Pires/ Juruena 

Item Cachoeira Rio Município 

1 Cachoeira São Luís do Tapajós Tapajós Itaituba 

2 Cachoeira Mangabalzinho Tapajós Jacareacanga 

3 Cachoeira Chacorão Tapajós Jacareacanga 

4 Cachoeira Rasteira Teles Pires Apiacás 

 

Atualmente o rio Tapajós é navegável no trecho entre a Cachoeira de São Luís do 

Tapajós até a sua Foz no Município de Santarém (PA), e com a implantação dessas eclusas 

e outras obras de infraestrutura como, obras de dragagem, derrocagem e sinalização/ 

balizamento de aproximadamente 1.600 km entre: Itaituba/PA até a divisa PA/MT (Rio 

Tapajós); divisa PA/MT e Juruena/MT (Rio Juruena); e, divisa PA/MT e Itaúba/MT (Rio 
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Teles Pires) será possível a navegação e o escoamento utilizando-se a via hidroviária 

(PNLT MT, 2011).  

A ETC de Miritituba, distrito do Município de Itaituba (PA) faz parte de projetos de 

empreendimentos privados como de empresas da Terfron, Cargill, e Bunge que se encontra 

em operação.  A ETC é considerada por essas empresas como localização estratégica, em 

que, permite uma ação combinada dos modos rodoviários pela Transamazônica e BR-

163/MT e hidroviário pelas hidrovias Tapajós-Amazonas. 

Os principais portos da região Norte relacionados a área de estudo são, o porto de 

Santarém (PA) que já opera com a exportação de grãos através de TUPs da Cargill, porto 

de Vila do Conde (PA) no qual o projeto de implantação do TUP da Terfron foi implantado 

em 2014, e porto de Santana (AP) com o projeto de implantação do TUP da Cianport.   

O uso do modo de transporte ferroviário potencial proposto refere-se a expansão da 

linha ferroviária da ALL – Malha Norte também conhecida como Ferronorte em sentido 

paralelo a BR 163. 

 A TAB 6. 10 descreve a trajetória das alternativas de rotas potenciais P1 a P8. 

 

TAB 6. 10 Alternativas de rotas potenciais para o escoamento da soja 
Alternativas Origem Modo Destino 

P1 
Sorriso 
(MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

Hidroviário 
Porto de Vila do Conde 

(PA) 

P2 
Sorriso 
(MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

Hidroviário 
Porto de Santarém 

(PA) 

P3 
Apiacás 
(MT) 

Rodoviário 
Cachoeira Rasteira 

(MT) 

Hidroviário 
Porto de Vila do Conde 

(PA) 

P4 
Apiacás 
(MT) 

Rodoviário 
Cachoeira Rasteira 

(MT) 

Hidroviário 
Porto de Santrém 

(PA) 

P5 
Juara 
(MT) 

Hidroviário 
Porto de Vila do Conde 

(PA) 

P6 
Juara 2 
(MT) 

Hidroviário 
Porto de Santarém 

(PA) 

P7 
Rondonópolis 

(MT) 
Ferroviário 

ETC 
Miritituba 

(PA) 

                                                           
2 O Município de Juara foi escolhido como um ponto de origem por ter acesso direto ao rio Juruena, no 
entanto para o trecho correspondente não foi utilizado como referência o centróide do Município. A 
alternativa teve como fonte o Projeto Centro Oeste Competitivo 2011. 
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Alternativas Origem Modo Destino 

Hidroviário 
Porto de Santarém 

(PA) 

P8 
Rondonópolis (MT) 

 

Ferroviário 

ETC 
Miritituba 

(PA) 
 

Hidroviário 
Porto de Vila do Conde 

(PA) 

 

Para cada município centróide optou-se pela variação das alternativas entre os portos 

de Santarém e Vila do Conde ambos localizados no Estado do Pará, pois o escoamento da 

produção não se limita até a chegada aos portos Nacionais, mas sim até portos 

Internacionais como o porto de Shangai na China. 

 

6.2. ANÁLISE DE DESEMPENHO 

 

Na etapa 2 da aplicação do procedimento proposto é realizada a análise de 

desempenho, mediante a caracterização das alternativas propostas, seleção dos indicadores, 

determinação da preferência, medida de ecoeficiência, geração de índices, análise de 

sensibilidade e análise e discussão dos resultados. 

 

6.2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

 

No passo 6, a caracterização das alternativas atuais e potenciais é apresentada  de 

acordo com suas particularidades, sendo essas as distâncias vinculadas aos modos de 

transporte em cada rota selecionada, velocidade a ser atribuída a cada modo, assim como, a 

descrição das vias rodoviárias, ferroviária e hidroviária a serem utilizadas. 

As distâncias entre os trechos de cada alternativa foram determinadas a partir de cada 

rota estabelecida com o auxílio do software TransCAD © versão 5.0. 

A velocidade operacional média do transporte de carga rodoviária segundo empresas 

transportadoras é de 55 km/h para bi-trens com capacidade de 37 toneladas (Ripoll, 2012). 

Porém, considerando-se a resolução de nº 12. 619 referente a lei de descanso do motorista, 

o tempo de parada corresponde a um acréscimo de 12 horas, onde a velocidade operacional 

reduz-se para cerca de 30 km/h. 

A velocidade do modo de transporte ferroviário depende da infraestrutura da malha 

ferroviária como a largura da bitola referente aos trechos relacionados a cada alternativa.  
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De acordo com dados encontrados na literatura, a velocidade a ser considerada é a 

velocidade comercial do trem que corresponde a média do tempo gasto para percorrer a 

distância entre dois pontos, inclusive o tempo de parada nas estações intermediárias 

(ANTT, 2008). Segundo a CNT (2011) a velocidade comercial média no Brasil 

corresponde a 25 km/h, porém considera-se as velocidades comerciais específicas para 

cada trecho ferroviário. 

A velocidade operacional dos comboios hidroviários foi referenciada de acordo com 

os trechos hidroviários envolvidos nas alternativas de rotas estudadas.  

Segundo Padovezi (2003) as velocidades dos comboios carregados geralmente variam 

em uma faixa muito estreita, situada entre 10 e 14 km por hora. Contudo de acordo com 

Farjado (2006) no rio Madeira a viagem de ida entre Porto Velho e Itacoatiara apresenta 

uma velocidade de 9,3 km/h e a de volta uma velocidade de 18,5 km/h. Na Hidrovia do 

Tiête -Paraná a velocidade varia entre 10 e 12 km/h (CARAMURU, 2009). 

Sendo assim, a caracterização das alternativas atuais e potenciais é apresentada 

separadamente nos subitens subsequentes. 

Para as alternativas atuais as características são descritas através da TAB 6. 11. 

 

TAB 6. 11 Descrição das alternativas atuais até os Portos Nacionais 

Alternativas Modo Destino 

Distância 
por 

trecho 
(km) 

Velocidade em 
cada modo de 
transporte por 

trecho                 
(km/h) 

Via 

A1 
Rodoviário 

Porto Velho 
(RO) 

732 30 BR - 364 

Hidroviário 
Itacoatiara 

(AM) 
1100 9,3 Rio Madeira 

A2 Rodoviário 
Paranaguá 

(PR) 
1606 30 BR - 163 

A3 
Rodoviário 

Maringá 
(PR) 

1139 30 BR-163 

Ferroviário 
Paranaguá 

(PR) 
545 36,3 

Ferrovia              
Novoeste 

A4 
Rodoviário 

Araguari 
(MG) 

988 30 BR - 426 

Ferroviário Vitória (ES) 1424 12,85 
Ferrovia                       

FCA 

A5 Rodoviário 
São 

Francisco do 
Sul (SC) 

1680 30 BR - 163 

A6 Rodoviário 
Santarém 

(PA) 
1346 30 BR - 163 

A7 Rodoviário Santos (SP) 1390 30 MS - 306 

A8 Ferroviário Santos (SP) 1593 39,9 
Ferrovia                     

ALL - Malha Norte 
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Alternativas Modo Destino 

Distância 
por 

trecho 
(km) 

Velocidade em 
cada modo de 
transporte por 

trecho                 
(km/h) 

Via 

e Ferroban 

A9 

Rodoviário 
São Simão 

(GO) 
592 30 BR – 364 

Hidroviário 
Pederneiras 

(SP) 
650 10 

Hidrovia                  
Tiête - Paraná 

Ferroviário Santos (SP) 560 23 Ferroban 

A10 
Rodoviário 

Água Boa 
(MT) 

75,10 30 MT - 326 e BR 158 

Ferroviário Itaqui (MA) 2435 28,9 
Ferrovia                         

EFC 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de software TransCAD © versão 5.0, Ripoll 

(2012), CNT (2011), Farjado (2006), CARAMURU (2009). 

 

Assim como foi realizada a caracterização das alternativas de rotas atuais, faz-se 

também o mesmo processo para as alternativas potenciais.  

Porém, no modo ferroviário foi adotada uma premissa de que a extensão da malha 

ferroviária ALL – Malha Norte do trecho que liga o município de Rondonópolis (MT) até a 

ETC – Estação de Transbordo de Carga de Miritituba (PA) seja uma proposta viável, 

então, a velocidade comercial considerada se refere ao trecho de ligação dos municípios de 

Aparecida do Taboado (MS) até Alto Araguaia (MT). 

 Adotou-se a premissa também de que a velocidade dos comboios hidroviários seja a 

de valor mínimo relatada na literatura. 

A caracterização das alternativas potenciais é apresentada na TAB 6.12. 

 

TAB 6. 12 Descrição das alternativas potenciais até os Portos Nacionais 

Alternativas Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Velocidade 
(km/h) Via 

P1 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 30 BR - 163 

Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde 
(PA) 

1047 10 
Rio Tapajós e 

Amazonas 

P2 
Rodoviário 

ETC 
Miritituba 

(PA) 
1075 30 BR – 163 

Hidroviário 
Porto de 

Santarém (PA) 
271 10 Rio Tapajós 

P3 
Rodoviário 

Cachoeira 
Rasteira (MT) 

90 30 BR - 163 

Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde (PA) 
1762 10 

Rio Téles Pires, 
Tapajós e 
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Alternativas Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Velocidade 
(km/h) 

Via 

Amazonas 

P4 
Rodoviário 

Cachoeira 
Rasteira (MT) 

90 30 BR - 163 

Hidroviário 
Porto de Santrém 

(PA) 
1043 10 

Rio Téles Pires 
e Tapajós 

P5 Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde (PA) 
2225 10 

Rio Juruena,  
Tapajós e 
Amazonas 

P6 Hidroviário 
Porto de 

Santarém (PA) 
1449 10 

Rio Juruena e 
Tapajós 

P7 
Ferroviário 

ETC 
Miritituba 

(PA) 
1689 61 

Ferrovia ALL- 
Malha Norte 

Hidroviário 
Porto de 

Santarém (PA) 
271 10 Rio Tapajós 

P8 
 

Ferroviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1689 61 
Ferrovia ALL- 
Malha Norte 

Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde (PA) 
1047 10 

Rio Tapajós e 
Amazonas 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de software TransCAD © versão 5.0, Ripoll 

(2012), CNT (2011), Farjado (2006), CARAMURU (2009). 

 

As alternativas potenciais P1 e P2 são apresentadas na FIG 6.12.  

 

 

FIG 6. 12 Alternativas P1 e P2 

As alternativas potenciais P3 e P4 são apresentadas na FIG 6.13. 

 



 

 

As alternativas potenciais P5 e P6 são apresentadas na F

  

 

As alternativas potenciais P7 e P8 são apresentadas na F
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FIG 6. 13 Alternativas P3 e P4 

As alternativas potenciais P5 e P6 são apresentadas na FIG 6.14. 

FIG 6. 14 Alternativas P5 e P6 

As alternativas potenciais P7 e P8 são apresentadas na FIG 6.15. 
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FIG 6. 15 Alternativas P7 e P8 

 

6.2.2. SELEÇÃO DOS INDICADORES 

 

No passo 7 são selecionados os atributos e indicadores econômicos, operacionais, e 

ambientais que farão parte da análise do Método de Escolha Modal proposto no 

procedimento. 

 

6.2.2.1. INDICADORES ECONÔMICOS 

 

Dentre os atributos econômicos observados na contextualização do problema, e de 

acordo com a característica do produto, o atributo custo apresenta maior importância e 

dentre os indicadores relatados e apresentados na literatura, selecionou-se o valor do frete 

para ser analisado em cada alternativa de rota selecionada. Pois segundo Afonso (2006) os 

principais insumos formadores de seu preço são, os combustíveis, salário médio e despesas 

com prêmios de seguro por tonelada, no qual as características do serviço é a distância 

média de transporte em quilômetro e tamanho médio do carregamento dos veículos em 

toneladas, sendo assim, é considerado o indicador que mais se adéqua ao estudo abordado. 

Os fretes rodoviário, ferroviário e hidroviário foram obtidos de dados internos 

fornecido pelo APROSOJA em 2014, referem-se a movimentação de grãos do Estado do 

Mato Grosso para os portos Nacionais que tiveram movimentação de soja.  

O frete do modo rodoviário apresenta-se na TAB 6.13. 
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TAB 6. 13 Frete dos modos de transporte no trecho nacional 

Distância (km) 
Frete Rodoviário 

(R$/t) 
100 15,98 
200 31,96 
300 47,94 
400 63,92 
500 79,90 
600 75,30 
700 87,85 
800 100,40 
900 112,95 
1000 125,50 
1500 173,40 
2000 213,60 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da APROSOJA (2014) 

 

O frete ferroviário é estimado em R$ 90 para cada 1000 km por tonelada transportada 

e o frete hidroviário em R$ 45 para cada 1000 km por tonelada (APROSOJA, 2014). 

Os fretes das alternativas de rota foram calculados a partir dos valores dispostos na 

TAB 6.13 e a partir dos fretes ferroviário e hidroviário, e são apresentados através das 

TAB 6.14. 

 

TAB 6.14 Frete das alternativas atuais e potenciais até os Portos Nacionais 

Alternativas Origem Modo Destino 

Distância 
por 

trecho 
(km) 

Frete por 
trecho 
(R$/t) 

Frete 
Total 
(R$/t) 

A1 
Sapezal  
(MT) 

Rodoviário 
Porto Velho  

(RO) 
732 91,9 

138,1 
Hidroviário 

Itacoatiara  
(AM) 

1100 46,2 

A2 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Paranaguá  
(PR) 

1606 171,5 171,5 

A3 
Rondonópolis 

(MT) 

Rodoviário 
Maringá  

(PR) 
1139 131,7 

178,5 
Ferroviário 

Paranaguá  
(PR) 

545 46,9 

A4 
Canaranã 

(MT) 

Rodoviário 
Araguari  

(MG) 
988 124,0 

246,5 
Ferroviário 

Vitória  
(ES) 

1424 122,5 

A5 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

São Francisco do 
Sul  
(SC) 

1680 179,4 179,4 

A6 
Sorriso  
(MT) 

Rodoviário 
Santarém  

(PA) 
1346 155,6 155,6 

A7 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Santos  
(SP) 

1390 160,7 160,7 

A8 
Rondonópolis 

(MT) 
Ferroviário Santos (SP) 1593 137,0 137,0 

A9 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

São Simão  
(GO) 

592 74,3 149,8 
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Alternativas Origem Modo Destino 

Distância 
por 

trecho 
(km) 

Frete por 
trecho 
(R$/t) 

Frete 
Total 
(R$/t) 

Hidroviário 
Pederneiras  

(SP) 
650 27,3 

Ferroviário 
Santos  
(SP) 

560 48,2 

A10 
Canaranã 

(MT) 

Rodoviário 
Água Boa  

(MT) 
75,10 12,0 

221,5 
Ferroviário 

Itaqui  
(MA) 

2435 
209,5 

P1 
Sorriso  
(MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 124,3 

163,0 

Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde 
(PA) 

1047 38,7 

P2 
Sorriso  
(MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 124,3 

137,8 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém  

(PA) 
271 13,6 

P3 Apiacás (MT) 

Rodoviário 
Cachoeira 
Rasteira  
(MT) 

90 14,4 

79,6 

Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde  
(PA) 

1762 65,2 

P4 Apiacás (MT) 
Rodoviário 

Cachoeira 
Rasteira  
(MT) 

90 14,4 
53,0 

Hidroviário 
Porto de Santrém 

(PA) 
1043 38,6 

P5 Juara  (MT) Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde  
(PA) 

2225 82,3 82,3 

P6 
Juara  
(MT) 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém  

(PA) 
1449 53,6 53,6 

P7 
Rondonópolis  

(MT) 

Ferroviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1689 145,3 

158,8 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém  

(PA) 
271 13,6 

P8 
 

Rondonópolis 
(MT) 

 

Ferroviário 

 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1689 145,3 

184,0 

Hidroviário 
Porto de Vila do 

Conde  
(PA) 

1047 38,7 
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6.2.2.2. INDICADORES OPERACIONAIS 

 

Dentre os atributos operacionais considera-se para a aplicação do procedimento 

proposto os atributos tempo, confiabilidade e flexibilidade, no qual o atributo tempo é 

quantitativo e os atributos confiabilidade e flexibilidade são qualitativos. 

O indicador de flexibilidade selecionado foi a frequência, por ser um fator de decisão 

para um embarcador sempre que houver um elenco de alternativas disponíveis, em que 

possa - se rever custos e novos tempos previstos de forma a manter a programação 

conforme a necessidade prevista (NOVAES, 2007). Para o atributo confiabilidade foram 

selecionados os indicadores perdas e danos, qualidade do serviço, alteração dos horários, e 

por estar relacionado à variabilidade referencial das programações de entrega esperadas ou 

divulgadas com segurança de que não haverá perdas e danos (PACHECO, 

DROHOMERETSKI e CARDOSO, 2008). 

O indicador selecionado relacionado ao atributo tempo é o tempo em transito ou 

tempo médio de viagem. O tempo médio de viagem foi selecionado por ser diretamente 

impactado pela intensidade e pelas variações no volume de tráfego em uma rede de 

transporte devido à diversidade dos operadores, dos veículos e dos modos de transporte e 

das necessidades e restrições envolvidas no negócio (TEIXEIRA FILHO, 2009). 

De acordo com o enfoque envolvido no estudo, o indicador quantitativo tempo 

apresenta-se em função do tempo em transito (tempo entre o ponto de origem e destino) 

através da velocidade operacional. 

A partir dos dados encontrados e das premissas adotadas para a realização do calculo 

do tempo, esse foi realizado e é apresentado na TAB 6.15 para as alternativas atuais e 

potenciais até os portos Nacionais. 

 

TAB 6. 15 Tempo de viagem das alternativas atuais e potenciais no trecho nacional 

Alternativas Origem Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Tempo 
do 

percurso 
(horas) 

Tempo 
Total 
(dias) 

A1 Sapezal (MT) 
Rodoviário 

Porto 
Velho 
(RO) 

732 24,4 
5,9 

Hidroviário 
Itacoatiara 

(AM) 
1100 118,3 

A2 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Paranaguá 
(PR) 

1606 53,5 2,2 

A3 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Maringá 
(PR) 

1139 38 
2,2 

Ferroviário Paranaguá 545 15 
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Alternativas Origem Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Tempo 
do 

percurso 
(horas) 

Tempo 
Total 
(dias) 

(PR) 

A4 
Canaranã 

(MT) 

Rodoviário 
Araguari 

(MG) 
988 32,9 

6,0 
Ferroviário 

Vitória  
(ES) 

1424 110,8 

A5 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

São 
Francisco 

do Sul  
(SC) 

1680 56 2,3 

A6 Sorriso (MT) Rodoviário 
Santarém 

(PA) 
1346 44,9 1,9 

A7 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Santos  
(SP) 

1390 46,3 1,9 

A8 
Rondonópolis 

(MT) 
Ferroviário 

Santos  
(SP) 

1593 39,9 1,7 

A9 
Rondonópolis 

(MT) 

Rodoviário 
São 

Simão 
(GO) 

592 19,7 

4,5 
Hidroviário 

Pederneir
as (SP) 

650 65 

Ferroviário 
Santos  
(SP) 

560 24,3 

A10 
Canaranã 

(MT) 

Rodoviário 
Água Boa 

(MT) 
75,10 2,5 

3,6 

Ferroviário 
Itaqui  
(MA) 

2435 84,3 

P1 Sorriso (MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 35,8 

6,7 

Hidroviário 

Porto de 
Vila do 
Conde 
(PA) 

1047 104,7 

P2 Sorriso (MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 35,8 

3,5 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém 

(PA) 
271 27,1 

P3 
Apiacás 
(MT) 

Rodoviário 
Cachoeira 
Rasteira 
(MT) 

90 3 

7,5 

Hidroviário 

Porto de 
Vila do 
Conde 
(PA) 

1762 176,2 

P4 
Apiacás 
(MT) 

Rodoviário 
Cachoeira 
Rasteira 
(MT) 

90 3 

4,5 

Hidroviário 
Porto de 
Santrém 

(PA) 
1043 104,3 

P5 Juara  (MT) Hidroviário 
Porto de 
Vila do 

2225 222,5 9,3 
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Alternativas Origem Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Tempo 
do 

percurso 
(horas) 

Tempo 
Total 
(dias) 

Conde 
(PA) 

P6 Juara  (MT) Hidroviário 
Porto de 
Santarém 

(PA) 
1449 144,9 6,0 

P7 
Rondonópolis 

(MT) 

Ferroviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1689 27,7 

2,3 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém 

(PA) 
271 27,1 

P8 
 

Rondonópolis 
(MT) 

 

Ferroviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1689 27,7 

5,5 

Hidroviário 

Porto de 
Vila do 
Conde 
(PA) 

1047 104,7 

 

 

6.2.2.3. INDICADORES AMBIENTAIS 

 

Devido ao fato de o setor de transporte ser responsável por grande parte da queima de 

combustíveis fósseis que é a principal causa da emissão de dióxido de carbono – CO2 que 

faz parte do grupo dos Gases de Efeito Estufa (GEE), e um dos maiores emissores da 

Poluição Atmosférica (PA) de gases como monóxido de carbono – CO, óxidos de 

nitrogênio, óxidos de enxofre, aldeídos e o material particulado (Mattos, 2001 e Andrade e 

Mattei, 2011), foi selecionado como indicador de Gases de efeito estufa a emissão de CO2, 

para compor os indicadores relacionados ao impacto ambiental.  

Segundo o levantamento de dados realizado Leal Jr (2010), pode-se verificar que, 

embora as emissões dos poluentes atmosféricos sejam ocasionados principalmente pelo 

sistema de transporte, a parcela de emissão que é em g/1000 t.km é bem menor que a 

emissão de CO2 que geralmente é em kg/1000 t.km e seguem o mesmo perfil quanto ao 

impacto gerado pelos modos de transporte, o que não traz diferenças significativas na 

analise de desempenho das alternativas. 

O cálculo da emissão de CO2 foi obtido a partir do consumo de combustível do ciclo 

diesel, na qual a conversão para a emissão foi calculada baseada nos fatores de ajuste 

apresentadas na TAB 6.16, de acordo com a MMA – Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas (2011).  



102 
 

TAB 6. 16 Fatores de emissão de CO2 para veículos do ciclo Diesel 

Tipo de Combustível 
Fator de emissão de CO2  

(kg/l) 

Óleo Diesel 2, 671 

Fonte: MMA (2011) 

 

O consumo de combustível do ciclo diesel considerado no estudo para os modos de 

transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário, esta descrito na TAB 6. 17. 

 

TAB 6. 17 Fatores de consumo de combustíveis 
Consumo de combustível (l / 1000 t. km) 

Rodoviário Ferroviário Hidroviário 

15,4 5,7 4,1 

Fonte: CNT (2013) 

 

Assim, a partir dos parâmetros detalhados acima obtêm-se a EQ 6.1. 

 

																																						����
= �∑ ��� 	× �	�� × 1000���,�,� � 	× 	 �ϝ																					EQ 6. 1 

			 

Em que, 

ECO2: Emissão de CO2 (kg/t); 

CCi: Consumo de combustível para o modo de transporte i (l/1000t.km); 

Dia: Distância em cada alternativa analisada segundo o modo de transporte (km); 

i = 1, 2, 3, sendo 1 o modo rodoviário, 2 ferroviário e 3 hidroviário; 

a: alternativas de transporte analisadas; 

ϝD : Fator de ajuste para o diesel (kg/l);  

 

A emissão de CO2 nas alternativas de rotas atuais e potenciais no trecho Nacional 

encontra-se na TAB 6.18. 
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TAB 6. 18 Emissão de CO2 por alternativas de rotas atuais e potenciais 

Alternativas Origem Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Emissão de 
CO2 por 
trecho 

(kg poluente 
/t) 

Emissão de CO2 
Total 

(kg poluente/ t) 

A1 Sapezal (MT) 
Rodoviário 

Porto 
Velho 
(RO) 

732 30,1 
42,2 

Hidroviário 
Itacoatiara 

(AM) 
1100 12,0 

A2 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Paranaguá 
(PR) 

1606 66,1 66,1 

A3 
Rondonópolis 

(MT) 

Rodoviário 
Maringá 

(PR) 
1139 46,9 

55,1 
Ferroviário 

Paranaguá 
(PR) 

545 8,3 

A4 
Canaranã 

(MT) 

Rodoviário 
Araguari 

(MG) 
988 40,6 

62,3 
Ferroviário 

Vitória 
(ES) 

1424 21,7 

A5 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

São 
Francisco 

do Sul 
(SC) 

1680 69,1 69,1 

A6 Sorriso (MT) Rodoviário 
Santarém 

(PA) 
1346 55,4 55,4 

A7 
Rondonópolis 

(MT) 
Rodoviário 

Santos  
(SP) 

1390 57,2 57,2 

A8 
Rondonópolis 

(MT) 
Ferroviário 

Santos  
(SP) 

1593 24,3 24,3 

A9 
Rondonópolis 

(MT) 

Rodoviário 
São Simão 

(GO) 
592 24,4 

 
40,0 

Hidroviário 
Pederneira

s (SP) 
650 7,1 

Ferroviário 
Santos  
(SP) 

560 8,5 

A10 

Canaranã 
(MT) 

Rodoviário 
Água Boa 

(MT) 
75,10 3,1 

40,2 
 Ferroviário 

Itaqui  
(MA) 

2435 37,1 

P1 Sorriso (MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 44,2 

55,7 

Hidroviário 

Porto de 
Vila do 
Conde 
(PA) 

1047 11,5 

P2 Sorriso (MT) 

Rodoviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1075 44,2 

47,2 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém 

(PA) 
271 3,0 

P3 Apiacás (MT) 
Rodoviário 

Cachoeira 
Rasteira 
(MT) 

90 3,7 
23,0 

Ferroviário 
Porto de 
Vila do 

1762 19,3 
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Alternativas Origem Modo Destino 
Distância 
por trecho 

(km) 

Emissão de 
CO2 por 
trecho 

(kg poluente 
/t) 

Emissão de CO2 
Total 

(kg poluente/ t) 

Conde 
(PA) 

P4 Apiacás (MT) 

Rodoviário 
Cachoeira 
Rasteira 
(MT) 

90 3,7 

15,1 

Ferroviário 
Porto de 
Santrém 

(PA) 
1043 11,4 

P5 Juara (MT) Hidroviário 

Porto de 
Vila do 
Conde 
(PA) 

2225 24,4 24,4 

P6 Juara (MT) Hidroviário 
Porto de 
Santarém 

(PA) 
1449 15,9 15,9 

P7 
Rondonópolis  

(MT) 

Ferroviário 
ETC 

Miritituba 
(PA) 

1689 25,7 

28,7 

Hidroviário 
Porto de 
Santarém 

(PA) 
271 3,0 

P8 
 

Rondonópolis 
(MT) 

 

Ferroviário 
ETC 

Miritituba 
 

1689 25,7 

37,2 

Hidroviário 

Porto de 
Vila do 
Conde 
(PA) 

1047 11,5 

 

6.2.3. DETERMINAÇÃO DA PREFERÊNCIA 

 

Para a determinação da preferência no passo 8 do procedimento proposto foi 

selecionada a lógica Fuzzy  como o Método de Análise de Decisão. A escolha pelo método 

ocorreu por ser capaz de viabilizar o processo de tomada de decisão em empreendimentos 

que envolvam parâmetros não só de caráter técnico e econômico, mas também de caráter 

ambiental, podendo ser combinada com outros Métodos de Análise de Decisão, sendo 

bastante encontrada na literatura. Além disso, nem todas as variáveis são quantitativas, o 

que sugere a presença de subjetividade na avaliação qualitativa, neste aspecto a Lógica 

Fuzzy apoiará na mensuração destas variáveis. 
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6.2.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS VARIÁVEIS DE DECISÃO 

 

A determinação da preferência foi definida a partir da declaração da preferência pelos 

especialistas na escolha de alternativas envolvendo modos de transporte diferentes, 

aplicados no conjunto de cenários já apresentados. Para isso um modelo que permite 

transformar as preferências e opiniões dos decisores em formato de valores linguísticos de 

um aspecto ou atributo em um resultado que facilite a tomada de decisão, é aplicado 

mediante um questionário. 

No questionário aplicado e apresentado no Anexo, o comportamento da preferência foi 

determinado a partir da árvore de decisão (FIG 6.16) na qual foi estruturada a partir dos 

aspectos econômico, operacional e ambiental, seguido pelos atributos custo, tempo, 

confiabilidade, flexibilidade e impacto ambiental e seus respectivos indicadores. O mesmo 

foi respondido por um grupo de nove especialistas que atuam diretamente no setor de 

transportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG 6. 16 Variáveis de decisão 

 

6.2.3.1.1. LÓGICA FUZZY 

 

Na lógica Fuzzy, podem ser definidas regras que associadas a entradas produzem 

saídas, ou seja, há uma coleção de conjuntos para as variáveis de entrada, uma coleção de 

conjuntos para a variável de saída e uma coleção de regras de inferência que as associam 

(GOUDARD, 2001). 

Segundo Filippo (2008), o processo de “fuzzificação” consiste em associar um vetor 

linguístico aos possíveis valores das entradas, produzindo conjuntos fuzzy que retratam a 

imprecisão do problema, cada qual associado a uma função de pertinência, podendo este 

processo ser auxiliado por especialistas ou usuários do assunto em questão. Após o uso das 

Econômico/Financeiro Operacional Influência Ambiental 

Custo Impacto Ambiental Flexibilidade Tempo Confiabilidade 

 

Aspectos 

 

Atributos 
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regras e dos procedimentos de inferência realiza-se o processo de “defuzzificação” que 

consiste na conversão do vetor linguístico fuzzy em um valor numérico (crisp) de saída, 

podendo ser realizada por diversos métodos como centróide e centro dos máximos. 

 

6.2.3.1.2. TERMOS E FUNÇÕES DE PERTINÊNCIAS PARA OS VALORES 

LINGUÍSTICOS UTILIZADOS 

 

Para a determinação da preferência por meio da lógica Fuzzy é necessário o uso de 

termos linguísticos que representam as variáveis de entrada sendo elas qualitativas ou 

quantitativas.  

Os termos linguísticos utilizados para a avaliação da importância entre as categorias e 

os atributos foram representados pelos valores lingüísticos classificados como, “Muito 

Pouco Importante” (MPI), “Pouco Importante” (PI), “Importante” (I), “Muito Importante” 

(MI) e “Importantíssimo” (II). Porém, para a avaliação da característica de cada atributo, 

foram atrelados os seguintes valores linguísticos: “Baixíssimo” (MMB), “Muito baixo” 

(MB), “Baixo” (B), “Médio” (M), “Alto” (A), “Muito Alto” (MA) e “Altíssimo” (MMA).  

Os valores linguísticos, assim como as funções de pertinências relacionadas a cada 

termo linguístico associado as variáveis de entrada que será apresentado na sequência, 

foram consultados do estudo realizado por Akasaka, Silva e Leal Jr (2015). Os autores 

determinaram as funções de pertinência para os valores linguísticos em alternativas de 

rotas para o bioetanol que também se classifica como commodity. 

O grau de pertinência é definido entre o intervalo de 0 a 1 para cada valor linguístico. 

No qual, as funções de pertinência ser observadas nas FIG 6. 17 e 6. 18 que se segue.  

“MPI”: (0,0,0,0.3), “PI”: (0,0.3,0.3,0.5), “I”: (0.2,0.5,0.5,0.8), “MI”: (0.5,0.7,0.7,1), “II”: 

(0.7,1,1,1) 
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FIG 6. 17 Função de pertinência para a avaliação da importância do elemento 

 

“MMB”: (0,0,0.1,0.2), “MB”: (0,0.2,0.2,0.4), “B”: (0.1,0.3,0.3,0.5), “M”: (0.3,0.5,0.5,0.7), 

“A”: (0.5,0.7,0.7,0.9), “MA”: (0.6,0.8,0.8,1), “MMA”: (0.7,0.9,1,1).  

 

 

FIG 6. 18 Função de pertinência para a característica de cada atributo 

 

A partir das funções de pertinência definidas seguindo a metodologia aplicada pelos 

autores definiu-se os graus de importância atribuídos pelos especialistas de acordo com a 

necessidade do estudo proposto nesse trabalho. 
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6.2.3.1.3. DEFINIÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA PELOS 

ESPECIALISTAS 

 

O valor linguístico é representado pela sigla Sij, em que i é atribuído aos especialistas e 

j aos aspectos ou atributos. Sendo assim, a importância dada a cada categoria chamada de 

Sj é apresentada através da EQ 6.2. 

 

																																																											

		 = 	 ∑
���




��� 																																																												EQ 6. 2 

 

Tem-se que i = 1, 2, ..... n; e j = 1,2, .... k, no qual n representa o número total de 

especialistas, e k representa o número de aspectos ou atributos. 

Na TAB 6. 19 são definidas as importâncias atribuídas pelos especialistas para cada 

aspecto.  

 

TAB 6. 19 Avaliação dos especialistas para cada aspecto 

Aspectos 
Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Econômico MI II MI II II II II II I 
Operacional MI MI MI II MI II MI I MI 
Influência Ambiental I I MI MI MI I MI II II 

 

Os valores gerados a partir de Sj  para os aspectos é apresentado na TAB 6. 20, no qual 

as letras qj, oj, pj e rj representam os números Fuzzy. 

 

TAB 6. 20 Importância de cada aspecto 

Aspectos 
Importância 

q o p r 
Econômico (j = 1) 0,60 0,88 0,88 0,98 
Operacional (j = 2) 0,51 0,74 0,74 0,98 
Influência Ambiental (j = 3) 0,44 0,70 0,70 0,93 

 

Para a definição da importância dos atributos selecionados para o estudo, os únicos 

que apresentaram mais de uma variável, sendo capaz de gerar dados comparativos para 

definir o grau de importância pelos especialistas foram os atributos de aspecto operacional 

sendo eles tempo, confiabilidade e flexibilidade através da TAB 6.21, pois os atributos de 

aspecto econômico que é representado pelo custo e a influência ambiental que é 

representada pelo impacto ambiental são ambos de variáveis individuais.  

 



109 
 

TAB 6. 21 Avaliações dos especialistas para cada atributo operacional 
Atributos 

Operacionais 
Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tempo  MI MI MI I I I MI I MI 
Confiabilidade MI MI II II MI MI MI MI II 
Flexibilidade MI MI MI I PI MI I MI MI 

 

Os valores gerados a partir de Sj é apresentado na TAB 6. 22, no qual as letras qj, oj, pj 

e rj representam os números Fuzzy. 

 

TAB 6. 22 Importância de cada atributo operacional 

Atributos operacionais 
Importância 

q o p r 
Tempo  (k = 1) 0,37 0,61 0,61 0,91 
Confiabilidade (k = 2) 0,57 0,80 0,80 1,00 
Flexibilidade (k = 3) 0,38 0,61 0,61 0,90 

 

6.2.3.1.3.1. AVALIAÇÃO DA CARACTERÍSTICA DE CADA ATRIBUTO 

 

A avaliação da característica de cada atributo determina a importância atribuída 

através de pesos gerados pelas respostas dos especialista em que, associados as 

importâncias dadas para cada modo de transporte analisado, posteriormente possam 

determinar a importância para cada alternativa mediante os atributos operacional, 

econômico e de influência ambiental.  

Para os atributos operacionais, os atributos qualitativos confiabilidade e flexibilidade 

foram avaliados a partir a importância atribuída pelos especialistas em relação aos modos 

de transporte contidos no estudo, para que posteriormente pudessem ser avaliados 

juntamente com o atributo tempo que é mensurável. 

O valor linguístico para a determinação da característica dos atributos confiabilidade e 

flexibilidade mediante os modos de transporte analisados é representado pela sigla Aiw, em 

que i é atribuído aos especialistas e w aos modos de transporte. Sendo assim, a importância 

dada a cada modo de transporte chamada de Aw é apresentada através da EQ 6.3.  

 

																																																											��		 = 	 ∑ ���

�

�
��� 																																																								EQ 6. 3 

 

Tem-se que i = 1, 2, ..... n; e w = 1,2 e 3, no qual n representa o número total de 

especialistas. 
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Para o atributo confiabilidade, pode-se observar a importância atribuída pelos 

especialistas para cada modo de transporte na TAB 6.23. 

 

TAB 6. 23 Avaliação dos especialistas para o atributo confiabilidade em cada modo de 
transporte 

Confiabilidade 
Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rodoviário MA M M MA A A MA M M 
Ferroviário A MA MA MA M M MA MMA MMA 
Hidroviário MA A MA A MA A MMA MMA MA 

 

Os valores gerados a partir da EQ 6.3 para as características do atributo confiabilidade 

são apresentados na TAB 6. 24, no qual as letras qw, ow, pw e rw  representam os números 

Fuzzy. 

 

TAB 6. 24 Importância da confiabilidade atribuída a cada modo de transporte 

Confiabilidade 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (w = 1) 0,444444 0,644444 0,644444 0,844444 
Ferroviário (w = 2) 0,544444 0,744444 0,766667 0,922222 
Hidroviário (w = 3) 0,588889 0,788889 0,811111 0,966667 

 

A avaliação dos especialistas para o atributo flexibilidade pode ser observado na TAB 

6.25. 

 

TAB 6. 25 Avaliação dos especialistas para o atributo flexibilidade em cada modo de 
transporte 

Flexibilidade 
Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rodoviário MA B MMA MA MA MA A MA MMA 
Ferroviário A A M M B B A A M 
Hidroviário MA M M M A M A A A 

 

Os valores gerados para determinar as características do atributo flexibilidade a partir 

da EQ 6. 3 é apresentado na TAB 6. 26, no qual as letras qw, ow, pw e rw  representam os 

números Fuzzy. 

 

TAB 6.26 Importância da flexibilidade atribuída a cada modo de transporte 

Flexibilidade 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (w = 1) 0,555556 0,755556 0,777778 0,933333 
Ferroviário (w = 2) 0,344444 0,544444 0,544444 0,744444 
Hidroviário (w = 3) 0,422222 0,622222 0,622222 0,822222 
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O cálculo do atributo operacional tempo apresentado na TAB 6.27, foi realizado 

através de valores reais transformados em número Fuzzy a partir da EQ 6. 4. 

 

																																																																�� = 	
�����

�
																																																										EQ 6. 4 

 

No qual Tw representa os valores de saída para cada modo de transporte através da 

relação do frete mínimo ����
 e o tempo em cada alternativa T. 

 

TAB 6. 27 Importância do tempo atribuida a cada modo de transporte 

Tempo 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (w = 1) 1 1 1 1 
Ferroviário (w = 2) 0,833333 0,833333 0,833333 0,833333 
Hidroviário (w = 3) 0,333333 0,333333 0,333333 0,333333 

 

Após os atributos estarem na mesma linguagem Fuzzy foi gerada a importância total 

para o atributo operacional (Owt) através da EQ 6.5 e apresentado na TAB 6.28, no qual Ak 

representa os valores de saída apresentados na TAB 6. 22 com “a” relacionada aos 

atributos e “m” as importâncias geradas (q, o, p, r). Cw, Fw e Tw representam os valores 

gerados e apresentados nas TAB 6.24, 6.26 e 6. 27, em que “t” representa o modo de 

transporte t = 1, 2 e 3. 

 

�	�			
= 	 ��
�	

× 	��	�
+ 	��
�	

× ��	�
	+ 	��
�	

× 	�	�
								��	�.� 
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TAB 6. 28 Importância total do atributo operacional atribuido em cada modo de transporte 

Operacional 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (t = 1) 0,828395 1,588395 1,601975 2,595556 
Ferroviário (t = 2) 0,744198 1,437531 1,455309 2,351481 
Hidroviário (t = 3) 0,615432 1,215062 1,23284 2,01037 

 

A importância atribuída ao atributo econômico foi realizada com base nos valores do 

frete para cada modo de transporte, em que através da EQ 6.6 é gerada a TAB 6.29. 

 

																																																																			�� = 	
�����

�
																																																							EQ 6. 5 

 

No qual Ew representa os valores de saída para cada modo de transporte através da 

relação do frete mínimo �����
 e o frete em cada alternativa E. 

 

TAB 6. 29 Importância total do atributo econômico atribuído a cada modo de transporte 

Econômico 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (w = 1) 0,237667 0,237667 0,23766678 0,237667 
Ferroviário (w = 2) 0,45455 0,45455 0,454549655 0,45455 
Hidroviário (w = 3) 1 1 1 1 

 

Seguindo o mesmo princípio dos demais atributos, a importância do atributo 

relacionado a influência ambiental é apresentado pela TAB 6. 30 a partir da EQ 6. 7, a 

partir dos valores de emissão de CO2.  

 

																																																										�� = 	
�����

�
																																							                                 EQ 6. 6 

No qual Aw representa os valores de saída para cada modo de transporte através da 

relação da emissão de CO2 mínima  �����
 e a emissão em cada alternativa A. 

 

TAB 6. 30 Importância total do atributo ambiental atribuído a cada modo de transporte 

Influência Ambiental 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (w = 1) 0,26623 0,266234 0,266234 0,266234 
Ferroviário (w = 2) 0,73894 0,738941 0,738941 0,738941 
Hidroviário (w = 3) 1 1 1 1 

 

Após a determinação da importância atribuída para cada aspecto de acordo com os 

atributos selecionados e calculados conforme os indicadores foi gerada uma importância 
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única para cada modo de transporte apresentados na TAB 6.31 através da soma entre as 

multiplicações das importâncias geradas pela TAB 6.20 e as TAB 6. 28, 6. 29 e 6.30. 

 

TAB 6. 31 Importância total do atributo ambiental atribuído a cada modo de transporte 

Todos os aspectos 
Importância 

q o p r 
Rodoviário (w = 1) 0,424052 0,850558 0,854453 1,458648 
Ferroviário (w = 2) 0,747694 1,328558 1,333656 2,019959 
Hidroviário (w = 3) 1,165634 1,926276 1,931375 2,668442 

 

6.2.3.1.3.2. DEFINIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS ALTERNATIVAS PARA CADA 

ASPECTO  

 

Foi realizado o cálculo da média dos números Fuzzy no qual representou a avaliação 

atribuída a importância dada por cada especialista para as alternativas atuais e potenciais. 

Seguindo o mesmo modelo aplicado para caracterizar as importâncias atribuídas aos 

modos de transporte para cada aspecto, foi gerado os números Fuzzy primeiramente para os 

aspectos com atributos quantitativos dos aspectos econômico e ambiental através das EQ 6. 

8 e 6. 9 com os resultados apresentados na TAB 6. 31. 

 

																																																				Aew�	
Aeminw

Ae
																																									                            EQ 6. 7 

 

																																																					Aaw�	
Aaminw

Aa
																																																																			EQ 6. 8 

 

As siglas Aew e Aaw, representam respectivamente as alternativas dos aspectos, 

econômico e de influência ambiental. 

Os números Fuzzy para o aspecto operacional foram determinados de acordo com as 

EQ 6. 10 que representa o aspecto quantitativo, e de acordo com as EQ 6. 11 e 6. 12, que 

representam os aspectos qualitativos. 

 

																																																																							��� = 	
�����

�
																																																																												EQ 6. 9 

 

Acw=�	(Pr	×�Akam	
�	Cwtm

�+(Pf	×�Akam	
�	Cwtm

�)+(Ph	×�Akam	
�	Cwtm

�)�									�Q 6. 10 

 

Afw=�	(Pr	×�Akam	
�	Fwtm

�+(Pf	×�Akam	
�	Fwtm

�)+(Ph	×�Akam	
�	Fwtm

�)�											EQ 6. 11 
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Atw é o número Fuzzy para o aspecto tempo, Acw é o número Fuzzy para o aspecto de 

confiabilidade calculado de acordo com a percentagem do uso dos modos de transporte 

 rodoviário (Pr), ferroviário (Pf) e hidroviário (Ph), e Afw para o aspecto de 

flexibilidade também de acordo com a percentagem do uso dos modos de transporte. 

As siglas Akam, Cwtm e Fwtm representam os cálculos realizados pela EQ 6.5. 

Os números Fuzzy do aspecto operacional é a soma das EQ 6. 10, 6. 11 e 6. 12, e 

apresentam-se na TAB 6.32 com os números correspondentes ao tempo, confiabilidade e 

flexibilidade. 

Na TAB 6. 33 é apresentada a importância atribuída para as alternativas de rota de 

acordo com os aspectos Econômico, Operacional e de Influência ambiental, a partir da 

relação entre a importância atribuída pelos especialistas para cada aspecto e os números 

Fuzzy encontrados para cada um deles. 

 

TAB 6. 32 Número Fuzzy relacionados a cada alternativa de rota para os aspectos 
econômicos e ambientais 

Alt 

Valor 
do 

frete 
(R$/t) 

Econômico 
Emissão de 
CO2 (kg/t) 

Influência Ambiental 

q o p r  q o p r 

A1 138,1 0,38 0,38 0,38 0,38 42,2 0,36 0,36 0,36 0,36 
A2 171,5 0,31 0,31 0,31 0,31 66,1 0,23 0,23 0,23 0,23 
A3 178,5 0,30 0,30 0,30 0,30 55,1 0,27 0,27 0,27 0,27 
A4 246,5 0,21 0,21 0,21 0,21 62,3 0,24 0,24 0,24 0,24 
A5 179,4 0,30 0,30 0,30 0,30 69,1 0,22 0,22 0,22 0,22 
A6 155,6 0,34 0,34 0,34 0,34 55,4 0,27 0,27 0,27 0,27 
A7 160,7 0,33 0,33 0,33 0,33 57,2 0,26 0,26 0,26 0,26 
A8 137,0 0,39 0,39 0,39 0,39 24,3 0,62 0,62 0,62 0,62 
A9 149,8 0,35 0,35 0,35 0,35 40 0,38 0,38 0,38 0,38 
A10 221,5 0,24 0,24 0,24 0,24 40,2 0,38 0,38 0,38 0,38 
P1 163,0 0,32 0,32 0,32 0,32 55,7 0,27 0,27 0,27 0,27 
P2 137,8 0,38 0,38 0,38 0,38 47,2 0,32 0,32 0,32 0,32 
P3 79,6 0,67 0,67 0,67 0,67 23 0,66 0,66 0,66 0,66 
P4 53,0 1,00 1,00 1,00 1,00 15,1 1,00 1,00 1,00 1,00 
P5 82,3 0,64 0,64 0,64 0,64 24,4 0,62 0,62 0,62 0,62 
P6 53,6 0,99 0,99 0,99 0,99 15,9 0,95 0,95 0,95 0,95 
P7 158,8 0,33 0,33 0,33 0,33 28,7 0,53 0,53 0,53 0,53 
P8 184,0 0,29 0,29 0,29 0,29 37,2 0,41 0,41 0,41 0,41 

 

  



115 
 

TAB 6. 33 Números Fuzzy relacionados a cada alternativa de rota para o aspecto 
operacional 

Alternativas 
Tempo 
(dias) 

Tempo Confiabilidade Flexibilida 
q o p r q o p r q o p r 

A1 5,95 0,28 0,28 0,28 0,28 0,53 0,73 0,74 0,92 0,48 0,68 0,68 0,87 
A2 2,23 0,75 0,75 0,75 0,75 0,44 0,64 0,64 0,84 0,56 0,76 0,78 0,93 
A3 2,21 0,75 0,75 0,75 0,75 0,48 0,68 0,68 0,87 0,49 0,69 0,70 0,87 
A4 5,99 0,28 0,28 0,28 0,28 0,50 0,70 0,72 0,89 0,43 0,63 0,64 0,82 
A5 2,33 0,71 0,71 0,71 0,71 0,44 0,64 0,64 0,84 0,56 0,76 0,78 0,93 
A6 1,87 0,89 0,89 0,89 0,89 0,44 0,64 0,64 0,84 0,56 0,76 0,78 0,93 
A7 1,93 0,86 0,86 0,86 0,86 0,44 0,64 0,64 0,84 0,56 0,76 0,78 0,93 
A8 1,66 1,00 1,00 1,00 1,00 0,54 0,74 0,77 0,92 0,34 0,54 0,54 0,74 
A9 4,54 0,37 0,37 0,37 0,37 0,53 0,73 0,74 0,91 0,44 0,64 0,65 0,83 
A10 3,62 0,46 0,46 0,46 0,46 0,54 0,74 0,76 0,92 0,35 0,55 0,55 0,75 
P1 6,70 0,25 0,25 0,25 0,25 0,52 0,72 0,73 0,90 0,49 0,69 0,70 0,88 
P2 3,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,47 0,67 0,68 0,87 0,53 0,73 0,75 0,91 
P3 7,47 0,22 0,22 0,22 0,22 0,58 0,78 0,80 0,96 0,43 0,63 0,63 0,83 
P4 4,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,58 0,78 0,80 0,96 0,43 0,63 0,63 0,83 
P5 9,27 0,18 0,18 0,18 0,18 0,59 0,79 0,81 0,97 0,42 0,62 0,62 0,82 
P6 6,04 0,28 0,28 0,28 0,28 0,59 0,79 0,81 0,97 0,42 0,62 0,62 0,82 
P7 2,28 0,73 0,73 0,73 0,73 0,55 0,75 0,77 0,93 0,36 0,56 0,56 0,76 
P8 5,52 0,30 0,30 0,30 0,30 0,56 0,76 0,78 0,94 0,37 0,57 0,57 0,77 

 

Após a determinação da importância atribuída para cada aspecto foi definida a 

importância total referente a cada alternativa estudada, sendo apresentada na TAB 6. 34. 

  

TAB 6. 34 Importância dada aos aspectos atribuída a cada alternativa de rota 

Alternativas 
Econômico Operacional Influência Ambiental 

q o p r q o p r q o p r 
A1 0,23 0,34 0,34 0,38 0,12 0,35 0,35 0,76 0,16 0,25 0,25 0,33 
A2 0,19 0,27 0,27 0,30 0,15 0,43 0,43 0,92 0,10 0,16 0,16 0,21 
A3 0,18 0,26 0,26 0,29 0,15 0,42 0,43 0,91 0,12 0,19 0,19 0,26 
A4 0,13 0,19 0,19 0,21 0,11 0,33 0,34 0,74 0,11 0,17 0,17 0,23 
A5 0,18 0,26 0,26 0,29 0,15 0,42 0,42 0,91 0,10 0,15 0,15 0,20 
A6 0,20 0,30 0,30 0,33 0,16 0,45 0,46 0,97 0,12 0,19 0,19 0,25 
A7 0,20 0,29 0,29 0,32 0,16 0,45 0,45 0,96 0,12 0,18 0,18 0,25 
A8 0,23 0,34 0,34 0,38 0,16 0,46 0,46 0,98 0,28 0,43 0,43 0,58 
A9 0,21 0,31 0,31 0,35 0,12 0,36 0,36 0,78 0,17 0,26 0,26 0,35 
A10 0,14 0,21 0,21 0,23 0,12 0,36 0,37 0,79 0,17 0,26 0,26 0,35 
P1 0,19 0,29 0,29 0,32 0,12 0,34 0,35 0,75 0,12 0,19 0,19 0,25 
P2 0,23 0,34 0,34 0,38 0,13 0,38 0,38 0,83 0,14 0,22 0,22 0,30 
P3 0,40 0,58 0,58 0,65 0,12 0,34 0,35 0,75 0,29 0,46 0,46 0,61 
P4 0,60 0,88 0,88 0,98 0,13 0,37 0,37 0,80 0,44 0,70 0,70 0,93 
P5 0,39 0,56 0,56 0,63 0,11 0,33 0,34 0,73 0,28 0,43 0,43 0,58 
P6 0,59 0,87 0,87 0,97 0,12 0,35 0,36 0,76 0,42 0,66 0,66 0,89 
P7 0,20 0,29 0,29 0,33 0,15 0,41 0,42 0,89 0,23 0,37 0,37 0,49 
P8 0,17 0,25 0,25 0,28 0,12 0,34 0,35 0,75 0,18 0,28 0,28 0,38 
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Após a determinação da importância atribuída para cada aspecto foi definida a 

importância total referente a cada alternativa estudada, através da soma dos aspectos 

gerados em função de q, o, p e r sendo apresentada na TAB 6. 35. 

 

TAB 6. 35 Importância atribuída para cada alternativa analisada 

Alternativas 
Total 

q o p r 
A1 0,51 0,93 0,94 1,47 
A2 0,44 0,86 0,86 1,44 
A3 0,45 0,87 0,88 1,46 
A4 0,35 0,69 0,70 1,17 
A5 0,42 0,83 0,84 1,40 
A6 0,49 0,94 0,95 1,56 
A7 0,47 0,92 0,93 1,53 
A8 0,67 1,23 1,24 1,94 
A9 0,50 0,93 0,94 1,48 
A10 0,43 0,83 0,84 1,37 
P1 0,43 0,82 0,82 1,32 
P2 0,50 0,94 0,94 1,50 
P3 0,81 1,38 1,39 2,01 
P4 1,17 1,95 1,95 2,71 
P5 0,78 1,33 1,34 1,94 
P6 1,14 1,88 1,89 2,62 
P7 0,58 1,07 1,08 1,70 
P8 0,47 0,88 0,88 1,41 

 

Após gerados os valores de saída a partir dos números Fuzzy, a hierarquização será 

realizada através da geração de índices que permite a visão sobre o grau de preferência dos 

especialistas sobre todas as alternativas. 

A geração de índices será realizada paralelamente para hierarquizar as medidas de 

ecoeficiência aplicadas nas mesmas alternativas, em decorrência disso, no passo 9 

apresenta-se as saídas geradas pela aplicação da medida de ecoeficiência. 

 

6.2.4. MEDIDA DE ECOEFICIÊNCIA 

 

No passo 9 do procedimento proposto foi realizada a aplicação da medida de 

ecoeficiência por meio do valor relativo gerado por cada alternativa com a finalidade de 

analisar de forma agrupada componentes relacionados ao valor de serviço e a influência 

ambiental causada pelo serviço gerado pelas alternativas de rotas de transporte, a partir do 

conceito gerado pela Equação 4.2 apresentada no WBCSD (2000). 

Através de estudo referente ao uso da medida de ecoeficiência realizado pelos autores 

Schmidt e Schwegler (2008) com enfoque na cadeia de suprimento, foi realizada uma 



117 
 

adaptação para a medida de ecoeficiência aplicada em alternativas de transporte de 

commodity agrícola em um estudo apresentado por de Assis et al (2014).  

Os autores para obter a medida de ecoeficiência denominaram o valor da produção ou 

de serviço como benefício econômico e a influência ambiental como consumo ecológico.  

Sendo assim, o benefício econômico é atribuído a diferença entre os valores dos 

indicadores de maiores índices de gastos gerados e os indicadores referentes a cada 

alternativa a ser analisada.  

O consumo ecológico é a influência ambiental gerada para a obtenção do valor de 

serviço e consequência do retorno econômico alcançado em cada alternativa. 

Dentre os indicadores selecionados no passo 7, o valor do frete e o tempo foram 

adotados para representar o retorno econômico, e a emissão de CO2  para representar o 

consumo ecológico gerado. 

Embora o indicador tempo para esse estudo e de acordo com a literatura pesquisada 

para o mesmo o classifique como indicador operacional, para realizar a medida de 

ecoeficiência foi analisado como valor de serviço que pode gerar um retorno econômico. 

Para justificar essa idéia, segundo o OECD (2003) a variação do indicador tempo pode 

causar aumento dos custos para o embarcador, pois um atraso remete ao pagamento de 

juros. Além disso, indiretamente pode causar a insatisfação do cliente que em um mercado 

competitivo no qual a oferta é mundial e o produto é padronizado sem diferenciação pode 

haver redução da demanda, reduzindo as vendas e as divisas econômicas pretendidas. 

O valor relativo da medida de ecoeficiência aplicada em função do valor do frete 

denominada como ME1 foi realizada através da EQ 6.13.  

 

													��� = 	 	�����	��	�	
��	�	��������	�			����	�
�				���		�	
�	�	
��
��ã�	��	��	�	�			����	�
�			�	
�	�	

																									EQ 6. 12 

 

E o valor relativo da medida de ecoeficiência aplicada em função do tempo 

denominada como ME2 foi realizada através da EQ 6.14. 

 

					��� = 	 	�����	��	�	
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�	�	
��
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																												EQ 6. 13 

 

Os valores de ME1 e ME2, após a aplicação das equações são apresentados através da 

TAB 6. 36.  
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TAB 6. 36 Valores da medida de ecoeficiência ME1 e ME2 para cada alternativa 

Alternativas 
ME 1 

(R$/kg de CO2) 
ME 2 

(Dias/kg de CO2) 
A1 2,57 0,079 
A2 1,13 0,107 
A3 1,23 0,128 
A4 0,00 0,053 
A5 0,97 0,100 
A6 1,64 0,134 
A7 1,50 0,128 
A8 4,51 0,314 
A9 2,42 0,118 
A10 0,62 0,141 
P1 1,50 0,046 
P2 2,30 0,122 
P3 7,26 0,078 
P4 12,79 0,317 
P5 6,74 0,000 
P6 12,15 0,204 
P7 3,06 0,244 
P8 1,68 0,101 

 

Após a obtenção dos valores de saída com a aplicação do cálculo para a medida de 

ecoeficiência considerou-se necessário o processo de normalização das medidas, uma vez 

que se apresentam em escala numérica diferentes. A normalização permite que ambas as 

medidas possam ser hierarquizadas em um intervalo de 0 a 1, e foi realizada a partir da EQ 

6.15, e apresentada na Tabela 6.37. 

 

																																																												��� = 	 ��

�������

																																																					EQ 6. 14 

 

Em que,  

MEN: Medida de ecoeficiência normalizada aplicada para cada alternativa para as medidas 

ME1 e ME2; 

ME: Medidas de ecoeficiência para a alternativa analisada; 

MEmaior: Maior valor encontrado entre as medidas de ecoeficiência. 

 

TAB 6. 37 Normalização das medidas de ecoeficiência 

Alternativas 
ME 1 

Normalizado 
ME 1 

Hierarquizado 
ME 2 

Normalizado 
ME 2 

Hierarquizado 
A1 0,201 7 0,25 14 
A2 0,089 15 0,34 11 
A3 0,096 14 0,40 8 
A4 0 18 0,17 16 
A5 0,076 16 0,32 13 
A6 0,128 11 0,42 6 
A7 0,117 12 0,40 7 
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Alternativas 
ME 1 

Normalizado 
ME 1 

Hierarquizado 
ME 2 

Normalizado 
ME 2 

Hierarquizado 
A8 0,353 5 0,99 2 
A9 0,189 8 0,37 10 
A10 0,049 17 0,44 5 
P1 0,117 13 0,15 17 
P2 0,180 9 0,39 9 
P3 0,567 3 0,25 15 
P4 1 1 1,00 1 
P5 0,527 4 0,00 18 
P6 0,950 2 0,64 4 
P7 0,239 6 0,77 3 
P8 0,131 10 0,32 12 

 

Os valores de saída apresentados serão hierarquizados a partir da geração de índices 

que permitem a hierarquização das alternativas mediante a declaração de preferência 

atribuídas as respostas dos especialistas, para os aspectos custo e tempo. 

 
6.2.5. GERAÇÃO DE ÍNDICES  

 
A geração de índices no passo 10 do procedimento proposto foi realizada a partir da 

finalidade de hierarquização das alternativas mediante os aspectos econômico, operacional 

e da Influência ambiental, assim como, pela aplicação da medida de ecoeficiência em 

função dos aspectos econômicos e ambientais. Sendo assim, a partir da EQ 6. 16, 

apresentada por Liang e Wang (1991) apud Leal Jr, da Silva e Akasaka (2015) os índices 

foram gerados. 

A Equação foi definida por um conjunto de números determinados por Fuzzy Fk = 

(Yk, Qk, Rk, Zk). 

 

																																	��	 = 	 � ���	�	�	�

����	�	��	����	���
+ � − 	 �����	�

����	�	� 	�!��	���
�
�/�

																	EQ 6. 15 

 
Dentre as siglas, x1 é o valor mínimo do conjunto Fi;  x2 é o máximo do conjunto Fi; e  

Ik são os números Fuzzy a serem comparados. 

 

6.2.5.1. ÍNDICES GERADOS PARA OS ASPECTOS ECONÔMICO, OPERACIONAL 

E AMBIENTAL 

 

Os índices para cada alternativa juntamente com a probabilidade que indica a 

importância percebida pelos especialistas foram gerados, no qual o comportamento dos 
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aspectos na variação das performance de desempenho das alternativas podem ser 

observados na TAB 6. 38, através da hierarquização. 

 

TAB 6. 38 Variação do comportamento na hierarquização das alternativas 
Aspectos 

Total Econômico Operacionais Ambiental 
Alt Índ Prob Alt Índ Prob Alt Índ Prob Alt Índ Prob  
P4 0,63 10,13% P4 0,78 15,20% A8 0,46 6,51% P4 0,67 13,70% 
P6 0,61 9,83% P6 0,77 15,02% A6 0,46 6,45% P6 0,64 13,07% 
P3 0,45 7,28% P3 0,51 9,85% A7 0,45 6,39% P3 0,44 9,06% 
P5 0,44 6,99% P5 0,49 9,47% A2 0,44 6,14% A8 0,42 8,54% 
A8 0,41 6,57% A8 0,25 4,88% A3 0,43 6,09% P5 0,41 8,50% 
P7 0,35 5,66% P2 0,25 4,84% A5 0,43 6,06% P7 0,35 7,09% 
A6 0,31 4,94% A1 0,25 4,82% P7 0,42 5,94% P8 0,25 5,15% 
P2 0,30 4,86% A9 0,22 4,26% P2 0,39 5,53% A9 0,23 4,68% 
A7 0,30 4,82% A6 0,21 4,01% P4 0,38 5,36% A10 0,23 4,64% 
A1 0,30 4,79% P7 0,20 3,87% A10 0,37 5,27% A1 0,21 4,34% 
A9 0,30 4,78% A7 0,19 3,80% A9 0,37 5,22% P2 0,18 3,69% 
A3 0,28 4,53% P1 0,19 3,71% P6 0,36 5,14% A3 0,14 2,88% 
P8 0,28 4,46% A2 0,17 3,40% A1 0,36 5,10% A6 0,14 2,86% 
A2 0,28 4,43% A3 0,16 3,16% P1 0,36 5,01% P1 0,14 2,83% 
A5 0,27 4,28% A5 0,16 3,14% P3 0,36 5,00% A7 0,13 2,70% 
A10 0,26 4,23% P8 0,15 2,99% P8 0,35 5% A4 0,11 2,31% 
P1 0,25 4,08% A10 0,10 2,03% A4 0,35 4,90% A2 0,10 2,06% 
A4 0,21 3,33% A4 0,08 1,55% P5 0,35 4,89% A5 0,09 1,88% 

 

6.2.5.2. ÍNDICES GERADOS PARA A MEDIDA DE ECOEFICIÊNCIA 

 

Para a geração de índice da medida de ecoeficiência, foi determinada a importância 

para os atributos custo e tempo. Seguindo a mesma lógica Fuzzy para a obtenção das 

importâncias atribuídas aos aspectos e atributos no passo 8 da determinação da preferência.  

Têm-se a apresentação da avaliação dos especialistas e as importâncias atribuídas para 

cada atributo nas TAB 6.39 e 6.40. 

 

TAB 6. 39 Avaliação dos especialistas para os atributos custo e tempo 

Atributos 
Especialistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Custo MI II II MI II II II II I 
Tempo MI MI I I PI I I I MI 

 

 
TAB 6. 40 Importância dos atributos custo e tempo atribuída pelos especialistas 

Atributos 
Importância 

q o p r 
Custo 0,60 0,88 0,88 0,98 
Tempo 0,28 0,54 0,54 0,83 
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Através dos valores de saída, a partir da EQ 6.17, os índices para os atributos custo e 

tempo foram gerados e apresentam-se na TAB 6. 41.  

 

TAB 6. 41 Geração de índices dos atributos custo e tempo 
Atributos Índices Probabilidade 
Custo 0,74 64% 
Tempo 0,42 36% 

 

Com a obtenção da probabilidade foi gerado os índices para cada alternativa em 

função do agrupamento da medida de ecoeficiência ME1 e ME2 normalizadas, segundo a 

EQ 6. 17, e apresentado na TAB 6.42. 

 

																													��� = 	 (��� 	× 	�� + 	��� 	× (� − 	��))													       ...          EQ 6. 16 

 

Em que,  

MEp: Índice gerado para a alternativa a partir da probabilidade; 

α1: Probabilidade atribuída ao atributo custo, no qual é inserida no intervalo de 0 a 1. 

 

TAB 6. 42 Geração de índices na medida de ecoeficiência 

Alternativas Índices Probabilidade 
Alternativas 

hierarquizadas 
A1 0,22 3,67% 11 
A2 0,18 2,99% 15 
A3 0,21 3,48% 12 
A4 0,06 1,01% 18 
A5 0,16 2,73% 16 
A6 0,23 3,93% 9 
A7 0,22 3,71% 10 
A8 0,58 9,79% 3 
A9 0,26 4,29% 7 
A10 0,19 3,21% 14 
P1 0,13 2,14% 17 
P2 0,25 4,27% 8 
P3 0,45 7,60% 4 
P4 1,00 16,82% 1 
P5 0,34 5,67% 6 
P6 0,84 14,12% 2 
P7 0,43 7,22% 5 
P8 0,20 3,34% 13 

 

Para a verificação da performance do desempenho, tem-se que quanto maior e mais 

próximo de 1 for o valor de saída, melhor tende a ser o resultado obtido, pois assim, se 

aproxima do maior valor encontrado no valor relativo da medida de ecoeficiência.   



 

Após a geração dos índices analisa

hierarquização das alternativas sob o aspecto geral entre todos os aspectos avaliados no 

estudo e a hierarquização das alternativas sob o enfoque da medida de ecoeficiência, a qual 

considerou apenas as importâncias gerad

representados respectivamente pelos pesos 64% e 36%.

A fim de verificar o comportamento da hierarquização entre a geração de índices para 

os aspectos e atributos de maneira geral (atributos econômico + atributos oper

atributos ambientais) e a geração de índice entre as medidas de ecoeficiência é descrito por 

meio de gráfico na FIG 6.19, com a finalidade de identificar similaridade ou não entre eles.

  

FIG 6. 19 Hierarquização entre os índices de todos os aspectos e os índices de medida de 

 

De acordo com a FIG 6.19 e com as importâncias atribuídas a cada atributo e aspectos 

pode-se observar que o comportamento entre a hierarquização das duas análises 

anteriormente apresentada em forma de tabelas se manteve com similaridade. Porém, 

houve variações significativas para a alternativa A9 com destino o porto de Santos pelos 

modos de transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário a qual se apresentou na sétima 

posição para a medida de ecoeficiência que considerou somente os pesos do custo e tempo 

e décima primeira para o aspecto total o que representa a interferência dos atributos 

confiabilidade, flexibilidade e ambiental no seu nível de desempenho.
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Após a geração dos índices analisa-se a relação entre o comportamento da 

hierarquização das alternativas sob o aspecto geral entre todos os aspectos avaliados no 

estudo e a hierarquização das alternativas sob o enfoque da medida de ecoeficiência, a qual 

considerou apenas as importâncias geradas sobre o custo e o tempo, sendo esses 

representados respectivamente pelos pesos 64% e 36%. 

A fim de verificar o comportamento da hierarquização entre a geração de índices para 

os aspectos e atributos de maneira geral (atributos econômico + atributos oper

atributos ambientais) e a geração de índice entre as medidas de ecoeficiência é descrito por 

, com a finalidade de identificar similaridade ou não entre eles.
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Apesar de o comportamento entre as hierarquias não terem sido perfeito, a análise de 

sensibilidade é realizada aos índices da medida de ecoeficiência, pois as alternativas de 

destaque e as demais não apresentaram diferença significativa entre si. 

 

6.2.6. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

No passo 11 do procedimento proposto, aplicou-se a análise de sensibilidade a partir 

dos índices gerados de acordo com a avaliação dos especialistas que determinaram as 

preferências.  

A variação ocorreu em 5 cenários distintos, sendo eles variados entre os termos 

linguísticos, custo “II” e tempo “MPI”; custo “MI” e tempo “PI”; custo “I” e tempo “I”; 

custo “PI” e tempo “MI” e custo “MPI” e tempo “II”. A análise de sensibilidade pode ser 

observada a partir da TAB 6.43. 

 

TAB 6. 43 Valores de saída para a variação dos pesos entre custo e tempo 

 

 

  
Cenário 

II 
 

Cenário 

III 
 

Cenário 

IV 
 

Cenário 

V 
 

Cenário 

VI 

Alt 

Custo 88% Custo 68% Custo 50% Custo 32% Custo 12% 

Temp

o 
12% Tempo 32% Tempo 50% Tempo 68% Tempo 88% 

 
Hierarq

. 
 

Hierarq

. 
 

Hierarq

. 
 

Hierarq

. 
 

Hierarq

. 

A1 0,21 8 0,22 10 0,22 13 0,23 15 0,24 15 

A2 0,12 15 0,17 15 0,21 15 0,26 13 0,31 11 

A3 0,13 13 0,20 12 0,25 11 0,30 11 0,37 8 

A4 0,02 18 0,05 18 0,08 18 0,11 18 0,15 16 

A5 0,10 16 0,15 16 0,20 16 0,24 14 0,29 13 

A6 0,16 10 0,22 9 0,27 8 0,33 6 0,39 6 

A7 0,15 12 0,21 11 0,26 10 0,31 10 0,37 7 

A8 0,43 5 0,56 3 0,67 3 0,78 2 0,92 2 

A9 0,21 7 0,25 7 0,28 7 0,31 9 0,35 10 

A10 0,09 17 0,18 15 0,25 12 0,32 8 0,40 5 

P1 0,12 14 0,13 17 0,13 17 0,14 17 0,14 17 

P2 0,20 9 0,25 8 0,28 6 0,32 7 0,36 9 

P3 0,53 3 0,46 4 0,41 5 0,35 5 0,28 14 

P4 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 

P5 0,47 4 0,36 6 0,26 9 0,17 16 0,06 18 

P6 0,91 2 0,85 2 0,80 2 0,74 3 0,68 4 

P7 0,30 6 0,41 5 0,50 4 0,60 4 0,71 3 

P8 0,15 11 0,19 13 0,22 14 0,26 12 0,30 12 
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6.2.7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No passo 12 e o último do procedimento proposto, após a aplicação da lógica Fuzzy 

utilizada para a criação de linguagem numérica a partir de termos linguísticos 

determinados como valores de entrada pelos especialistas, foi possível hierarquizar as 

alternativas de rotas, assim como determinar, o desempenho de cada uma em relação às 

demais. 

Na avaliação dos aspectos de maneira geral que incluiu os aspectos econômico, 

operacional e de influência ambiental, foi possível determinar o nível de desempenho 

entre as alternativas atuais juntamente com as potenciais. No qual a partir da 

hierarquização gerada através da determinação de índices de acordo com os aspectos 

avaliados, optou-se por analisar as alternativas atuais e potenciais de maior destaque 

entre os aspectos total e individuais, por meio do gráfico apresentado na FIG 6.20. 

 

 

FIG 6. 20 Variação do grau de importância para cada aspecto 

 

As alternativas de destaque foram A2, A3, A6, A7, A8, P3, P4, P5 e P6, por 

apresentarem melhores resultados que as demais dentre os aspectos analisados.  

Quando os aspectos foram analisados em conjunto observou-se que as alternativas 

atuais A2 e A3 ambas com destino ao porto de Paranaguá, respectivamente pelo modo 

rodoviário e pelos modos rodoviário e ferroviário, houve um comportamento a nível de 

desempenho similar, pois quando analisados sob o enfoque econômico A2 se 

apresentou com melhor desempenho que A3, isso se justifica pelo menor valor gasto 

com o frete, porém, quando analisado sob o enfoque ambiental a alternativa A2 se 

apresentou com desempenho menor pois apresenta maior emissão de CO2 por usar 
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exclusivamente o modo de transporte rodoviário. No aspecto operacional houve 

similaridade quanto ao desempenho para as duas alternativas no qual o tempo foi 

similar para ambas, no aspecto confiabilidade para o modo ferroviário esse foi 

caracterizado com peso mais elevado do que no modo rodoviário pela avaliação dos 

especialistas, embora a avaliação dos mesmos tenham atribuído pesos maiores para o 

atributo flexibilidade ao modo rodoviário.  

A alternativa A6 com destino o porto de Santarém (PA) e a alternativa A7 com 

destino o porto de Santos (SP) ambos utilizando o modo de transporte rodoviário 

apresentaram similaridade para todos os aspectos, embora a alternativa A7 apresente 

maior gasto referente ao frete, tempo e emissão de CO2. 

A alternativa A8 que tem como destino o porto de Santos (SP) pelo modo 

ferroviário em relação as demais alternativas atuais apresenta melhor desempenho para 

o aspecto total assim como, para os aspectos principalmente ambiental por representar 

redução significativa na emissão de CO2 e econômico com menor valor de gasto com 

frete. O aspecto operacional se manteve praticamente constante em relação as demais 

alternativas atuais. Esses comportamentos podem justificar a alta participação (cerca de 

40%) da alternativa no fluxo da produção da soja até o ano de 2013 no qual ainda 

utilizava a modo rodoviário em seu trajeto além do modo ferroviário que saia do 

Município de Alto Araguaia (MT).  

A alternativa potencial P3 com origem no Município de Apiacás (MT) e com 

integração ao terminal proposto de Cachoeira Rasteira (MT) pelo modo rodoviário e a 

alternativa P5 com origem no Município de Juara (MT) ambas com destino o porto de 

Vila do Conde (PA) pelo modo de transporte hidroviário no qual a alternativa P5 não 

realiza integração, apresentam desempenho similar, no entanto, quando comparadas a 

alternativa atual de maior destaque A8 têm maior desempenho nos aspectos de maneira 

geral, econômico e ambiental apresentando-se abaixo do desempenho apenas para o 

aspecto operacional pois o atributo tempo não é um ator favorável quando é relacionado 

ao modo de transporte hidroviário que apresenta essa desvantagem. O mesmo 

comportamento sob o enfoque operacional ocorre com as alternativas potenciais P4 e 

P6. 

A alternativa P4 com a mesma origem e terminal de integração que P3 e a 

alternativa P6 com a mesma origem que a alternativa P6, ambas com destino o porto de 

Santarém (PA) apresentam melhor desempenho que as alternativas P3 e P5 nos aspectos 

gerais, econômico e ambiental. 



 

Este resultado significa que dentre o

aceitação para que as rotas potenciais sejam implantadas, porém, caberá uma avaliação 

quanto aos aspectos sociais e outros como, aspectos operacionais mais detalhados não 

abordados por esse estudo. Além de ge

similaridade quanto ao perfil da alternativa atual utilizada, o que faz com que a lógica 

Fuzzy aplicada tenha se mostrado eficiente para classificar as alternativas sob um 

panorama geral dos cenários. 

A análise de sensibilidade foi aplicada para as medidas de ecoeficiência a partir dos 

valores de saída para cada cenário simulado, tendo como base o cenário gerado pelos 

pesos atribuídos pelos especialistas chamado de Cenário base, os cenários simulados 

estão representados por meio de gráfico e se apresentam na F

 

FIG 6. 21

 

Para a representação gráfica dos cenários foram selecionadas as alternativas que se 

destacaram na hierarquização das medidas de ecoeficiência conforme a opinião dos 

especialistas, no qual observou

alternativas potenciais na medida que o peso atribuído ao atributo tempo aumentou, com 

exceção da alternativa potencial P4 que demonstrou bons resultados para todos os 

cenários pois apresenta o melhor desempenho tanto para ME1 quanto para ME2, porém, 

as alternativas atuais A7, A8 e A9 demonstraram comportamento oposto, apresentando 

melhor desempenho com o aumento do peso atribuído ao custo.
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Este resultado significa que dentre os atributos e indicadores propostos, há uma boa 

aceitação para que as rotas potenciais sejam implantadas, porém, caberá uma avaliação 

quanto aos aspectos sociais e outros como, aspectos operacionais mais detalhados não 

abordados por esse estudo. Além de gerar índices de desempenho coerentes houve 

similaridade quanto ao perfil da alternativa atual utilizada, o que faz com que a lógica 

aplicada tenha se mostrado eficiente para classificar as alternativas sob um 

panorama geral dos cenários.  

sensibilidade foi aplicada para as medidas de ecoeficiência a partir dos 

valores de saída para cada cenário simulado, tendo como base o cenário gerado pelos 

pesos atribuídos pelos especialistas chamado de Cenário base, os cenários simulados 

tados por meio de gráfico e se apresentam na FIG 6.21. 

21 Análise de sensibilidade entre os cenários 

Para a representação gráfica dos cenários foram selecionadas as alternativas que se 

destacaram na hierarquização das medidas de ecoeficiência conforme a opinião dos 

especialistas, no qual observou-se uma variação negativa para as posições das 

potenciais na medida que o peso atribuído ao atributo tempo aumentou, com 

exceção da alternativa potencial P4 que demonstrou bons resultados para todos os 

cenários pois apresenta o melhor desempenho tanto para ME1 quanto para ME2, porém, 

uais A7, A8 e A9 demonstraram comportamento oposto, apresentando 

melhor desempenho com o aumento do peso atribuído ao custo. 
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Entre as alternativas A8 e P6 a alternativa A8 começa a apresentar melhor 

desempenho que a alternativa P6 a partir de 36% de importância atribuída ao custo e 

64% ao tempo, porém como o produto selecionado soja se trata de uma commodity  no 

qual há a necessidade maior de ganho em larga escala e economia de custo o tempo não 

seria um fator limitante se considerarmos que o produto não é perecível e que possa ser 

estocado e esteja disponível para atender a demanda.  

As alternativas A8 e P3 apresentam comportamento similar, porém, a interseção 

ocorre ainda quando o peso do custo equivale a aproximadamente 79% e o tempo 

apenas 21%, em que o desempenho da alternativa A8 passa a ser melhor que a 

alternativa potencial P3, tem-se que para esse cenário a alternativa A8 seria a melhor 

opção pois além da alternativa potencial se apresentar em desvantagem ficou abaixo dos 

pesos determinados pelos especialistas. 

Entre as alternativas A7 e A9, a alternativa A9 que utiliza 33% do percurso com o 

modo de transporte rodoviário, 36% hidroviário e 31% ferroviário apresenta melhor 

desempenho que a alternativa A7 até chegar ao Cenário IV onde o custo passa a 

representar 32% e o tempo 68% nesse caso a alternativa que utiliza somente o modo de 

transporte rodoviário como o A7 apresenta vantagem, porém as duas alternativas não 

apresentam vantagens e desvantagens acentuadas uma em relação a outra quanto aos 

atributos custo e tempo. Quando comparadas entre as alternativas potenciais P5 e P3 no 

qual são representadas respectivamente pela participação de 100% do uso do modo 

hidroviário, e 8% de rodoviário e 92% de hidroviário, passaram a apresentar melhor 

desempenho a partir do Cenário III com 50% da importância para o custo e tempo 

quando comparadas a alternativa P5 e na comparação com a alternativa P3 passaram a 

apresentar melhor desempenho a partir dos pesos de 26% para o custo e 74% para o 

tempo, tornando-se mais eficientes quando há a necessidade de entrega mais rápida em 

relação ao tempo gasto no trânsito. 

As mesmas alternativas analisadas através dos cenários criados a partir das 

respostas dos especialistas foram analisadas através da correlação entre os valores do 

frete (valor econômico) e a emissão de CO2 e também entre o tempo em transito (valor 

de serviço) e a emissão de CO2 sem a interferência das importâncias atribuídas pelos 

especialistas para observar o comportamento das alternativas diretamente através da 

correlação entre os indicadores selecionados e calculados.  

O perfil do comportamento das alternativas pode ser observado através da 

classificação dos quadrantes na FIG 6. 22. 
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FIG 6. 22 Classificação dos quadrantes 

 

A FIG 6. 23 apresenta a correlação entre os indicadores emissão de CO2 e valor do 

frete. 

 

A2
A7

A8
A9

P4

P3

P6

P5

P7

P8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

F
re

te
 (R

$ 
/ t

on
el

ad
a)

Emissão de CO2 (kg / tonelada)
 

FIG 6. 23 Correlação entre o valor do frete e a emissão de CO2 

 

As alternativas A2, A7, A9 e P8 representaram altos valores de frete e ao mesmo 

tempo alta emissão de CO2, o que reforça o resultado para a baixa posição na 

hierarquização. As alternativas A8 e P7 apresentam baixa emissão de CO2 mas valores 

de frete a cima da média principalmente P7. As alternativas potenciais P3, P4, P5 e P6, 

principalmente a alternativa P4 apresentaram gastos com frete e emissão de CO2 abaixo 

da média. 

A correlação entre os indicadores tempo em transito e emissão de CO2 pode ser 

observado na FIG 6. 24. 
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FIG 6. 24 Correlação entre a emissão de CO2 e Tempo em trânsito 

 

Observa-se que as alternativas P3, P5 e P6 que se destacaram em relação ao frete 

apresentam valores a cima da média para o indicador tempo quando observado sem 

atribuição de importância que demonstram a desvantagem do modo de transporte 

hidroviário em relação a esse indicador. 

As alternativas A2 e A7 apresentam tempo gasto no transito abaixo da média, 

porém com alta emissão de CO2, reforçando a vantagem e desvantagem do uso do modo 

de transporte rodoviário. 

As alternativas A8 e P7 apresentaram valores abaixo da média para ambos os 

indicadores, apesar de a alternativa P7 utilizar de modos de transporte ferroviário e 

hidroviário no seu trajeto. As alternativas A9 e P4 se apresentam com valores do tempo 

aproximados da média do tempo. 

Entre as alternativas potenciais de destaque, como a alternativa P4 seria necessária 

a priorização de investimento no Terminal de grãos no porto de Cachoeira Rasteira 

(MT) contido no portfólio de projetos do PNLT e na implantação dos trechos 

hidroviários dos rios Teles Pires e Tapajós na altura de Cachoeira Rasteira até a 

Cachoeira de São Luís do Tapajós, o restante do trecho é navegável até o porto de 

Santarém (PA).  

A economia gerada entre o uso da alternativa potencial P4 que se destacou em 

todos os cenários de sensibilidade e da alternativa mais utilizada atualmente A8, 

considerando-se o valor do frete em R$/tonelada transportada seria de aproximadamente 

60%, a emissão de CO2 em kg de emissão/ tonelada transportada seria reduzida em 

cerca de 38%, porém o tempo gasto em dias entre os trechos seria maior em torno de 



130 
 

60%. Embora a alternativa P4 que utiliza o modo hidroviário em maior parte do 

percurso, assim como, outras alternativas potenciais apresentem desvantagens em 

relação ao tempo em transito, os índices gerados a partir das respostas dos especialistas 

atribuíram menor importância ao atributo tempo do que para o atributo custo pelo 

produto selecionado se tratar da commodity soja que é um produto de baixo valor 

agregado e pode ser armazenado por um período de tempo. 

 

6.3. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Na aplicação do procedimento proposto foi possível determinar a preferência 

quanto aos aspectos determinados no procedimento proposto e através dos atributos e 

indicadores selecionados para a realização do mesmo das alternativas estudadas tanto as 

atuais quanto as potenciais.  Os resultados foram satisfatórios e a aplicação do método 

de ecoeficiência em paralelo aos aspectos econômico, operacional e de influência 

ambiental mostrou a viabilidade de se analisar de forma complementar as duas medidas. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O capítulo 7 tem a finalidade de apresentar as conclusões sobre o estudo 

desenvolvido, assim como, suas limitações e sugestões para realização de estudos 

futuros. 

 

7.1. CONCLUSÕES 

 

Tem-se que, o estudo realizado que teve como um dos objetivos a elaboração e a 

aplicação de um procedimento para analisar o desempenho de alternativas de rotas da 

commodity selecionada foi capaz de hierarquizar as alternativas de maneira satisfatória, 

considerando-se os atributos e indicadores selecionados por meio dos índices gerados 

para cada aspecto, sendo esses, econômico, operacional e ambiental e para a junção de 

todos eles em um aspecto total. 

O mesmo resultado satisfatório se deu quando a análise de desempenho foi 

realizada pela análise da medida de ecoeficiência. Sendo assim, a utilização da medida 

de ecoeficiência pode ser uma forma complementar de analisar as alternativas, uma vez 

que ela nesse estudo não demonstrou comportamento distorcido da realidade e 

possibilitou outra forma de visualização do problema proposto. 

A lógica Fuzzy que foi o MEM escolhido para realizar a hierarquização, foi capaz 

de gerar dados de saída coerentes com a realidade, no qual os resultados referentes às 

alternativas atuais principalmente sobre a alternativa A8, que faz o percurso do 

Município de Rondonópolis (MT) até o porto de Santos (SP) por ferrovia se destacou na 

primeira posição entre as alternativas atuais seguindo o mesmo perfil encontrado no 

fluxo atual do escoamento da soja, que foi responsável pela participação no fluxo de 37 

a 40% entre os anos de 2010 a 2013, cabe relembrar que até o ano de 2013 havia um 

trecho entre os Municípios de Alto Araguaia (MT) até o Município de Rondonópolis 

que era realizado pelo modo rodoviário, hoje com a extensão da ferrovia ALL – Malha 

Norte é realizado pelo modo ferroviário como foi considerado na análise.  

Sobre a análise da medida de ecoeficiência aplicada em função dos índices gerados 

pela lógica Fuzzy como uma base para a escolha de alternativas de rotas para a 

commodity selecionada no estudo, houve um retorno favorável quanto ao resultado 

gerado na hierarquização, o que pode contribuir para uma visão direcionada para a 

relação entre os indicadores de característica econômica e os indicadores relacionados 
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ao impacto ambiental provocado pelo uso da alternativa em analise. O que demonstra 

que os vínculos comparativos gerados através da Equação utilizada para medir o valor 

relativo da medida de ecoeficiência adaptada dos conceitos expostos no trabalho 

realizado por Hahn (2010) foram satisfatórios quanto à utilização dos indicadores do 

valor do frete, tempo em trânsito e emissão de CO2. 

As alternativas potenciais levantadas e estudadas sob o enfoque limitado pelos 

aspectos, atributos e indicadores selecionados que apresentaram desempenho elevado, 

como as alternativas P4, P6, P3, P7 e P5 teriam o grau de importância mais alto para 

serem contempladas em investimentos em infraestrutura para que se tornem viáveis, 

pois além de possuírem bons desempenhos, atendem o objetivo de estimular o uso de 

instalações em locais de destino ainda não utilizados e portos com menor participação 

no escoamento da produção, ampliando as opções de escoamento da produção da 

commodity selecionada, e são capazes de ampliar as opções de uso do modo de 

transporte ferroviário e hidroviário podendo ajudar a ampliar as opções dos modos de 

transporte. 

A análise de sensibilidade realizada, entre os cenários criados através da variação 

dos pesos atribuídos pelos especialistas, foi capaz de demonstrar o comportamento entre 

as alternativas quanto à variação da importância atribuída aos atributos custo e tempo, 

porém, mesmo que as alternativas potenciais percam posição para determinadas 

alternativas atuais, devido ao aumento dos pesos para o atributo tempo, principalmente 

se tratando do tempo envolvido no percurso para o escoamento da soja, que tem 

características de commodity,  se considerarmos que as instalações de destino tenham 

condições que permitam armazenamento das mesmas, acredita-se que não seja um fator 

limitante para o uso das alternativas potenciais. 

Dentre as delimitações estabelecidas para o estudo tem-se que a hipótese adotada é 

valida, uma vez que o procedimento proposto foi capaz de atender as necessidades para 

se realizar a aplicação do MEM através da análise de desempenho multicritério com 

resultados coerentes de acordo com a delimitação de estudo apresentada. 

No processo de aplicação do procedimento houve uma certa dificuldade com o 

retorno das respostas dos especialistas em que algumas sofreram convergência devido a 

forma de interpretação, principalmente quanto ao atributo relacionado ao tempo. Pode-

se considerar que alguns dos especialistas entenderam que o tempo poderia impactar de 

forma negativa nos serviços prestados devido ao chamado demurrage que é a multa 

paga pelos transportadores pelo descumprimento do prazo, e outros consideraram o 
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tempo um atributo menos importante devido à característica do produto e da sua 

capacidade de ser armazenado.  

Seria necessário o auxílio de um moderador para a realização das entrevistas 

juntamente com os especialistas, assim, as dúvidas seriam melhores esclarecidas, 

havendo maior clareza para os objetivos do questionário. 

 

7.2. SUGESTÕES PARA TRBALHOS FUTUROS 

 

A partir do procedimento elaborado e aplicado para os cenários propostos, segue 

como sugestão para a realização de novos estudos: 

• Adoção de outros cenários, através da escolha de outras áreas de estudo, outros 

tipos de commodities e outros tipos de carga, assim como, através da seleção de mais 

indicadores ou atributos, e pela escolha de atributos diferentes que estejam podendo 

incluir aspectos como, financeiros, técnicos, sociais e outros. Esse passo pode auxiliar 

no processo de validação do procedimento se esse atender as expectativas dos futuros 

estudos; 

• Realizar a validação do procedimento proposto e aplicado aqui mediante uma 

prévia aplicação para o escoamento da soja; 

• Aprimorar o procedimento para a avaliação da viabilidade de hidrovias, 

ferrovias e outros modos de transporte; 

• Realizar uma pesquisa detalhada da literatura para buscar aspectos, atributos e 

indicadores que sejam satisfatórios para a avaliação de desempenho de problemas mais 

complexos e completos.  
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9.1. QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESPECIALISTAS  

 

Questionário aplicado para a determinação da preferência para a análise de 

alternativas de transporte de soja no Brasil destinada à exportação  

 

Prezado (a) Senhor (a), com o intuito de gerar dados e informação para a avaliação 

do grau de importância dos índices propostos pela pesquisa, solicito a colaboração para 

responder ao questionário apresentado nas tabelas abaixo. 

O objetivo deste questionário é obter informações necessárias que permita a 

atribuição de pesos para os aspectos e para os atributos qualitativos que influenciam a 

medida de desempenho para a escolha de alternativas relacionadas aos modos de 

transporte. 

A escala de atribuição dos valores relacionados a intensidade do grau de 

importância pode ser observada através da TAB 9.1.   

 

TAB 9. 1 Escala verbal para a avaliação dos elementos 

Escala Verbal Explicação 

Muito pouco importante Esse elemento contribui muito pouco para 
o objetivo em questão 

Pouco importante Esse elemento contribui pouco para o 
objetivo em questão. 

Importante 
Esse elemento contribui 

consideravelmente para o objetivo em 
questão. 

Muito importante Esse elemento contribui fortemente para o 
objetivo em questão. 

Importantíssimo Esse elemento contribui absolutamente 
para o objetivo em questão. 

  

O exemplo exposto na TAB 9.2 descreve como o questionário pode ser respondido. 

 

TAB 9. 2 Exemplo instrutivo para responder as perguntas 

Aspectos 
Termos linguísticos 

Muito pouco 
importante 

Pouco importante Importante 
Muito 

Importante 
Importantíssimo 

Econômico 
  

x 
  

Operacional 
   

x 
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Aspectos Termos linguísticos 

Influência 
Ambiental     

x 

 

Avaliação sobre o grau de importância dos elementos avaliados 

  

Representa o grau de importância atribuídos aos aspectos e atributos avaliados. De 

forma que possibilite a movimentação de bens ou de pessoas, de modo seguro, rápido, 

confortável, conveniente e econômico com um mínimo de interferência com o meio 

ambiente natural. 

 

1. Indique o grau de importância de cada aspecto abaixo  

 
Muito pouco 
importante 

Pouco importante Importante Muito Importante Importantíssimo 

Econômico 
     

Operacional 
     

Influência 
Ambiental      

 

O aspecto econômico, visa a minimização dos custos a serem realizados, o 

operacional, visa a maximização das condições operacionais e de segurança de tráfego, 

e a Influência ambiental, visa a minimização dos impactos negativos para o meio 

ambiente e para a população atingida. 

 

Os Aspectos avaliados estão descritos na Árvore Hierárquica apresentada na FIG 9.1 

abaixo. 
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FIG 9. 1 Árvore hierárquica de decisão 

 

2. Indique o grau de importância dos atributos referentes ao aspecto operacional 

avaliado. 

 
Muito pouco 
importante 

Pouco importante Importante 
Muito 
importante 

Importantíssim
o 

Tempo 
     

Confiabilidad
e      
Flexibilidade 

     
 

Tem-se que os atributos relacionados ao aspecto operacional visa direcionar o grau 

de importância do avaliador, e estão descritos abaixo. Tempo, refere-se o tempo gasto 

na viagem. Confiabilidade, refere - se ao número de serviços de transporte 

comprometidos por perdas e danos, qualidade do serviço e alteração nos horários. 

Flexibilidade é a possibilidade de um determinado modo de transporte trabalhar com 

diferentes variedades e volumes de cargas. 
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3. Indique o grau de preferência dos elementos a serem avaliados em relação ao 

atributo confiabilidade. 

 
Baixíssimo Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Altíssimo 

Rodoviário 
     

  

Ferroviário 
     

  

Hidroviário        

 

4. Indique o grau de preferência dos elementos a serem avaliados em relação ao 

atributo flexibilidade. 

 
Baixíssimo Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto Altíssimo 

Rodoviário 
     

  

Ferroviário 
     

  

Hidroviário        

 

5. Devido ao objetivo da pesquisa aplicada e a especificação da carga (baixo valor 

agregado) a ser escoada é necessário a obtenção do grau de importância sobre o custo e 

tempo no processo de decisão. 

Você não poderá colocar o mesmo nível de importância para os 2 atributos. 

 Custo Tempo 
Muito pouco importante   
Pouco importante   
Importante   
Muito Importante   
Importantíssimo   

 

Por favor insira seu nome, função e local de trabalho. 

 

 

A sua resposta foi registrada. 

Agradecemos por sua participação! 

 


