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1. Resumo 

O sistema rodoviário brasileiro é o principal meio de transporte de cargas e pessoas, 

atualmente. Isso mostra a sua importância na economia, e, consequentemente, a 

relevância de se realizar um diagnóstico através do mapeamento da infraestrutura e 

dos modelos de simulação de custos. Sendo assim, se terá uma noção de como 

planejar melhor a questão do transporte, com ênfase no controle dos custos. 

 

2. Introdução 

As rodovias brasileiras surgiram no ano de 1920 através do implemento dos 

programas de combate às secas na região Nordeste. Entretanto, somente com a 

chegada das principais indústrias automobilísticas no país, a partir de 1950, as 

rodovias passaram a ter destaque. O modelo rodoviário passou a predominar no 

transporte do Brasil, por oferecer rapidez e flexibilidade na operação de coleta e 

entrega de mercadorias para as diversas regiões do país.   

No presente, o sistema rodoviário ainda persiste como o principal modal de transporte 

de cargas e passageiros no Brasil. Sendo assim, a manutenção das rodovias é um 

dos fatores essenciais para o desenvolvimento econômico do país, pois os gastos 

aumentam em média 25,8% (CNT, 2015), devido às condições adversas da via. 

O atual estado da malha brasileira exige intervenções e manutenções, assim como 

estudos de demanda e oferta para que os investimentos nesta infraestrutura atendam 

à maior demanda possível. Sendo assim, este trabalho tem como foco estudar as 

rodovias brasileiras a fim de permitir a tomada de decisão em relação aos pontos em 

que se deve melhorar para reduzir o custo do transporte, tomando como base: a 

demanda de tráfego, qualidade do pavimento (rugosidade) e geometria da via. 

 

3. Objetivos 

 Avaliar qualitativamente e quantitativamente a situação atual da malha rodoviária 

brasileira;  

 Realizar estudos e análises com o auxílio de novos coeficientes e de informações 

em relação à oferta e demanda das rodovias atuais;  

 Criar modelos de simulação de custos. 

 



4. Metodologia 

O diagnóstico da malha rodoviária brasileira tem como base dois fatores primordiais 

para a análise das rodovias do país, que são: a demanda e a oferta.  

O estudo da demanda requer uma análise de origem e destino. Para isso, a matriz da 

PNLT (Plano Nacional de Logística e Transportes) de 2011 será utilizada para verificar 

as rodovias com maior fluxo de veículos entre as regiões, de maneira a apresentar o 

fluxo dos produtos transportados, através de rodovias entre duas regiões. A 

atualização dos dados dessa matriz é necessária, uma vez que se deve utilizar dados 

confiáveis, que acompanhem o crescimento populacional e econômico.  

Enquanto isso, a análise da oferta é feita com base na pesquisa da CNT (2015), de 

maneira qualitativa, e também, quantitativa. Para todo par de origem e destino, 

examina-se qualitativamente a oferta, de acordo com os seguintes itens: 

quilometragem, velocidade média e tempo de viagem. Atrelado a essa análise, cria-

se indicadores (Beta) com faixas de 200, 500 e 1500 km, que possam expressar a 

melhor escolha para o usuário.  

A partir da obtenção e da análise de dados relativos à oferta e a demanda das rodovias 

brasileiras, pode-se chegar a um resultado, que expressa: o custo excedente que o 

usuário deve arcar para trafegar em condições adversas de via. Esse custo, chamado 

de “custo Brasil”, engloba o gasto a mais em razão da qualidade da via, e o tempo e 

quilometragem excedentes de viagem. 

 

5. Desenvolvimento 

O modal rodoviário ainda persiste como o principal meio de locomoção no Brasil. 

Sendo assim, mensurar o custo do transporte nacional é muito importante, pois este 

impacta diretamente sobre o preço final dos produtos comercializados. Além disso, o 

custo depende da qualidade do pavimento, já que os gastos com combustível e 

manutenção do veículo (pneus, peças e lubrificações) se intensificam quando se tem 

uma rodovia com péssimas condições de tráfego. 

Com o estudo realizado pela CNT (2015), é possível verificar a qualidade do 

pavimento das rodovias. A partir disso, calcula-se o custo em relação às condições do 

pavimento. Considera-se, também, que o custo de transporte é calculado com base 

na quantidade de produtos transportados, vide a matriz do PNLT. 



O resultado do cálculo do custo total de transporte é comparado com o coeficiente 

beta, que tem como premissa relacionar a distância real do traçado da rodovia entre 

duas regiões com a distância em linha reta. Isso permite verificar quanto o Brasil gasta 

a mais com condições adversas de via, ou seja, o chamado custo Brasil. 

 

6. Resultados preliminares 

O mapa exemplificado abaixo apresenta o coeficiente beta para as microrregiões do 

Brasil. Em locais com beta acima de quatro, há um mau planejamento das rodovias, 

impedindo que os veículos trafeguem com fluidez desejável, pois muitas vezes 

existem interferência de fatores topográficos e da geometria da via desfavorável.  

FIGURA 1 - Mapa do coeficiente Beta para raio menor que 200 km. 
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