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RESUMO 

 A atenção e o interesse no sistema ferroviário brasileiro declinaram após o Ciclo 

do Café, resultando em uma malha ferroviária precária e limitada. O cenário começo a 

mudar no início de 1990 com a privatização das vias, gerando iniciativas privadas de 

extensão do modal e de melhorias das vias existentes. O presente trabalho faz um estudo 

de caso de investimentos na reestruturação da drenagem ferroviária na cidade de 

Cordeirópolis – SP em um trecho da Operação Norte da RUMO. O objetivo é determinar 

o impacto operacional e financeiro da intervenção. Os resultados indicaram eficiência da 

obra de 72%, gerando economia de tempo de 12 horas de via interditada, que representam 

R$2.300.000,00 economizados de agosto de 2020 até o fim de 2021. Estima-se também 

que o payback descontado da obra se dá entre o 4º e o 5º ano do início do projeto. 

Palavras-chave: água sobre a via, drenagem ferroviária, interdição da via, impacto 

operacional e econômico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Attention and interest in investing in the Brazilian rail system declined after the 

Coffee Cycle, resulting in a precarious and limited rail network. The scenario began to 

change in the early 1990s with the privatization of the roads, generating private initiatives 

to extend the modal and improve existing roads. The present work is a case study of an 

investment in the restructuring of the railway drainage in the city of Cordeirópolis - SP 

in a section of the North Operation of RUMO, with the objective of determining the 

operational and financial impact of the intervention. The results indicated an efficiency 

of the work of 72%, generating a time saving of 12 hours of prohibited road, representing 

R$2,300,000.00 saved from August 2020 to the end of 2021. It is also estimated that the 

discounted payback of the work takes place between the 4th and 5th year of the beginning 

of the project. 

Keywords: water over the track, rail drainage, road interdiction, operational and 

economic impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor de transporte ferroviário passou por diversas fases de investimentos no Brasil 

que variaram de acordo com os interesses econômicos de cada época. As primeiras 

iniciativas e incentivos ao modo ferroviário começaram na metade do século XIX com a 

criação de legislação ferroviária e inauguração do primeiro trecho ferroviário (BORGES, 

1990). O objetivo da construção de ferrovias girava em torno do modelo econômico 

capitalista monopolista da época, no qual o Brasil se encaixava como fonte de recursos 

naturais, em que as vias férreas seriam um bom suporte para o escoamento de mercadorias 

(BORGES, 1990). 

Para alimentar o modelo econômico agroexportador, o governo estimulava a 

construção de ferrovias que conectassem a capital do império às províncias mais 

alinhadas ao modelo, localizadas sobretudo em São Paulo e Minas Gerais (BORGES, 

1990). A expansão ferroviária se intensificou no estado paulista com a chegada do café, 

sendo também um dos fatores que impulsionaram a exportação desse recurso (BORGES, 

1990).  

Desde a criação da primeira ferrovia até perto do fim do Ciclo do Café, década de 

1920, as ferrovias eram vistas como prioridade no setor de transportes e escoavam grande 

número de produtos (GALVAO, 1996). A partir da diminuição das exportações (Crise 

Econômica pós-primeira guerra), chegada das manufaturas, crescimento do mercado 

interno e avanço do processo de industrialização, começaram a surgir incentivos 

governamentais para a construção de rodovias e consequentemente estagnação no 

processo de expansão e manutenção das ferrovias (BARAT, 1991) 

As ferrovias não conseguiam dar suporte ao novo cenário econômico de aquecimento 

do mercado interno e trocas de mercadorias entre regiões brasileiras, pois foram 

construídas (quase) exclusivamente para a exportação. O que deu espaço para o 

crescimento da participação do setor automotivo, que em poucos anos se tornou a 

principal matriz do transporte de cargas (BARAT, 1991). 

A estagnação no processo de expansão e de manutenção das ferrovias, tornando-as 

precárias e abandonadas, fez com que na década de 1990 o governo brasileiro optasse 

pela privatização dos trechos (REVISTA FERROVIÁRIA, mar. 2002) 

As principais companhias detentoras de malhas ferroviárias no Brasil são: Ferrovia 

Tereza Cristina (FTC), MRS, RUMO Logística, Transnordestina Logística S.A (TLSA), 

VALE do Rio Doce e Valor da Logística Integrada (VLI). As quais fazem parte da 

Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) (ANTF, 2021).  

Somando as extensões de ferrovia sob domínio das empresas supracitadas, há 

aproximadamente 34.000 km de malha ferroviária no Brasil. Entretanto, em torno de 

8.600 km estão abandonados e 10.000 mil km tem uma baixa utilização (ANTF, 2018). 

Neste contexto torna-se necessário estudar formas de reestruturar as malhas e aumentar a 

eficiências das vias existentes, antes mesmo de reiniciar um processo de expansão 

desordenado.  
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Uma das formas de garantir alta eficiência da via é a intervenção em problemas de 

drenagem ferroviária, pois o acúmulo de água sobre os trilhos coloca em risco a sua 

estrutura e provoca a interdição da via, impactando em toda cadeia logística e gerando 

perdas financeiras. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 

2015) prevê alternativas de projetos de drenagem de ferrovias definindo e especificando 

os serviços necessários.  

O presente trabalho visa estudar o impacto da execução de dispositivos de drenagem 

ferroviário construídos em um trecho na Operação Norte da RUMO que cruza a cidade 

de Cordeirópolis – SP. A obra tem o objetivo de melhorar a vazão d’agua na região para 

evitar o acúmulo de água sobre os trilhos, pois o alagamento da ferrovia precipita a 

interdição da via. Essa interdição implica em prejuízos operacionais e financeiros. O 

impacto será mensurado pela quantidade de interdições da via que foram evitadas pelo 

novo sistema de drenagem e as economias operacionais e financeiras resultantes. O 

presente estudo permite comprovar a importância e a eficiência do investimento na 

reestruturação da malha ferroviária brasileira. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 História da ferrovia no Brasil 

Desde o período imperial, a partir da primeira metade do século XIX, o governo 

acreditava na implantação das ferrovias no Brasil, nesta época com interesse 

majoritariamente político de integrar o país. Enxergavam como melhor opção, pois os 

latifundiários, grupo com grande influência política e econômica, acreditavam que as 

rodovias eram uma ameaça para o poder feudal. Entretanto os projetos não foram 

colocados em prática por limitações de recursos governamentais (GALVAO, 1996).  

Mesmo que as ferrovias estivessem em pauta há muitos anos, o setor ferroviário só se 

tornou prioridade para o Estado com o avanço da Era Ferroviária em diversas partes do 

mundo e o desenvolvimento industrial (GALVAO, 1996). O Brasil, visto como uma fonte 

de recursos, precisava de estradas de ferro para alimentar a agro exportação, ou seja, com 

as ferrovias seria possível acessar novas terras passíveis de agricultura, estimular o 

povoamento no interior e transportar efetivamente o produto até o litoral (BORGES, 

1990). 

As iniciativas e incentivos governamentais à implantação das ferrovias só se tornaram 

efetivos a partir de 1852 com uma nova legislação ferroviária, a qual trazia segurança e 

maiores vantagens aos investidores. A solidez da nova política garantiu que a primeira 

ferrovia fosse construída por Irineu Evangelista de Souza em 1854 (BORGES, 1990). 

O desenvolvimento do setor ferroviário foi impulsionado pelo cultivo do café, 

sobretudo no estado de São Paulo. As ferrovias reduziam bastante os custos de transporte 

de café em direção aos portos fluviais e marítimos (CANO, 2007). Mas na década de 

1880 as ferrovias começaram a sofrer com a crise econômica do país, que gerou 
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diminuição nas taxas de lucro e consequente falta de manutenção que resultariam numa 

estrutura deficitária (CANO, 2007). 

Mesmo com os problemas financeiros e operacionais que se perduraram, as ferrovias, 

até a década de 1930, ainda eram prioridade do governo e eram as maiores responsáveis 

por escoar produtos. Tudo começou a mudar quando a crise pós-primeira guerra mundial 

abalou a quantidade de importações e exportações, isto é, a diminuição da necessidade de 

transporte tornou a ferroviária ociosa e o processo de expansão se estagnou. Outro fator 

que contribuiu para estancar o desenvolvimento das ferrovias foi a entrada da indústria 

automotiva no país e as iniciativas governamentais para aberturas de estradas (BARAT, 

1991).  

A chegada das rodovias aqueceu o mercado interno, pois tornava possível a circulação 

de mercadorias entre regiões do Brasil. Situação que não acontecia quando se tinha uma 

infraestrutura de transporte ferroviário voltada quase exclusivamente para a exportação 

(BARAT, 1991). A facilidade em trocar mercadorias somada ao crescimento da 

industrialização e consequentemente o crescimento das cidades, culminou para um 

grande interesse do Governo pela expansão do sistema rodoviário (BARAT, 1991). Esse 

interesse começou a se consolidar com a criação do Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagens – DNER responsável por: 

a) estudar, organizar e, periodicamente, rever, sempre para aprovação do Poder Legislativo, o 

plano geral das estradas de rodagem nacionais, que ficará sob sua direção e execução; 

b) executar ou fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, 

projetos, orçamentos, locação, construção, conservação, reconstrução e melhoramentos das 

estradas de rodagem nacionais, inclusive pontes e demais obras anexas; 

c) organizar, rever quando necessário e submeter à aprovação do Poder Executivo o regulamento 

do tráfego rodoviário interestadual e promover, por entendimento com os poderes estaduais e 

municipais, a uniformização dos regulamentos de tráfego nas estradas; 

d) fiscalizar a circulação e exercer a polícia das estradas nacionais, quer diretamente, quer por 

delegação aos governos ou departamentos rodoviários dos Estados encarregados de sua 

conservação e conceder, regulamentar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo nas estradas 

de rodagem; 

e) promover, patrocinar ou auxiliar congressos nacionais de estradas de rodagem, bem como os 

internacionais que se realizam no Brasil e representar oficialmente o Governo da União em idôneas 

associações de estradas de rodagem nacionais ou internacionais e em congressos promovidos por 

elas ou pelos governos estrangeiros; 

f) prestar ao governo informações em todos os assuntos pertinentes a estradas de rodagem e 

propor-1he as leis que devem regulamentar, alterar, modificar e ampliar a presente lei; 

g) exercer quaisquer atividades compatíveis com as leis e tendentes ao desenvolvimento da viação 

de rodagem; 

h) promover entendimento com os Estados, a fim de projetara rede geral de estradas de rodagem 

do País (BRASIL, 1937). 

O setor automotivo chegou a representar 73% do transporte de carga no país, 

contribuindo ainda mais para estagnação do modal ferroviário (GALVÃO, 1996). 

Para Barat (1991), as décadas de 1970 e 80 foram marcadas pela crise econômica 

brasileira. Como resultado, o sistema de transportes por ferrovia sofreu a maior suspenção 

de projetos pelo altíssimo corte de investimentos, contribuindo mais uma vez para a 

deterioração e não expansão das linhas férreas.  
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Para Borges (1990) o sucateamento acelerado das ferrovias brasileiras está vinculado 

a uma combinação e fatores que inclui: a falta de planejamento específico para o modo 

ferroviário de transporte e o seu desenvolvimento com vocação para a exportação sem 

das devidas conexões inter-regionais e a abertura para entrada da indústria automotiva 

com capital e mão-de-obra estrangeira. 

Diante desse cenário de perda de capacidade e abandono das ferrovias, no início dos 

anos 90, o governo brasileiro apostou na privatização do setor, mas ainda assim sem um 

planejamento direcionado para reerguer o sistema ferroviário. Tornando essa iniciativa 

de desenvolvimento dependente dos interesses das concessionárias que, 

majoritariamente, gira em torno de usar as ferrovias como suporte para o próprio negócio 

(BRANCO, apud REVISTA FERROVIARIA, 2002). 

Mesmo sem um plano de desenvolvimento antes de dar início à privatização das 

ferrovias, o processo de concessão trouxe avanços significativos no setor, reposicionando 

o transporte ferroviário na cadeia logística (BIASI; MAGNONO, 2014). 

De acordo com a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF, 

2020) o volume transportado em toneladas úteis (TU) aumentou em 93% desde o início 

das concessões até 2020, conforme mostra o gráfico da Figura 1. 
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Figura 1. Evolução do volume de carga transportada no Brasil. 

 
Fonte: ANTF (2020) 

Outro dado interessante é a evolução do índice de acidentes, que diminuiu 

drasticamente desde o início das concessões, atingindo o nível de alto padrão 

internacional de segurança (Figura 2). 

Figura 2. Evolução do índice de acidentes ferroviários no Brasil. 

 
Fonte: ANTF (2020) 

 

2.2 Cenário Atual 

A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) tem o objetivo 

de “defender e promover o desenvolvimento e aprimoramento do transporte de carga por 

ferrovia no País desde o processo de desestatização”. Hoje a associação, representante 

das concessionárias que transportam carga pelas ferrovias, alcança aproximadamente 

34.000 km de linha férrea (ANTF, 2021). O mapa ferroviário do Brasil pode ser 

observado na Figura 3. A ANTF é composta pelas empresas: Ferrovia Tereza Cristina 
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(FTC) detentora de 164 km de malha; MRS detentora de 1.600 km de malha; RUMO 

Logística detentora de mais de 14.000 km; Transnordestina Logística S.A (TLSA) 

detentora de mais de 1.700 km; VALE do Rio Doce com aproximadamente 1.800km e 

Valor da Logística Integrada (VLI) com mais de 7.000km de malha.  

Figura 3. Mapa ferroviário do Brasil 

 
Fonte: ANTF (2020) 

Pelas quilometragens citadas é fácil observar que a RUMO Logística (RUMO) é a 

maior operadora de ferrovias do Brasil. Esta companhia opera 12 terminais de transbordo 

e seis terminais portuários, além da base de ativos ser formada por 1.200 locomotivas e 

33 mil vagões (RUMO, 2021). 

Os 14.00 km administrados pela RUMO são divididos em cinco malhas (Figura 4): 

Rumo Malha Paulista (RMP); Rumo Malha Norte (RMN); Rumo Malha Sul (RMS); 

Rumo Malha Oeste (RMO) e Rumo Malha Central (RMC). A combinação de algumas 

malhas resulta nas três grandes Operações da empresa: Operação Norte (RMN e RMP); 

Operação Sul (RMS e RMO) e por fim Operação Central (RMC).  
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Figura 4. Operações ferroviárias da RUMO no Brasil 

 
Fonte: RUMO (2019) 

Retornando ao cenário brasileiro, dos mais de 30.000 km de trilhos, 8.600 km estão 

abandonados e 10.000 km têm baixa utilização (ANTT, 2018). Tal fato está diretamente 

relacionado à forma com que as ferrovias foram construídas, visando abastecer o mercado 

internacional e ao sucateamento precoce das vias impulsionado pelo avanço das rodovias, 

como explicado no item 2.1. 

Somado à situação precária exposta, a densidade das malhas rodoviárias (Figura 5) 

no Brasil é baixa quando comparada com outros países. Indicador que mostra o reflexo 

da estagnação no desenvolvimento do setor ferroviário na metade do século XX (ANTF, 

2020).  



16 
 
Figura 5. Comparativo entre densidade das malhas ferroviárias 

 
Fonte: ANTF (2020) 

 Além dos desafios expostos nos dois últimos parágrafos, aproveitamento das vias 

existentes e quantidade de vias, existem outros obstáculos há serem enfrentados para o 

desenvolvimento do setor ferroviário. Um dos gargalos que reduzem a eficiência do 

transporte é a diferença métrica de bitolas. Bitola é a largura determinada pela distância 

entre as faces interiores das cabeças de dois trilhos, representada na Figura 6. 

Figura 6. Representação esquemática da bitola da via 

 
Fonte: Borges Neto (2012) 

 Os tamanhos de bitolas existentes no Brasil são: 1m, conhecida como Métrica; 

1,435m conhecida como Mista e 1,60m conhecida como Larga. De acordo com Rodrigues 

(2009, p. 58) “o fato de coexistirem no país ferrovias com bitolas diferente, impossibilita 

o estabelecimento de fluxos integrados inter ferroviários para o escoamento de cargas via 

ferrovia”. 

 Ainda sobre a eficiência das vias, vale ressaltar o impacto da drenagem na 

operação da ferrovia, uma vez que o alagamento do trilho o torna intransitável e coloca 

em risco a integridade da via passível de erosões (ROCHA, 2013). O Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2015) define diversas alternativas de 

projetos de drenagem: transposição de talvegues; superficial; subterrânea ou profunda. 

Devendo estar de acordo com os critérios técnico, econômico, estético e ambiental.  
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Aprofundando na drenagem de transposição de talvegue, esta tem como objetivo 

eliminar águas pertencentes à bacia que, por imperativos hidrológicos, devam ser 

desviadas para não comprometer a infraestrutura da ferrovia. Os dispositivos que se 

encaixam nessa metodologia são: bueiros, pontes e pontilhões (DNIT, 2015). 

Uma das formas para executar esse tipo de drenagem é por bueiro metálico, sem 

interrupção de tráfego (NORMA DNIT 024/2004 – ES). Um processo não destrutivo dos 

aterros que permite o escoamento das águas de um lado para outro, ou para estabelecer 

uma passagem sob a rodovia. Por definição: 

“Bueiros metálicos executados sem interrupção do tráfego – obras-de-arte correntes destinadas 

ao escoamento de cursos d’água permanentes ou temporários, através de aterros executados 

por processo não destrutivo. Para sua construção são utilizadas chapas de aço corrugadas, 

fixadas por parafusos e porcas ou grampos especiais, cujo avanço de instalação é alcançado 

com o processo construtivo designado Tunnel-Liner” – Norma DNIT 024/2004 – ES 

Esta é uma maneira de executar a drenagem ferroviária e que será abordada no 

presente estudo. A má drenagem constitui barreira para o transporte eficiente, pois a 

interrupção da via e consequentemente a interrupção do transporte de mercadoria impacta 

toda cadeia logística, trazendo perdas operacionais e financeiras (CORDEIRO; 

GUIMARÃES; MARQUES, 2015). 

Além da necessidade de expandir a malha ferroviária brasileira, é de extrema 

importância reestruturar as vias existentes, garantindo que elas atinjam a sua máxima 

eficiência. Até porque o custo para a construção de novas ferrovias é muito maior que o 

custo de obras de reestruturação. 

 

2.3 Viabilidade dos projetos 

Foram expostos diversos pontos de atenção para as ferrovias brasileiras, desafios a 

serem vencidos com intervenções e obras que, além de muito estudo, dependem de 

investimentos das concessionárias. No entanto, investir em algo enseja estudo de 

viabilidade financeira, pois mesmo que a necessidade de mudança seja óbvia, ainda se 

trata de uma empresa que visa capitalizar seus projetos. “Os gestores, ao alocar recursos, 

devem ter a consciência de que qualquer tipo de recurso obtido tem um custo e, caso não 

proporcionem retorno, estarão descapitalizando a entidade, já que ela vai ter que 

remunerar os financiadores em algum momento” (FREZATTI, 2008) 

Para Bruni e Famá (2007) a avaliação de um projeto consiste nas etapas de projeção 

de fluxo de caixa, cálculo do custo de capital e avaliações técnicas. Frezzati (2008) sugere 

que um dos instrumentos de avaliação é o período de recuperação do investimento 

(Payback descontado). Unindo as técnicas e métodos de Bruni e Famá (2007) e Frezatti 

(2008), encontram-se vantagens e desvantagens de método payback descontado: 

Vantagens: 1) Considera o custo do dinheiro no tempo; 2) Pode ser considerado como um 

ponto de equilíbrio financeiro; 3) Aplicação de uma dada taxa de custo de oportunidade. 

Desvantagens: 1) Não considera os fluxos de caixa gerados durante o resto da vida útil 

de investimento; 2) Não é uma medida de rentabilidade do projeto; 3) Não captura o 

impacto além do prazo do payback. 
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A taxa de custo de oportunidade no caso de análise de viabilidade de projeto de uma 

empresa é conhecida como custo de capital próprio (KE). Para calcular o KE um dos 

modelos mais utilizados é o Capital Asset Pricing Model (CAPM), Modelo de 

Precificação de Ativos Financeiros, pois os princípios metodológicos não foram 

superados por qualquer outro modelo (COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2002; 

GARRÁN e MARTELANC, 2007). O CAPM estabelece relação entre o retorno esperado 

do investimento e o risco envolvido, demonstrado a Equação 1. 

Equação 1: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑟𝑓) 

Onde: 

𝑅𝑟𝑓 (Risk Free Rate) é a taxa de retorno de ativos livre de risco, ou seja, é o ativo que não 

apresenta risco de inadimplência, nem de reinvestimento (Damodaran, 2009). No Brasil 

pode ser considerado a Letra do Tesouro Nacional, ou seja, a taxa do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia de Títulos Públicos (Selic), mesmo que para alguns autores os 

títulos brasileiros não possam ser considerados livres de risco, como propõem Martins et 

al (2006). 

𝛽 – o coeficiente beta é a medida do risco sistemático, que pode ser encontrado na 

descrição da ação de uma empresa listada na bolsa de valores. 

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑟𝑓) - é o prêmio de risco de mercado, ou seja, a diferença entre a taxa de retorno 

esperada de mercado e a taxa de retorno livre de risco,  

O valor de KE representa o mínimo de retorno que um projeto deve ter para aquela 

empresa investir e vai ser a taxa de desconto usada no fluxo de caixa para trazê-lo ao 

valor presente, resultando no fluxo de caixa descontado. Do fluxo de caixa descontado, 

calcula-se o payback descontado no projeto, o tempo que leva para os custos do projeto a 

serem pagos pelo retorno.  

Outro estudo de viabilidade do projeto é a comparação entre o custo de oportunidade 

(KE) e a taxa interna de retorno (TIR). A TIR de um investimento é a taxa de desconto 

que anula o somatório dos valores presentes no fluxo de caixa de um projeto (LEÃO, 

2012). O investimento é economicamente viável quando a TIR for superior ao KE 

(SOUZA E CLEMENTE, 2008). 

 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é determinar o impacto operacional e financeiro da obra de 

drenagem ferroviária (2020) na Operação Norte da RUMO Logística (Santos-SP até 

Rondonópolis-MT), com base em estudos dos cenários pré-intervenção e pós-intervenção 

na cidade de Cordeirópolis – SP. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Localização da área estudada 

A área estudada se encontra no munícipio de Cordeirópolis – SP, entre as cidades de 

Rio Claro e Limeira com as seguintes coordenadas geográficas: 22°28’47.93” S e 

47°27’17.54” O. Na via férrea em questão, Rondonópolis – MT a Santos – SP, a obra se 

localiza no quilômetro 117. Para facilitar o entendimento da obra, ela foi dividida em três 

eixos, A, B e C, em que o Trecho AB cruza a ferrovia e o Trecho BC cruza a rodovia, 

como mostrado na Figura 7. 

Figura 7. Localização e identificação da obra. 

   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Sistema de drenagem antigo 

O estudo do impacto operacional e financeiro da obra de drenagem na ferrovia da 

RUMO Operação Norte, foi realizado pela comparação entre o antigo sistema de 

drenagem e o novo.  

O antigo sistema de drenagem contava com apenas dois bueiros de 1,20m de diâmetro 

cada, que atravessavam a via férrea (Trecho AB) representados no desenho da Figura 8 

por “Tubo BSTC ∅1,20m/Existente” em verde e na imagem Figura 9. E um bueiro de 

1,0m de diâmetro que cruzava a rodovia (Trecho BC), mostrado na Figura 10 (início) e 

na Figura 11 (final). 
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Figura 8. Representação em corte da antiga rede de drenagem, Trecho A 

 
Fonte: RUMO (2020) 

 

Figura 9. Bueiro esquerdo existente antes da obra, Trecho A 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2021) 
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Figura 10. Início do bueiro de ∅ 1,2m existente antes da obra, Trecho B 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2020) 

 

Figura 11. Fim do bueiro de ∅ 1,2m existente antes da obra, Trecho C  

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2020) 

O sistema de drenagem apresentado não era suficiente para suportar a vazão de 

água na região, gerando acúmulo de água sobre a via e a sua consequente interdição, 

colocando também em risco a estrutura dos trilhos.  

Além da rede de bueiros insuficiente, a área disponível para acúmulo e 

escoamento de água não era a retratada nas figuras acima. As Figuras 9, 10 e 11 (após 

as intervenções) ilustram as posições e as quantidades de bueiros existentes antes da 

realização da obra. 
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4.3 Execução do novo sistema de drenagem 

Resumidamente o projeto de drenagem consiste em: duas transposições de 

talvegue por bueiros metálicos sem interrupção de tráfego com processo construtivo 

Tunnel-Liner; gabiões de contenção; bacia de detenção e abertura de vala para escoar 

água. 

A primeira transposição é composta por dois bueiros Tunnel-Liner de 2,20m de 

diâmetro e 16,10m de extensão cada (Detalhe 05 na Figura 12). Estes dois dispositivos, 

chamados de “bueiros ferrovia”, cruzam a linha férrea transversalmente do Trecho A 

(Montante) – Figuras 13 e 14 – para o Trecho B (Jusante) – Figuras 15 e 16 – 

representados no desenho em planta da Figura 12. 

Figura 12. Representação em planta da transposição do Trecho A para o Trecho B 

 
Fonte: RUMO (2020) 
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Figura 13. Representação em corte do início dos dois bueiros ferrovia, Trecho A 

 
Fonte: RUMO (2020) 

 

Figura 14. Fotografia em corte do início dos dois bueiros ferrovia, Trecho A 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2021) 
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Figura 15. Representação em corte do fim dos dois bueiros ferrovia, Trecho B 

 
Fonte: RUMO (2020) 

 

Figura 16. Fotografia em corte do fim dos dois bueiros ferrovia, Trecho B 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2021) 

A segunda transposição é composta por dois bueiros Tunnel-Liner de 2,2m de 

diâmetro e 95,22m de extensão cada. Esses dois dispositivos, chamados de “bueiros 

viário”, cruzam a rodovia do Trecho B – Figuras 18 e 19 – para o Trecho C – Figuras 20 

e 21 – representados no desenho da Figura 17. 
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Figura 17. Representação em planta da transposição do Trecho B para o Trecho C 

 
Fonte: RUMO (2020) 

 

Figura 18. Representação em corte do início dos dois bueiros rodovia, Trecho B 

 
Fonte: RUMO (2020) 



26 
 
Figura 19. Fotografia em corte do início dos dois bueiros viário, Trecho B 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2021) 

 

Figura 20. Representação em corte do fim dos dois bueiros viário, Trecho C 

 
Fonte: RUMO (2020) 
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Figura 21. Fotografia em corte do fim dos dois bueiros viário, Trecho C 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2020) 

A bacia de detenção é simbolizada pelo Trecho B que recebe os dois bueiros 

ferrovia e é ponto de partida dos bueiros viário, todos em azul na Figura 22 e fotografados 

nas Figuras 23 e 24. 

 

Figura 22. Representação em planta da bacia de detenção, Trecho B 

 
Fonte: RUMO (2020) 
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Figura 23. Bacia de detenção, Trecho B 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2021) 

 

Figura 24. Bacia de detenção, Trecho B 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2021) 

 A abertura da vala para escoar água é representada pelo Trecho C, que recebe os 

dois bueiros viário (Figuras 25, 26, 27 e 28). 



29 
 
Figura 25. Representação em planta da vala, Trecho C 

  
Fonte: RUMO (2020) 

 

Figura 26. Trecho C 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2020) 
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Figura 27. Trecho C 

 
Fonte: Fotografia registrada pelo autor (2020) 

 

Figura 28. Trecho C escoando água da chuva 

 
Fonte: Fotografia registrado pelo autor (2020) 

 Para a execução desse novo sistema de drenagem foram investidos 

aproximadamente R$3.000.000,00. 

 

4.4 Método de comparação 

Como explicado antes, o estudo do impacto da obra será feito pela comparação entre 

o cenário de drenagem antes e depois da obra. O indicador base usado é o da interdição 

da via, pois foi esse desafio que impulsionou a execução da obra. 
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A interdição da via era ocasionada pelo sistema de drenagem antigo não ter a 

capacidade de vazão suficiente, fazendo com que a água acumulasse sobre a via 

impedindo a circulação dos trens (Figura 29). Essas paralisações na via são registradas 

pela Rumo com data e o tempo de interdição. 

 

Figura 29. Água sobre a via impedindo passagem de trem - Cordeirópolis 

 
Fonte: RUMO (2020) 

A construção de um novo sistema de drenagem pretende garantir que as interdições 

da via acabem ou pelo menos diminuam bastante. Então o impacto operacional da obra 

será encontrado pela quantidade de interdições evitadas na via que resultantes da nova 

capacidade de vazão d’água. Para determinar os dias que a obra influenciou na não 

interdição da via, serão estudados os padrões dos dados pluviométricos que costumavam 

causar impedimento de circulação dos trens. Como por exemplo: quantidade de 

precipitação no dia, tempo de precipitação, intensidade da chuva, sucessão de dias 

chuvosos etc.  

Os padrões pluviométricos permitem encontrar os dias, depois da obra, que se 

encaixariam como causadores de interdição da via. E assim compará-los com o que de 

fato aconteceu baseado nos registros de interdições da via cadastrados pela Rumo. Além 

dessa informação, será possível também encontrar o tempo de trem parado que foi 

economizado. 

O impacto financeiro será baseado nesse impacto operacional de economia de tempo, 

ou seja, o objetivo é encontrar o preço por tempo da via interditada. Para isso, estima-se 

o preço em reais (R$) da viagem de Rondonópolis – MT até Santos – SP de acordo com 

as características dos vagões do trem, do produto transportado e das malhas ferroviárias 

envolvidas (RMP e RMN). Com o valor em reais estabelecido, basta dividi-lo pelo tempo 

dessa viagem para encontrar a constante reais/tempo de um trem nessa via específica. 

Como em uma via férrea transita mais de um trem, para saber o valor em reais/tempo da 

via, multiplica-se a constante reais/tempo de um trem pela quantidade de trens envolvidos 

na operação. 
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O produto entre preço da via por tempo e quantidade de tempo economizado resulta 

na economia financeira que a obra proporciona. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Interdições da via 

O primeiro passo para o estudo da eficiência da obra de drenagem foi a análise do 

histórico (disponibilizado pela RUMO) de interdições causadas por água sobre a via na 

região de Cordeirópolis. O histórico conta com as informações de data da interdição, 

horário de parada e horário de liberação, conforme Tabela 1. Para facilitar a forma de 

referenciar os dados foi adicionado um auxiliar (colona Aux) para cada informação.  

Tabela 1.  Histórico de interdições por água sobre a via – Cordeirópolis 

 
Fonte: RUMO Logística. 

 

5.2 Relação entre Precipitação e Tempo de Interdição da via 

A partir das datas de interdições foi feito o estudo da precipitação acumulada em 

milímetros nos respectivos dias, a fim de encontrar a relação entre o tempo que a via ficou 

impedida na região de Cordeirópolis e a quantidade de chuva acumulada naquele período. 
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No site do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(Cemaden) do Governo Federal foram extraídos os dados pluviométricos do município 

de Cordeirópolis – SP nas datas supracitadas. A base de dados é composta por intervalos 

de tempo e o seu correspondente valor de precipitação em milímetros. Na Tabela 2 

observa-se um exemplo ilustrativo das informações disponíveis e em seguida as 

interpretações que podem ser feitas. 

Tabela 2. Exemplo ilustrativo de dados disponibilizados pelo Cemaden 

 
Fonte: Cemaden  

Com base na Tabela 2 é possível observar que uma precipitação iniciou na madrugada 

do dia 01/dezembro/2019 às 2:20 a.m e cessou, sem interrupções até às 4:30 a.m, 

totalizando o tempo de chuva de duas horas e dez minutos e precipitação acumulada de 

21,8mm. Com as informações de precipitação acumulada (p) e tempo de chuva (t), 

encontra-se a intensidade média (I) desta precipitação utilizando a Equação 2.  

Equação 2: 

𝐼 =
𝑝 (𝑚𝑚)

𝑡 (min)
 

𝑝 = 21,8 𝑚𝑚 

𝑡 = 2: 10 = 2 ℎ ∗
60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
+ 10𝑚𝑖𝑛 = 120 + 10 = 130 𝑚𝑖𝑛  

𝐼 =
21,8 (𝑚𝑚)

130 (min)
= 0,17 

𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
= 10,1 

𝑚𝑚

ℎ
 

O corte de informações exposto na Tabela 2 representa apenas uma chuva no dia em 

questão, entretanto podem acontecer mais chuvas no mesmo dia. Para manter as 

informações alinhadas foi adotado a premissa de considerar apenas a maior precipitação 

do dia quando houver mais de uma. 
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Esta construção de raciocínio foi aplicada para as datas de interdição pontuadas na 

Tabela 1, resultando nas informações de precipitação (p), tempo de chuva (t chuva) e 

intensidade (I) de cada dia, relatadas na Tabela 3. 

Tabela 3. Informações adicionais sobre as datas de interdição da via 

 
Fonte: Cemaden 

Como a obra influenciou na capacidade que detenção de água na região, só foram 

utilizadas as amostras que precedem o início da intervenção (agosto/2020) para encontrar 

uma relação entre tempo de interdição e quantidade de chuva (p). 

Dentre os dados que antecedem agosto de 2020, ou seja do 1 ao 18, seis deles 

precisaram ser desconsiderados: os dados 1, 2, 3 e 4 por não apresentarem informações 

de quantidade de chuva e os dados 13 e 15 por não apresentarem informações de tempo 

de interdição. 

Isto posto, foram plotados os dados tratados (Tabela 4) em um gráfico (Gráfico 1) de 

precipitação x tempo de interdição afim de correlacioná-los. Resultando em uma relação 

exponencial entre os parâmetros e um R²=0,944, isto é, 94,4% da variabilidade do tempo 

de interdição da via pode ser explicada pela variação da quantidade de precipitação. 

Tabela 4. Dados tratados de p x t interdição 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 1. Curva exponencial que correlaciona precipitação e tempo de interdição da via 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Em outras palavras, foi determinada por meio de dados empíricos a equação (Equação 

3) que associa o tempo de interdição da via em minutos à quantidade de chuva acumulada 

naquela região antes da melhoria na drenagem. 

Equação 3: 

𝑌 = 23,834 ∗ 𝑒0,0351∗𝑋 

Y – Tempo de interdição da via (min)  

X – Precipitação (mm) 

 

5.3 Condições que provocavam interdições antes da obra 

 Para entender e encontrar padrões de chuva que provocavam a interdição da via 

naquela região foram analisadas todas as amostras de interdições que apresentam dados 

de precipitação e antecedem o início da obra. Esse tratamento de dados deu origem a uma 

nova tabela (Tabela 5). 
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Tabela 5. Dados tratados para relacionar p x i 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Neste estudo a variável de intensidade é dependente da precipitação, como visto 

na Equação 2. Portanto, não é coerente plotar as informações em um gráfico e buscar 

alguma curva que os conecte. Assim sendo, cabe aqui uma relação lógica entre as duas 

informações e testes em mais amostras. 

 Para estender o número de amostras reais, foram calculadas as precipitações e as 

suas intensidades em cada dia dos anos de 2019, 2020 e 2021, dados disponíveis no site 

da Cemaden, a fim de entender também quais chuvas não provocaram interdições da via. 

 Considerando que a área estudada não sofreu grandes alterações antrópicas antes 

da obra de drenagem, pode-se afirmar que a quantidade de água que essa região suportava 

era a mesma, ou seja, o limite de precipitação é o mesmo até agosto de 2020. Assim posto, 

surge a primeira hipótese de que as maiores precipitações devem ser as responsáveis pelas 

interdições. Baseado nisso foi feita a análise das maiores precipitações até agosto de 2020 

e a situação em que se encontrava a via de acordo com as datas de interdições (Tabela 1) 

podendo ela ser: “Interdição” ou vazio, como mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6. Amostras ordenadas por maior precipitação (p)   

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Conclui-se que não é possível afirmar que as maiores precipitações são as 

responsáveis pelas interdições da via, dado que existem amostras sem interdição com 

precipitações superiores às amostras com interdição.  

 Mesmo que a área disponível para suportar a água seja a mesma, como referido 

antes, deve-se levar em consideração o tempo das precipitações, dado que a água escoa 

superficialmente e não fica estocada. Para levar em consideração o tempo surge a segunda 

hipótese de que as maiores intensidades (mm/min) devem ser as responsáveis pelas 

interdições. O mesmo raciocínio para criar a Tabela 6 foi aplicado para criar a Tabela 7, 

ou seja, ordenando os dias por maior intensidade e suas respectivas situações. 
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Tabela 7. Amostras ordenadas por maior intensidade (I) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Conclui-se que não é possível afirmar que as maiores intensidades são as 

responsáveis pelas interdições da via, uma vez que existem amostras sem interdição com 

intensidades superiores às amostras com interdição. 

 Mesmo que as duas hipóteses sejam falhas, algumas análises podem ser feitas. 

a) A maioria das amostras com interdição com maiores precipitações não apresenta 

altas intensidades, mesmo assim essas intensidades são superiores às amostras 

próximas sem interdição. 

b) A maioria das amostras com interdição com maiores intensidades não apresenta 

altas precipitações, mesmo assim essas precipitações são superiores às amostras 

próximas sem interdição. 

 Tendo essas pontuações em vista, surge a terceira hipótese de analisar o produto 

da precipitação pela intensidade (p x i) (Tabela 8) com o objetivo de cruzar as duas 

informações. 
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Tabela 8. Amostras ordenadas pelo maior produto de precipitação (p) por intensidade (I) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A hipótese da comparação do produto precipitação x intensidade se aproxima mais 

da realidade e leva em consideração que as duas grandezas são complementares. Portanto 

pode-se encontrar um limite mínimo do produto p x i que provoque interdição. Entretanto 

três dados de interdição se descolam da tendência e por isso devem ser analisados a fundo, 

são esses os dias: 14/03/2019, 10/01/2020 e 20/02/2020. 

- 10/01/2020: para entender a interdição nessa data, foram estudadas as 

precipitações em dias anteriores, as quais se mostraram altas e com um produto p x i 

relevante como mostra a Tabela 9. 
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Tabela 9. Resumo dos dias 08, 09 e 10 de janeiro de 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Conclui-se que a interdição no dia 10/01/2020 não foi causada pelas condições da 

chuva daquele dia, mas sim pela sequência de precipitações em dias anteriores. Adotando 

uma premissa conversadora na padronização de condições para interdição de via, não 

serão consideradas sequências de dias chuvosos pois as amostras que se encaixam nessa 

situação são poucas, ou seja, o produto p x i igual 0,90 não será o mínimo. 

 O mesmo acontece para o dia 20/02/2020 segundo Tabela 10 e para o dia 

14/03/2019 (Tabela 11). 

Tabela 10. Resumo dos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 11. Resumo dos dias 12, 13 e 14 de março de 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Seguindo o raciocínio da análise, as interdições dos dias 20/02/2020 e 14/03/2019 

foram consequências das precipitações altas dos dias anteriores e, por isso, os produtos p 

x i igual a 8,64 e 0,94 não serão o mínimo. 

Isto posto, o produto mínimo (p x i) que provocava interdição na via de 

Cordeirópolis antes da intervenção da obra era de 10,51, sinalizado na Tabela 8. 

Resumidamente, a hipótese foi testada em todos os dias de 2019 a agosto de 2020 e as 

únicas amostras que atingiram ou ultrapassaram o valor de 10,51 (p x i) foram aquelas em 

que houve interdição da via. 

 

5.4 Eficiência da obra 

 

5.4.1 Interdições evitadas 

As intervenções no local foram iniciadas em agosto de 2020. Assim, para manter 

premissas mais conservadoras, todas as informações posteriores a essa data serão 

consideradas “Pós-obra” mesmo que não pertençam ao período de obra concluída. 
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 O primeiro estudo de impacto da obra consiste em verificar se existiram dias de 

precipitação em que o produto p x i foi maior ou igual a 10,51 e se a obra suportou a 

chuva, ou seja, não houve interdição de via. Para fazer essa verificação foram extraídos 

os dados pluviométricos de agosto de 2020 a dezembro de 2021 no site do Cemaden e 

calculadas as respectivas precipitações e intensidades, como feito no exemplo da Tabela 

2.  

 Com todas as precipitações e intensidades calculadas foram encontrados os 

produtos p x i para comparação com o valor mínimo pré-definido para interrupção da via 

de 10,51. Aqueles que ultrapassam o valor mínimo podem se encaixar em duas situações: 

“Interdição da via”, ou seja, a obra não foi o suficiente para suportar a precipitação 

(amostras da Tabela 1) ou “Evitado”, isto é, o produto p x i caracteriza interdição, porém 

as intervenções realizadas garantiram uma maior vazão d’água e a via não foi interditada. 

 Os produtos (p x i) maiores ou iguais a 10,51 a partir de agosto/2020 e suas 

situações podem ser observadas na Tabela 12. 

Tabela 12. Precipitações relevantes pós-obra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Observam-se que dentre as 11 amostras que provocariam interdição da via, 8 delas 

foram evitadas pela obra realizada, resultando em uma eficiência de 72%. Apenas 3 casos 

não foram evitados o 1, 5 e 6. E para entendê-los melhor foi elaborado um ranking (Tabela 

13) dos maiores produtos (p x i) registrados de 2019 a 2021. 
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Tabela 13. Base de dados de 2019-2021 ordenados por maiores produtos (p x i) 

  
Fonte: Elaborado pelo autor  

Constata-se que as amostras 1 e 5 da Tabela 12 se encontram entre os três maiores 

valores de p x i indicados na Tabela 13 e sinalizados em laranja. Por se tratar de uma base 

de três anos, consideram-se os dois casos fora da curva. A informação 6 da Tabela 12 

(13/01/2021) é sucessora da 5, ou seja, a interdição do dia 12/01/2021 acaba influenciando 

no dia seguinte como discutido em situações anteriores (Tabelas 9, 10 e 11). 

 

5.4.2 Economia de tempo 

No item 5.1 foi calculada a relação entre o tempo de interdição da via e a 

precipitação (Equação 3). Desta forma pode-se estimar quanto tempo a via ficaria 

interditada nos casos em que a interdição foi evitada. Em outras palavras, aplicando o 

valor da precipitação das amostras da Tabela 14 na Equação 3, obtém-se o tempo que foi 

economizado por não parar a via, também na Tabela 14.  

Equação 3: 

𝑌 = 23,834 ∗ 𝑒0,0351∗𝑋 

 

Tabela 14. Estimativa de tempo economizado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dessa estimativa de tempo encontra-se um dos grandes impactos da obra: a 

economia de 754 minutos (mais de 12 horas) de via interditada.  

 

5.4.3 Economia financeira 

Para estimar quanto o tempo economizado impacta financeiramente, foram 

utilizadas tabelas de tarifas, simulador tarifário e informações sobre a via, 

disponibilizados pela RUMO e que podem ser encontrados de forma pública no site da 

empresa. 

 A via objeto deste estudo tem início em Rondonópolis – MT e fim em Santos – 

SP totalizando 1655 km, conhecida como Operação Norte, passando pela Malha Norte 

(RMN – Rumo Malha Norte) 755 km e Malha Paulista (RMP – Rumo Malha Paulista) 

900 km, como observado na Figura 30. 

 
Figura 30. Operações ferroviárias da RUMO no Brasil 

 
Fonte: RUMO 2019 

 A tarifa por quilômetro por tonelada (R$/t.km) varia de malha para malha e de 

acordo com o produto transportado. Os principais produtos transportados na Operação 

Norte são grãos, por isso todo cálculo será feito com a base de grãos. O valor total da 

tarifa da Operação Norte é a soma das tarifas da Rumo Malha Norte (T.RMN) e tarifas 

da Rumo Malha Paulista (T.RMP), conforme Equação 4. 

Equação 4: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑇. 𝑅𝑀𝑁 + 𝑇. 𝑅𝑀𝑃 
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Onde: 

T.RMN: Tarifa da Rumo Malha Norte; 

T. RMP: Tarifa da Rumo Malha Paulista. 

 Iniciando pela RMN foi calculada a tarifa em R$/t a partir dos dados da Figura 31. 

 

Figura 31. Tarifário da Rumo Malha Norte 

 
Fonte: RUMO (2021) 

 Neste caso a tarifa não varia por quilometragem e nem por produto. Portanto o 

resultado da tarifa média em R$/t é a somatória da tarifa média de cada serviço. Tarifa 

RMN (T.RMN) é R$23,62/t (Tabela 15) 

Tabela 15. Resumo Tarifas RMN 

Serviço Média (R$/t) 

Descarregamento 7,07 

Armazenagem 5,39 

Manobra 4,21 

Limpeza 3,03 

Aferição 0,53 

Gambitagem 1,09 

Material Log 1,07 

Vedação 0,71 

Outros 0,52 

Tarifa Média RMN 23,62 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Partindo para a RMP, é disponibilizado um simulador tarifário em Excel no site 

da RUMO exemplificado na Figura 32. 

Figura 32. Simulador tarifário da RMP 

 
Fonte: RUMO (2021) 

 Neste caso a tarifa varia de acordo com o produto e a distância percorrida. Sabe-

se que a quilometragem percorrida na Malha Paulista é de 900 km e o produto definido é 

o grão. Como na lista de produtos não se encontra a opção grãos, foi selecionada a opção 

“Demais Produtos” resultando na tarifa para mercadoria igual a R$176,73/t e a tarifa para 

direito de passagem igual a R$26,10/t (Figura 33). Somando as duas obtém-se a tarifa da 

RMP (T.RMP) de R$202,83/t. 
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Figura 33. Tarifa RMP para Grãos 

 
Fonte: RUMO (2021) 

Aplicam-se as tarifas RMN igual 23,62 R$/t (Tabela 15) e RMP igual a 202,83 R$/t 

na Equação 4 para encontrar a Tarifa Operação Norte. 

Equação 4:  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑇. 𝑅𝑀𝑁 + 𝑇. 𝑅𝑀𝑃 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 23,62 + 202,83 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 226,45 𝑅$
𝑡⁄  

 Com a tarifa da operação norte calculada é necessário encontrar quantas toneladas 

por dia são transportadas. Fundamentado nas informações sobre o corredor ferroviário 

Rondonópolis – Santos saem em média de Rondonópolis sete trens de 120 vagões por dia 

em direção a Santos (RUMO, 2021). Na mesma seção é disponibilizado um quadro 

comparativo (Figura 34) entre tipos de trens. A partir dele sabe-se que cada trem com 120 

vagões graneleiro transporta 11.500 toneladas úteis (RUMO, 2021). 
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Figura 34. Quadro comparativo entre tipos de trens e suas capacidades 

 
Fonte: RUMO (2021) 

Admitindo a tarifa para transportar grãos na Operação Norte é de R$226,45/t e que o 

trem característico desse corredor ferroviário é o de 120 vagões graneleiros com 

capacidade para 11.500t, encontra-se o preço para realizar o percurso de um trem. 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 1 𝑡𝑟𝑒𝑚 = 226,45
𝑅$

𝑡
∗ 1500𝑡 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 1 𝑡𝑟𝑒𝑚 = 𝑅$ 2.604.175,00 

 De acordo com os dados cadastrados pela RUMO, o tempo em viagem de trem 

carregado entre Rondonópolis e Santos é de 42 horas. Desta forma, é calculado o preço 

por minuto de um trem para esse trecho específico. 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =
226,45 𝑅$

42 ℎ
=  62.004,17

𝑅$

ℎ
=  

62.004,17

1ℎ ∗
60𝑚𝑖𝑛

1ℎ

 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 = 1.033,40
𝑅$

𝑚𝑖𝑛
 

 Significa que um minuto do trem de 120 vagões viajando carregado de grãos de 

Rondonópolis até Santos custa R$1.033,40. Portanto, um minuto deste mesmo trem 

parado na via resulta em um prejuízo equivalente a R$1.033,40. 

 Conforme relatado, neste trajeto operam em média 7 trens por dia. Assim o 

prejuízo da via parada por um minuto seria sete vezes o valor calculado para o prejuízo 

de um trem parado por um minuto (Equação 5). Entretanto foi adotado uma premissa 

conservadora de que nem todos os trens são impactados pela interdição da via em um 

determinado local. Baseado nessa premissa, admitiu-se que 3 trens são impactados por 

uma parada no corredor ferroviário. 

 Deste modo, calcula-se o preço dessa via parada por minuto: 

Equação 5: 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ∗ 𝑄𝑡𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑣𝑖𝑎 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜: 1.033,40
𝑅$

𝑚𝑖𝑛
. 

𝑄𝑡𝑑 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑚 𝑣𝑖𝑎: 3 trens. 
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𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 = 1.033,40
𝑅$

𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑚
∗ 3 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑠  

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 = 3.100,21 
𝑅$

𝑚𝑖𝑛
 

 

 Relacionando a informação de quanto custa esta via parada por minuto com a 

economia de tempo de ferrovia interditada (seção 5.3.2, Tabela 14), estima-se a economia 

financeira proporcionada pela obra, expressa na Tabela 16. 

 
Tabela 16. Resultado econômico do impacto da obra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Com base nas estimativas de tempo e preço encontra-se outro grande impacto da 

obra, a economia de aproximadamente R$2.300.000,00 por não interditar a via, sendo 

R$640.000,00 em 2020 e R$1.660.000,00 em 2021. 

 

5.4.4 Payback do Projeto 

 Com o objetivo de obter uma visão financeira para o trabalho foi projetado o fluxo 

de caixa do projeto, com base na economia calculada e o valor pago pela obra (por volta 

de R$3.000.000,00). A geração de economia será considerada como retorno, ou seja, 

geração de caixa, enquanto o valor pago pela obra será considerado como investimento.  

 Sempre mantendo uma linha conservadora, a projeção de geração de caixa para 

os anos seguintes a 2021 será considerada a menor entre as duas amostras calculadas, ou 

seja, o valor de R$640.000,00 em 2020. Atendendo a todas as condições citadas, projetou-

se então o fluxo de caixa do projeto apresentado na Figura 35. 
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Figura 35. Fluxo de caixa do projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Para calcular o fluxo de caixa descontado e assim encontrar o payback do projeto, 

é necessário determinar o custo de capital da empresa (KE), que por se tratar da RUMO 

Logística, empresa listada da bolsa de valores, é um indicador calculável pela Equação 1. 

Equação 1: 

𝐾𝑒 =  𝑅𝑟𝑓 +  𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑟𝑓) 

𝑅𝑟𝑓 – Taxa de retorno sem risco = Letra Tesouro Nacional 10% (08/02/2022) 

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑟𝑓) - Prêmio de mercado = 5,50% 

𝛽 – Coeficiente Beta da empresa = 0.36 - 

https://finance.yahoo.com/quote/RAIL3.SA?p=RAIL3.SA&.tsrc=fin-srch 

 

𝐾𝑒 =  10% +  0,36 ∗ 5,50% 

𝐾𝑒 = 12 % 

 Com base em KE foi calculado o fluxo de caixa descontado (Figura 36). 

https://finance.yahoo.com/quote/RAIL3.SA?p=RAIL3.SA&.tsrc=fin-srch
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Figura 36. Fluxo de caixa descontado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Com os valores dos retornos calculados para o valor presente é possível encontrar o 

payback do projeto pelo fluxo de caixa acumulado descontado (Figura 37). 

Figura 37. Fluxo de caixa acumulado descontado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se na Figura 37 que o payback do projeto descontado acontece quando os 

valores acumulados passam a ser positivos, ou seja, entre o 4° e o 5° ano do investimento. 

Significa que neste período os custos com a obra foram recuperados.  

O investimento deste projeto se mostrou operacional e economicamente viável, pois 

mesmo adotando premissas conservadoras, 72% das possíveis interdições foram evitadas 

e já no quarto ano do projeto o investimento financeiro trará benefícios. 

 

6. CONCLUSÃO 

As ferrovias passaram por um processo de sucateamento que resultou em perda de 

patrimônio e falência precoce. Neste cenário, investimentos em melhorias na 

infraestrutura das ferrovias é estratégico e imperativo. 

Este estudo permitiu mensurar o impacto de um tipo de melhoria, no caso, a 

capacitação do sistema de drenagem da via. 
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Com dados empíricos foi encontrada uma relação entre o tempo de interdição da via, 

o maior desafio a ser vencido, e a precipitação do dia. A relação se resume em uma 

equação exponencial entre os parâmetros com um R²=0,944, ou seja, 94,4% da 

variabilidade do tempo de interdição da via pode ser explicada pela variação da 

quantidade de precipitação. 

Todas os resultados são baseados nas informações registradas antes da obra e depois 

da obra, sempre assumindo as premissas mais conservadoras. O primeiro grande resultado 

encontrado foi que 8 entre 11 interdições foram evitadas pela execução da obra, 

alcançando uma eficiência de 72%. Essas 8 interferências refletem em uma economia de 

mais de 12 horas de via interditada, permitindo que os trens circulassem normalmente.  

Do ponto de vista financeiro o impacto da obra foi de R$2.300.000,00 economizados 

pela não interdição da via de agosto de 2020 até o fim de 2021. Esse valor é dividido entre 

R$640.000,00 no ano de 2020 e R$ 1.660.000 em 2021. As economias geradas foram 

interpretadas como retorno e o valor da obra (R$3.000.000,00) como investimento para a 

projeção do fluxo de caixa. A taxa de desconto do dinheiro no tempo foi o custo de capital 

próprio da RUMO, calculado e igual a 12%. A projeção de retorno para os anos seguintes 

foi a menor entre as duas registradas, mantendo a postura conservadora do estudo. 

Baseado nessas informações foi calculado o payback descontado do projeto que será entre 

o 4º e o 5º ano.  
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