
Parceria entre Coppe e  MIT propõe soluções para o transporte de cargas 

em metrópoles. 

 

Pesquisadores do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/UFRJ apresentarão, no 

próximo dia 11 de junho, propostas para gestão sustentável do transporte de cargas em 

metrópoles. Fruto de um projeto realizado em parceria por  pesquisadores do Laboratório de 

Transporte de Cargas (LTC) da Coppe/UFRJ e do Megacity Logistics Lab do Massachussets 

Institute of Technology (MIT),  EUA, as propostas serão apresentadas durante o III Megacity 

Logistics Workshop, que será realizado, das 8h30 às 17h, no auditório da Coppe, Bloco G, sala 

G122, Centro de Tecnologia. 

O projeto, denominado “Gestão Sustentável do Transporte de Carga no Apoio à Prática de 

Logística Verde em Megacidades” propõe 26 boas práticas para superar estes desafios. Entre 

elas, destacam-se o uso intensivo de sistemas de informação no apoio a operação; a 

capacitação dos motoristas; o estabelecimento e fiscalização de áreas de carga e descarga e o 

incentivo à prática de  rotas noturnas. 

 “É possível superar 63% dos desafios identificados utilizando sistemas de monitoramento, 

rastreamento e telemetria dos veículos. Sugerimos a instalação de equipamentos e tecnologias 

que não são caras, a um custo médio de três a cinco mil reais, o que representa 1% do valor 

dos veículos de carga, que custam em média 200 a 300 mil reais. Ou seja, com pouco 

investimento você embute tecnologia capaz de resolver mais da metade dos problemas 

mapeados”, explica Márcio D´Agosto. 

Foco na sustentabilidade  

As soluções sugeridas incluem práticas sustentáveis, já que a  eficiência no consumo de 

combustível gerada resultará na redução das emissões de gases poluentes. Os pesquisadores 

compararam rotas diurnas com rotas noturnas, chegando à conclusão que, no segundo caso, 

há um aumento da velocidade média próximo a 30%. Como o trânsito à noite é menos intenso, 

aumenta a velocidade média e reduz o consumo de combustível do veículo em 9% e, 

consequentemente, diminui a emissão de dióxido de carbono na mesma proporção além de 

reduzir em até 3% os custos operacionais. 

Uma das propostas sugeridas no estudo é o eco-driving, um treinamento para motoristas que 

possibilita a redução no consumo de combustíveis. “Ele leva a uma mudança de 

comportamento do motorista diante do tráfego, evitando acelerações e frenagens 

desnecessárias e mantendo velocidades médias moderadas. Segundo testes de campo já 

realizados pelo LTC junto à frota da Comlurb, o eco-driving pode resultar em uma redução de 

até 5% no consumo de energia no tráfego urbano e 15% no tráfego rodoviário com redução 

dos custos operacionais entre 2,5% e 5%”, afirma D´Agosto.   

 


