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RESUMO 

 
A educação é um direito garantido pela Constituição Federal do Brasil, no entanto, para 
muitas pessoas residentes em regiões afastadas dos grandes centros, especificamente na área 
rural, o acesso a esse direito acaba prejudicado devido à distância residência e escola, 
repercutindo em situações de repetência e evasão escolar. Pensando em minimizar esses 
problemas, o Governo Federal criou o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE) e o Caminho da Escola, programas coordenados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) com o objetivo de garantir a oferta do transporte 
escolar para a educação básica da zona rural. Por se tratar de um sistema que exige grande 
quantidade de recursos, seus custos merecem grande destaque. Nesse contexto, o presente 
estudo visou quantificar esses custos, bem como compará-los com custos gerados por essa 
prestação de serviços de terceiros. O estudo tem abordagem qualitativa, de natureza aplicada, 
com finalidade descritiva, que utilizou como estratégia o método documental realizado no 
Setor de Transporte Escolar de um município da região central do Rio Grande do Sul que 
utiliza praticamente em sua maioria do transporte escolar de forma terceirizada, os cálculos 
possibilitaram comparações sobre as duas modalidades de transporte, chegando à conclusão 
de que para uma das rotas selecionadas, a municipalização do transporte escolar é mais 
vantajosa, mas para a outra, a terceirização é a opção econômica mais viável. 
  
Palavras-chave: Transporte Escolar. Terceirização. Educação. Custos. 
 
1. INTRODUÇÃO  

“A educação é um direito de todos, e dever do Estado e da família [...]”, é o que 
garante a Constituição Federal em seu Art. 205. Também dispõe sobre os princípios segundo 
os quais o ensino deve ser ministrado, atendendo a necessidade de igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola. Além dos princípios, a constituição impõe ao Poder 
Público a incumbência da organização dos sistemas de ensino, de modo que cumpra o 
atendimento ao educando, para tanto, faz uso de programas suplementares de material 
didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Mas a garantia assegurada pela 
Constituição de uma vaga em uma escola pública, não é condição suficiente para possibilitar o 
acesso à educação, ou mesmo assegurar-lhe a permanência do cidadão no ensino. Existem 
vários fatores que influenciam tal anseio, como alimentação, vestuário, material didático e 
transporte escolar.  

Quando se trata de transporte escolar, a situação é agravada na zona rural, onde a falta 
de investimentos ou melhorias em serviços básicos, faz com que o morador do campo 
percorra grandes distâncias para ter acesso à escola mais próxima, fator esse, que contribui 
para o êxodo escolar no interior. Na visão de Egami, et al, (2006), muitas vezes, o transporte 
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escolar gratuito fornecido pelo poder público representa a única alternativa que o aluno 
carente dispõe de chegar à escola. Nestas circunstâncias, o transporte escolar torna-se 
fundamental no acesso à unidade de ensino. 

A execução do serviço de transporte escolar pode ser realizada de forma direta (com 
veículos e motoristas do serviço público) ou mediante a contratação de particulares ou de 
empresas prestadoras do serviço (sistema terceirizado). Neste contexto, o presente trabalho 
busca contribuir para a discussão quanto às formas de disposição do transporte escolar rural 
em municípios brasileiros, resgatando elementos importantes das ações sociais do Estado para 
o desenvolvimento de políticas públicas mais assertivas, no que concerne ao acesso à 
educação por meio de programas suplementares. Também se justifica pelo intuito de gerar 
conhecimento para o setor público no que tange aos custos relacionados ao setor de transporte 
escolar rural, evidenciando a realidade de um município da região Central do Rio Grande do 
Sul, que mantém quase a totalidade de seu público escolar com transporte terceirizado, 
deparando-se com o questionamento: Qual o custo do transporte escolar rural prestado 
pelas modalidades  direta e indireta? 

O texto segue dividido em cinco sessões, além da introdução, a seção 2 apresenta a 
revisão da literatura, discorrendo sobre transporte escolar rural e programas do governo, além 
da forma como o serviço de transporte escolar é realizado. O detalhamento do problema 
apresentado pelo município em questão é objeto da terceira seção; Em seguida, na seção 4, 
apresenta-se a análise da pesquisa e comentários sobre os resultados encontrados para 
finalizar o trabalho na seção 5, onde se reúnem conclusões e considerações importantes. 
 
2. REFERENCIAL DE BASE 

Essa seção está subdividida em três partes, a primeira expõe a trajetória percorrida até 
o marco legal que estabelece a regulamentação e responsabilidades do transporte escolar rural, 
na sequência se apresenta o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o Programa 
Caminho da Escola, para então tratar da execução do Transporte Escolar. 
 
2.1 Trajetória  - Regulamentação e Responsabilidades do Transporte Escolar Rural 

A educação vem passando por diversas mudanças, principalmente no que se refere ao 
seu financiamento. Conforme Araújo (2008), nos últimos anos permeados pela Constituição 
Federal de 1988 (CF/88), diversos instrumentos legais foram aprovados para a garantia de 
recursos e cobrança de metas educacionais a serem atingidas. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB); o Plano Nacional de Educação (PNE), e o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef), substituído em 2007 pelo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), entre outros, são exemplos 
desses instrumentos legais, aplicados tanto na oferta da educação em áreas urbanas como 
rurais. 

Criado em 1993 pelo governo federal, o Programa Nacional de Transporte Escolar 
(PNTE), tinha por finalidade facilitar o acesso e a permanência dos estudantes da área rural ao 
ensino fundamental público. Para tanto, faz transferências de recursos financeiros aos 
municípios para a aquisição de veículos automotores (terrestres ou fluviais) destinados ao 
transporte de escolares. Em 2003, com o intuito de reduzir as dificuldades de acesso ao ensino 
nas áreas rurais e acreditando que o transporte escolar rural seria a solução desse problema, a 
Lei 10.709/2003, alterou a LDB Lei 9.394/76, estabelecendo em seus Art. 10, inciso VII e Art. 
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11, inciso VI, que a partir de então os Estados e os Municípios assumiriam o transporte 
escolar das suas redes estadual e municipal consecutivamente. (ARAÚJO, 2008).  

Na visão de Collicchio, (2013), a projeção do Transporte Escolar Rural (TER) no 
Brasil só encontrou ressonância no País, a partir do momento que o Governo Federal, por 
meio do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
MEC/FNDE, incluiu na agenda pública, estratégias de formulação e implementação de 
políticas públicas que buscam melhorar as condições de acesso e permanência de estudantes 
residentes na área rural. Assim, em 2004, o PNTE veio dar lugar ao PNATE (Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar). 
 
2.2 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (2015), foi instituído 
pela Lei 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência 
nos estabelecimentos escolares, somente dos alunos do ensino fundamental público, 
residentes em área rural, que utilizassem transporte escolar, por meio de assistência 
financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. Porém, com a 
Medida Provisória 455/2009 , transformada na Lei 11.947, de 16 de junho do mesmo ano, o 
programa foi ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da 
educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais. 

Esse fundo, consiste na transferência automática de recursos financeiros aos estados, 
Distrito Federal e municípios, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, 
para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, 
serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de 
assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada 
para o transporte de alunos da educação básica pública, que residem em área rural. Esses 
valores também podem ser utilizados para o pagamento de serviços contratados junto a 
terceiros para o transporte escolar (FNDE, 2015). 

Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
são realizados em nove parcelas anuais, de março a novembro, tendo como base o 
quantitativo de alunos da zona rural, transportados e informados no censo escolar do ano 
anterior para o cálculo do montante de recursos financeiros destinados. O valor per capta/ano 
varia entre R$ 120,73 e R$ 172, 24, de acordo com a área rural do município, a população 
moradora do campo e a posição do município na linha de pobreza. Para garantir segurança e 
qualidade ao transporte dos estudantes, além do Pnate, o Ministério da Educação por meio do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mantém outro programa que visa 
atender alunos moradores da zona rural: O Caminho da Escola. (FNDE, 2015). 

 
2.3 Programa Caminho da Escola 

Criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, consiste na concessão, pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha de crédito 
especial para a aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus, miniônibus e micro-ônibus 
zero-quilômetro e de embarcações novas, com o objetivo de renovar a frota de veículos 
escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a 
redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a 
permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das 
redes estaduais e municipais, (FNDE, 2015). 
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O programa também visa à padronização dos veículos de transporte escolar, à redução 
dos preços dos veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições. O governo federal, 
por meio do FNDE e em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (INMETRO), oferece um veículo com especificações exclusivas, próprias para o 
transporte de estudantes, e adequado às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e 
urbana brasileira, (FNDE, 2015). 

A aquisição é realizada por meio de pregão eletrônico para registro de preços, 
realizado pelo FNDE por meio do Sistema de Gerenciamento de Adesão a Registro de Preços 
(SIGARP), de veículos padronizados para o transporte escolar, havendo três formas para 
estados e municípios participarem do Caminho da Escola: com recursos próprios, bastando 
aderir ao pregão; via convênio firmado com o FNDE; ou por meio de financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (FNDE, 2015). 
 
2.4 A execução do Transporte Escolar  

Conforme diagnóstico produzido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul (TCE – RS), em seu terceiro ano, denominado Radiografia do Transporte Escolar 
Público no Estado do Rio Grande do Sul (2014), o número de alunos que utilizaram o 
transporte escolar público no Rio Grande do Sul em 2013, foi de 370.454. Trata-se de 15,6% 
do total de alunos matriculados no Estado, o que significa que um em cada 6,4 estudantes faz 
uso do transporte escolar, sendo que do total transportado, 67,3% (249.435 estudantes) 
residem na área rural e 32,7% (121.019 estudantes) na zona urbana. 

O diagnóstico também aponta que em 2013, dos 467 Municípios respondentes, cerca 
de dois terços (62,1%) dos veículos destinados à execução do transporte escolar público são 
de propriedade de particulares, contratados mediante procedimento licitatório e pouco mais de 
um terço (37,9%), de propriedade dos Municípios. Para Egami, et al, (2006), quando se trata 
do segmento de transporte de escolares, pode-se citar alguns itens a serem transferidos para 
terceiros, como a contratação de motoristas e de empresas ou transportadores autônomos para 
realizarem algumas linhas ou rotas e os serviços de funilaria, mecânica e autoelétrica. Pois 
dependendo da dimensão da frota torna-se inviável manter uma estrutura própria com mão de 
obra especializada. 

A figura 1 ilustra o cenário apontado pelo TCE – RS, sobre os veículos utilizados na 
realização do transporte escolar do estado nos anos de 2011 a 2013.  
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Figura 1 – Veículos utilizados no transporte escolar  

 
Fonte: Radiografia do Transporte Escolar Público no Estado do Rio Grande do Sul, 2014. 
 

No entanto, verifica-se que ao longo do tempo, paulatinamente está aumentando a 
participação dos veículos próprios na frota do transporte escolar público, de 2011 a 2013 
houve um acréscimo de 3,3 pontos percentuais na participação destes, que era de 34,6% e 
passou para 37,9% em 2013.  

Atualmente, conforme demonstra a figura 2, o formato predominante de operação do 
transporte escolar público na maior parte dos 467 Municípios respondentes, 349 destes ou 
74,7% é o que combina utilização de veículos próprios e de terceiros somando 81,2% do total 
de veículos. Por outro lado, em fração menor, 73 deles (15,6%) operam somente com veículos 
próprios, enquanto que 45 (9,6%) unicamente com terceirizados. 
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Figura 2 –––– Modalidade do Transporte Escolar em 2013 

 
Fonte: Radiografia do Transporte Escolar Público no Estado do Rio Grande do Sul, 2014. 

 
O cenário atual, retratado em 2013, vem se desenhando ao longo do tempo, pois na 

figura 3 observa-se que desde 2011, há uma crescente utilização das duas modalidades de 
tranaporte como forma de oferta do serviço público por parte dos governos municipais no Rio 
Grande do Sul. 

 
Figura 3 –––– Modalidade do Transporte Escolar ao longo do tempo 

 
Fonte: Radiografia do Transporte Escolar Público no Estado do Rio Grande do Sul, 2014. 
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O aumento significativo de 16,7 pontos percentuais na combinação de frota própria e 
terceirizada, que do ano de 2011 a 2013, passou de 64,5% para 81,2%, refletiu na consequente 
redução das modalidades utilizadas de forma isolada. Este cenário permite inferir que, a cada 
ano que passa, os municípios optam cada vez mais por atender suas necessidades com a 
utilização de modalidade de oferta de transporte escolar público conjugada.  
 
3. Metodologia 

O presente trabalho utilizou-se de pesquisa qualitativa quanto à abordagem, pois de 
acordo com Gerhardt (2009, p. 31), “a pesquisa qualitativa não se preocupa com 
representatividade numérica, mas sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 
social, de uma organização, etc.”. Quanto à natureza caracteriza-se como uma pesquisa 
aplicada, pois se propõe gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 
problemas específicos, envolvendo verdades e interesses sociais. Quanto aos objetivos, 
encaixa-se como uma pesquisa descritiva e utiliza-se das estratégias bibliográfica e 
documental para consecução de seus objetivos. 

A estratégia de pesquisa documental seguiu os passos expostos por Sá-Silva, Almeida 
e Guindani (2009) que inferem na preparação das informações, para então classificar os dados 
conforme categorias pré-estabelecidas, na sequência os dados passam para a fase de descrição 
e interpretação.  

Os dados foram coletados da folha de pagamento, relatórios internos do setor de 
transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação do município para os dados de 
manutenção, combustível, impostos, seguro, quilometragem e relatórios internos da Secretaria 
Municipal de Educação para os dados dos usuários. 

Os dados foram categorizados em função da alocação dos gastos, e expostos de forma 
descritiva e interpretados conforme o enquadramento para cada rota selecionada. 

 

4. Análise dos Dados 
A extensão rural do município estudado, compreende cerca de 637,53 km² e 

atualmente, o município possui 1.622 estudantes na área rural, conforme Censo Escolar de 
2014, divulgado pelo Diário Oficial em 09 de janeiro de 2015. O governo municipal utiliza 
quase que em sua totalidade de transporte terceirizado para dar conta dessa demanda. 

A terceirização do transporte acontece de duas maneiras: Licitação pública de rotas 
escolares e aquisição de passagens. A licitação de uma rota escolar é realizada para a 
localidade do interior que não possui linha de transporte coletivo público, sendo necessária a 
concessão para uma empresa terceira vencedora da licitação, a qual será remunerada 
mensalmente pelo trajeto. Já a aquisição de passagens ocorre nos casos em que os estudantes 
necessitam pegar “carona” de uma linha de transporte coletivo já existente, uma vez que não é 
disponibilizado uma linha específica para atendimento aos estudantes daquela localidade, 
assim a prefeitura realiza a compra das passagens suficientes para o transporte dos alunos 
daquela realidade. 

Compreendido o sistema de transporte utilizado no município, ocorre que em 2014 o 
município foi contemplado por dois veículos, recebidos por meio do programa Caminho da 
Escola. Trata-se de um microônibus escolar Marcopolo/Volare V8L EO, diesel, ano/modelo 
2013/2014, com capacidade para 22 passageiros com espaço para uma cadeira de rodas e de 
um ônibus escolar Mercedes Benz/OF 1519 R. ORE, ano/modelo 2013/2013, com capacidade 
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para 60 passageiros, ambos encontram-se lotados na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura do município.  

Considerando o fato que o município em questão possuiu esses dois veículos em 
condições, e especificamente destinados ao transporte escolar rural, procedeu-se ao cálculo de 
viabilidade de municipalização do transporte escolar de somente duas rotas, objetivando 
assim, retratar o mais fidedignamente possível a atual realidade. No que tange à seleção das 
rotas, foram selecionadas uma de cada modalidade, uma rota licitada, a qual ficará 
denominada para fins do estudo como ROTA 1, e a segunda, na qual o município realiza a 
aquisição de passagens aos estudantes, que agora ficará denominada como ROTA 2. As rotas 
foram escolhidas pela possibilidade de execução do serviço em virtude à acesso, condições de 
estrada, ver o que posso argumentar  

A categorização dos dados foi realizada em virtude dos trajetos realizados pelas rotas, 
informações sobre a folha de pagamento, custeio vinculado aos veículos e os trajetos 
realizados. 

Seguem no quadro 1, as informações e custos observados nas rotas selecionadas para 
estudo. no ano de 2014.  

 
Quadro 1 - Trajetos terceirizados 

ROTA 1  ROTA 2  

Modalidade Licitação Modalidade Compra de passagens 

Capacidade 28 passageiros Quantidade 21 passageiros 

Km percorridos/dia 81,9 Km percorridos/dia 80 

Valor diário R$ 357,00 Valor da passagem R$ 4,60 

Média dias 20 N. de passagens/mês 40 

Custo mensal R$ 7.140,00 Custo mensal R$ 3.864,00 

Custo mensal/passageiro R$ 255,00 Custo mensal/passageiro R$ 184,00 

Custo dia/passageiro R$ 12,75 Custo dia/passageiro R$ 9,20 
Fonte: dados disponibilizados pelo setor de transporte escolar do município 
 

Conforme quadro 1, no ano de 2014, a ROTA 1 possui um contrato de licitação pelo 
qual percorre 81,9 Km diários para transportar 28 estudantes, onde o município tem um custo 
no montante de R$ 357,00 por dia, apresentando assim um custo de R$ 12,75/dia por 
passageiro. Já na ROTA 2, adquire passagens para 21 estudantes diariamente. Esta rota 
apresenta o custo unitário da passagem de R$ 4,60, ou seja, R$ 9,20/dia, esse montante, 
representa o custo  de cada estudante para prefeitura. 

Para viabilizar a realização dos cálculos do transporte escolar de forma 
municipalizada, foram necessárias diversas informações. A primeira se refere ao quadro 
pessoal bastante reduzido vinculado à Secretaria Municipal de Educação, nesse sentido, 
teriam de ser realizadas contratações de dois motoristas para realização dos itinerários. Para 
fins de cálculo, não foram computados os gastos concernentes ao concurso público necessário 
para tais contratações. Os motoristas deveriam ter contratadas carga horária de 40 horas 
semanais, e para o  cálculo foi necessário à inclusão de 2 horas extras diárias, considerando 
que o motorista deverá sair da Secretaria de Educação para realizar o transporte e no final do 
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dia retornar ao ponto de partida. O quadro 2 apresenta os valores utilizados no cálculo da mão 
de obra dos dois motoristas. 
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Quadro 2 - Informações cálculo mão de obra 

Salário R$ 1.675,49 

Horas extras/dia 2 

Vale transporte/dia R$ 7,00 

Vale alimentação/mês R$ 415,00 

  

CÁLCULO DO CUSTO DA MÃO DE OBRA   

1 - Salário Contratual Bruto R$ 1.675,49 

2 - Horas Extras com adicional de 50,0% sobre o valor da hora normal R$ 502,65 

Total Bruto das Remunerações R$ 2.178,14 

INSS Descontado do Empregado R$ 196,03 

Vale Transporte Descontado do Empregado R$ 100,53 

   

CÁLCULO DO CUSTO MENSAL   
01 - Salário Contratual + Adicionais + Horas Extras (menos INSS e Vale Transporte 
descontados) R$ 1.881,58 

02 - FGTS Devido pela Empresa no mês - 

03 - INSS Devido pela Empresa no mês R$ 435,63 

04 - Contribuição para o Risco de Acidentes do Trabalho - RAT no mês R$ 65,34 

05 - Contribuição para Terceiros  - 

06 - Vale Transporte R$ 53,47 

07 - Ticket Alimentação R$ 415,00 

08 - Provisão de 1/12 avos de 13º Salário Proporcional R$ 181,51 

09 - Provisão de 1/12 avos de Férias Proporcionais R$ 181,51 

10 - Provisão de 1/3 Sobre Férias Proporcionais R$ 60,50 

12 - Provisão de INSS Devido pela Empresa sobre 13º Salário e Férias proporcionais R$ 84,71 

13 - Provisão de Contribuição para o RAT sobre 13º Salário e Férias proporcionais R$ 12,71 

14 - Provisão de Contribuição para Terceiros sobre 13º Salário e Férias proporcionais    - 

Total do Custo Mensal + Provisões R$ 3.580,09 
Quadro elaborado pela autora 
 

As informações pertinentes aos vencimentos e vale alimentação foram 
disponibilizadas pelo setor de recursos humanos do município, resultando em um custo 
mensal para cada motorista, já consideradas as provisões, no montante de R$ 3.580,09. 
Observa-se que, o cálculo não apresenta incidência de FGTS, isso acontece pela razão de o 
município ser regido por regime estatutário, regime próprio para administração pública direta 
federal, estadual ou municipal. Além do custo da mão de obra, existem outros custos a serem 
considerados para cálculo da municipalização do transporte escolar, como o custo médio dos 
veículos a serem utilizados, cálculo este apresentado no quadro 3 a seguir.  
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Quadro 3 - Cálculo do custo dos veículos 

Veículo: Ônibus Escolar Rural Micro ônibus Escolar 

Marca/modelo: MERCEDES BENZ/OF 1519 R. ORE MARCOPOLO/VOLARE V8L EO 

Capacidade: 60 passageiros 22 passageiros + cadeirante 

Combustível: Diesel Diesel 

Ano fabrc/modelo: 2013/2013 2013/2014 

Valor de aquisição: R$ 240.500,00 R$ 132.000,00 

Custo médio manutenção/mês: R$ 178,56 R$ 400,00 

Km percorrida/litro diesel: 4,5 Km/litro 4,5 Km/litro 

Valor diesel: R$ 2,550 R$ 2,550 

Km a ser percorrida/dia 81,9 Km 80 Km 

Custo médio consumo/mês: R$ 928,20 R$ 906,67 

Custo de seguro aproximado: R$ 2.800,00 R$ 2.400,00 

Custo seguro/mês: R$ 233,33 R$ 200,00 

TOTAL: R$ 1.340,09 R$ 1.506,67 
Quadro elaborado pela autora 
 

Como os dois veículos recebidos pelo programa Caminho da Escola são novos, 
utilizou-se de informações prospectadas com oficinas concessionárias de cada marca para 
cálculo do custo mensal de consumo médio e de manutenção preventiva para cada veículo. A 
informação inerente ao consumo médio mensal de 4,5 km percorridos por litro de óleo diesel 
foi disponibilizada pela concessionária do veículo microônibus  escolar Marcopolo Volare, 
esta informação foi utilizada também para retratar aproximadamente o consumo médio do 
veículo ônibus escolar Mercedes Benz/OF 1519 R.ORE, pois é o consumo médio aproximado 
para veículos escolares.  

Além destes, considerou-se também o seguro contra terceiros, para este, o prêmio 
aproximado foi obtido por cotações online. Tanto a depreciação, como valores de IPVA e 
licenciamento, não foram considerados no cálculo do custo dos veículos, pois esses gastos, já 
são contabilizados para município, independentes da utilização ou não destes dois veículos, 
portanto, devem ficar de fora para fins comparativos.  

 
Quadro 4 - Trajetos municipalizados 

ROTA 1  ROTA 2  

Capacidade 60 passageiros Capacidade 23 passageiros 

Km percorrida/dia 81,9 Km percorrida/dia 80 

CUSTO COM VEÍCULO R$ 1.340,09 CUSTO COM VEÍCULO R$ 1.506,67 

Combustível R$ 928,20 Combustível R$ 906,67 

Manutenção R$ 178,56 Manutenção R$ 400,00 

Seguro R$ 233,33 Seguro R$ 200,00 

CUSTO COM PESSOAL R$ 3.580,09 CUSTO COM PESSOAL R$ 3.580,09 

Custo mensal R$ 4.920,18 Custo mensal R$ 5.086,75 

Custo mensal/passageiro R$ 82,00 Custo mensal/passageiro R$ 221,16 
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Custo dia/passageiro R$ 4,10 Custo dia/passageiro R$ 11,06 
Quadro elaborado pela autora 
 

Calculados os custos pertinentes à pessoal e veículos, apresenta-se o custo da 
operação, ou seja, o custo mensal e diário por aluno a ser transportado, no caso da realização 
do transporte escolar pelo município. Para o veículo Ônibus escolar Mercedes Benz, chegou-
se ao custo de R$ 4,10 por passageiro/dia, sendo que para o veículo Micro-ônibus escolar 
Volare, observou-se o custo de R$ 11,06 na mesma ordem, lembrando que foi considerada a 
média de 20 dias úteis no mês. 

Findados os cálculos, comparou-se os custos diários por aluno de cada sistema de 
transporte utilizado para cada uma das rotas, conforme segue: 

 
Quadros 5 - Comparações entre os sistemas de transporte 

ROTA 1  ROTA 1  

Modalidade Licitação Modalidade Transporte municipalizado 

Capacidade 28 passageiros Quantidade 60 passageiros 

Km percorridos/dia 81,9 Km percorridos/dia 81,09 

Custo dia/passageiro R$ 12,75 Custo dia/passageiro R$ 4,10 

ROTA 2  ROTA 2  

Modalidade Compra de passagens Modalidade Transporte municipalizado 

Capacidade 21 passageiros Quantidade 24 passageiros 

Km percorridos/dia 80 Km percorridos/dia 80 

Custo dia/passageiro R$ 9,20 Custo dia/passageiro R$ 11,06 
Quadro elaborado pela autora 
 

Conforme o quadro 5, observa-se que, com relação à ROTA 1, a modalidade mais 
vantajosa para o município é o transporte municipalizado, pois com este será possível obter 
uma economia de R$ 8,65/dia por passageiro comparada à realização do transporte de forma 
licitada. Já no que diz respeito à ROTA 2, verifica-se que a situação se inverte, neste caso, a 
vantagem apresentada é na continuação da já utilizada, aquisição de passagens para os 
estudantes, pois a mudança para transporte direto nesta rota, acarreta um custo adicional de 
R$ 1,86/dia por passageiro. 

Ressalta-se que esses cálculos utilizaram a capacidade máxima de ocupação dos 
veículos, a ociosidade não foi refletida nos cálculos. 
 
5. Considerações Finais 

O transporte escolar é o meio de oferecer possibilidades aos alunos moradores de 
zonas rurais ou afastadas, acesso à educação com parâmetros igualitários aos dos moradores 
do centro urbano. Por se tratar de um sistema que exige grande quantidade de recursos, seus 
custos merecem destaque. Neste contexto, o presente trabalho buscou contribuir para a 
discussão do transporte escolar rural no Brasil, resgatando elementos importantes das ações 
sociais do Estado para o desenvolvimento de políticas e gerar conhecimento para o setor 
público no que tange aos custos relacionados ao setor de transporte escolar rural. 

O trabalho foi realizado em um município da região central do Rio Grande do Sul, o 
qual mantém quase a totalidade de seus serviços de transporte escolar de forma terceirizada. O 
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fato de o município em questão ter recebido dois veículos pelo programa federal Caminho da 
Escola, fez questionar o custo da realização destes mesmos trajetos com transporte próprio e 
terceirizado, tornando esta a motivação inicial para realização do estudo. 

De posse dos cálculos, permitiu-se a comparação, chegando à conclusão de que para 
uma das rotas selecionadas, a municipalização do transporte escolar é mais vantajosa, mas 
para a outra, a terceirização, realizada atualmente, continua sendo a opção mais viável. 

Cabe ressaltar para o cálculo dos custos referentes ao transporte escolar, não se 
contemplou o custo da ociosidade, para os casos de não atingimento de ocupação máxima dos 
veículos, não foram considerados os custos sociais de manter um veículo à disposição da 
sociedade em desuso, tampouco foram verificados os custos de transação inerentes ao 
processo de contratação de empresa de transporte terceirizado, e os custos de transação do 
processo de contratação de mão de obra própria. Outro ponto que merece grande atenção e 
pode definir outra diretriz de pesquisa se refere a qualidade da prestação do transporte escolar 
aos municípios. A administração pública municipal deve ter condições de acompanhar a 
realização deste serviço, seja este prestado de forma direta ou terceirizada. 
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