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RESUMO

As atividades desenvolvidas para a prestação do Serviço de Transporte Público 
por  Ônibus podem causar externalidades negativas sobre diversos componentes 
ambientais,  a  ponto  de  gerar  passivo  ambiental,  cuja  recuperação  deve  ser 
planejada e efetuada rapidamente pela empresa responsável pelo serviço prestado 
para evitar multas cabíveis por lei. 

Considerando que o passivo ambiental é muito dinâmico no tempo e no espaço 
e  que  sua  recuperação  pode ser  custosa,  há a  necessidade de se  gerenciar  e 
controlar a operação desse serviço, a fim de evitar ou reduzir os impactos criados e, 
conseqüentemente, o passivo ambiental gerado. 

O objetivo deste trabalho é propor um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e 
um Banco  de Dados associados ao Serviço de  Transporte  Público por  Ônibus, 
visando a sustentabilidade ambiental do mesmo.

O SGA e o Banco de Dados associado são ferramentas úteis para as empresas 
prestadoras de serviços que contarão com uma opção dinâmica que lhes permitirá 
ajustar  características  próprias  às  condições  de  sustentabilidade  ambiental  e 
também para  os  órgãos  gestores  no  processo  decisório sobre  a  concessão  de 
novas linhas ou extensão das vigentes.
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ABSTRACT

The activities to deliver the public transport service by bus may cause negative 
externalities on various  environmental  components  to  the  point  of  generating an 
environmental liability that should be taken care of by the company responsible for  
the service in order to avoid fines appropriated by law. 

Given that the environmental liability is very dynamic, in time as well as in space, 
and that its recovery may be expensive, there is a need to manage and to control the  
activities related to this service to avoid or to mitigate the related impacts which, in 
turn, will reduce the environmental liability. 

The purpose of this work is to create an Environmental  Management System 
and  a  Database  associated  to  public  transport  system  by  bus  aiming  to  the 
environmental sustainability of this service.             

The  Environmental  Management  System  and  a  Database  associated  are 
important  tools for companies which run the transportation Services that  will  use 
dynamic option that will allow to adjust their own characteristic to the conditions of  
environmental sustainability and also for the governmental agencies in the decision 
process about concession of new routes or extension of routs. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O processo  acelerado  de  urbanização  sofrido  pelo  Brasil  nas  últimas  cinco 

décadas, provocou um crescimento desordenado das áreas urbanas que passaram 

a abrigar 82% da população, sendo que 70% da mesma concentrada em apenas 

10% do território (Ministério das Cidades, 2006). Segundo projeções oficiais, estima-

se que em 2025 essa concentração tenda a se acentuar e atingir aproximadamente 

90% (ONU, 2003). Toda essa massa humana exige,  para sua sobrevivência, um 

serviço de transporte urbano adequado as suas necessidades.

Segundo  a  Associação  Nacional  de  Transportes  Urbanos,  ANTP  (2002),  o 

Transporte  Público  Urbano,  no  Brasil,  é  responsável  pelo  deslocamento  de  59 

milhões de passageiros/dia. O segmento ônibus, que conta com uma frota de 95 mil  

veículos, atende aproximadamente 95% dos deslocamentos urbanos. (ANTP, 2007).

O Sistema de Transporte Público por Ônibus desempenha um importante papel 

sócio-econômico, já que ele é um modo motorizado acessível às pessoas que não 

possuem automóveis  ou  que  estão  impossibilitadas  de  dirigir  (pobres,  crianças, 

adolescentes, idosos, deficientes e doentes). 

Entretanto,  quando  este  sistema  não  é  planejado  adequadamente  suas 

atividades provocam impactos  negativos  (PAES,  2006),  destacando entre  estes: 

congestionamentos,  acidentes  de  trânsito,  custos  operacionais  -  no  âmbito 

econômico; problemas na mobilidade, na saúde e na qualidade de vida - no âmbito 

social e poluições do ar, da água e do solo, assim como a sonora e a visual - no 

âmbito físico. 

A falta ou deficiência de planejamento e de controle deste serviço favorece a 

criação de passivo ambiental, isto é, de componentes dos meios físico, biótico e 

antrópico degradados além dos padrões ou limites considerados aceitáveis que, se 
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não  recuperados  sistematicamente,  podem  crescer  significativamente, 

comprometendo a qualidade de vida da população e a continuidade do serviço.

A  Lei  de  Crimes  ambientais  N°  9.605  de  1998,  prevê  sansões  penais  e 

administrativas para pessoas ou entidades que apresentem condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente mesmo involuntariamente.

Como este passivo é dinâmico no tempo e no espaço, torna-se necessária à 

busca  de  ferramentas  que  possam auxiliar  na  tarefa  de  gestão  e  controle  das 

operações do serviço de transporte público por ônibus.

Verifica-se,  então, a necessidade da elaboração e aplicação de processos de 

monitoramento e de controle de toda atividade com potencial poluidor, como é o 

caso do Serviço de Transporte Público por Ônibus, de forma a evitar sansões que 

podem ser significativas economicamente. 

Assim, evidencia-se a importância de um Sistema de Gestão Ambiental, SGA, e 

Banco de Dados associados aos serviços de transporte público por ônibus visando 

a  sustentabilidade  ambiental  dos  mesmos.  Por  meio  do  Banco  de  Dados, 

indicadores  de  qualidade  ambiental  pré-estabelecidos  podem ser  continuamente 

atualizados e a sustentabilidade do serviço pode ser alcançada.  

1.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

A  presente  dissertação  tem  como  objetivo  propor  um  Sistema  de  Gestão 

Ambiental  e  um  Banco  de  Dados  associado  como  suporte  ao  controle  da 

sustentabilidade  ambiental  de  empresas  de  serviços  de  transporte  público  por 

ônibus.

Este  banco  de  dados  conterá  informações sobre  a  frota,  as  instalações,  as 

operações e os funcionários de uma empresa pública concessionária deste tipo de 

serviço, possibilitando à mesma e aos órgãos gestores a fiscalização das condições 

relacionadas com a sustentabilidade ambiental do serviço prestado.

Verifica-se a importância tanto do SGA proposto quanto do banco de dados 

relacionado para  as  empresas  prestadoras  de  serviços  que,  contarão  com uma 
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ferramenta dinâmica que lhes permitirá ajustar características próprias às condições 

de  sustentabilidade  ambiental  e  também  para  os  órgãos  gestores  no  processo 

decisório sobre a concessão de novas linhas.

Esta dissertação está inserida na linha de pesquisa Meio Ambiente e Sistemas 

de Transportes e dá continuidade a duas dissertações já aprovadas no âmbito desta 

seção,  quais  sejam  “Sustentabilidade  Ambiental  dos  Sistemas  de  Transportes 

Públicos em Centros Urbanos” de Gleicy Karen Abdon Alves Paes e “Fatores que 

Influenciam a Sustentabilidade Ambiental do Sistema de Transporte Público Urbano 

e sua Hierarquizarão” de Natalia Hoffmann Ramos de Macedo.  

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

O  presente  trabalho  está  estruturado  em  6  capítulos  conforme  à  seguir 

apresentados:

Capítulo 1 – Introdução: apresentam-se as considerações iniciais, os objetivos, 

as justificativas e a composição do trabalho.

Capítulo 2 – Sistema de transporte público por ônibus e suas externalidades:  

caracteriza-se  o  sistema  de  transporte  público  por  ônibus,  abordando  sua 

importância, sua classificação, seus componentes, a legislação brasileira sobre a 

regularização do sistema, e por fim, as externalidades nos meios físicos, bióticos e 

antrópicos provocadas por esse sistema.

Capítulo 3 – Sistema de Gestão Ambiental para o sistema de transporte público 

por ônibus: são apresentados alguns conceitos e os objetivos da gestão ambiental,  

para,  em  seguida,  propor  um sistema  de  gestão  ambiental  para  o  serviço  de 

transporte público por ônibus.

Capítulo 4 – Protótipo do Banco de Dados para o gerenciamento ambiental dos 

transportes  públicos  por  ônibus:  algumas  considerações  gerais  sobre  banco  de 

17



dados são apresentadas, identificando-se as características necessárias para a sua 

criação. É estruturado um protótipo de banco de dados associado ao sistema de 

gestão ambiental proposto no capítulo anterior.

 

Capítulo 5 – Aplicação do Banco de Dados proposto: onde é apresentada uma 

aplicação do banco de dados proposto no capítulo anterior a um caso particular. A 

empresa,  a  linha  e  o  trecho  escolhido  para  avaliação  são  apresentados  e  os 

resultados obtidos são discutidos criticamente.

Capítulo 6 – Conclusões e recomendações: se comentam os resultados mais 

relevantes,  apresentando-se  recomendações  sobre  desenvolvimentos  futuros 

associados ao trabalho realizado.
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2.  SISTEMA  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  POR  ÔNIBUS  E  SUAS 

EXTERNALIDADES

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo  FERRAZ  e  TORRES  (2001),  o  Sistema  de  Transporte  Público  é 

fundamental  para as cidades,  pois possibilita o deslocamento de várias pessoas 

juntas em um mesmo veículo. 

Este Sistema desempenha um papel imprescindível na promoção da vitalidade 

econômica,  da  justiça  social,  da  qualidade  de  vida  e  da  eficiência  das  grandes 

cidades. 

Além disso, representa uma alternativa para substituir o uso do automóvel, com 

consequente redução de congestionamentos, de poluição e do uso indiscriminado 

de combustíveis fósseis, entre outros aspectos. 

Ainda como substituto do automóvel, possibilita a diminuição dos investimentos 

em infraestrutura viária, redirecionando esses recursos para outras atividades de 

relevância social, como saúde e educação. (ARRUDA, 2004)

Atualmente, os modos de transportes públicos usados no Brasil são os ônibus, 

os  trens  suburbanos,  o  metrô,  os  transportes  informais  e  em menor  escala,  as 

barcas.  Dentre esses,  o  ônibus  é  meio  de  transporte  mais  utilizado,  atendendo 

aproximadamente a 95% dos deslocamentos urbanos (ANTP, 2007).  Por exemplo,  

na cidade do Rio de Janeiro,  segundo relatório anual de atividades desenvolvido 

pela FETRANSPOR (2006), o ônibus foi o meio de transporte mais utilizado, sendo 

este responsável pelo deslocamento 76,5 % dos passageiros por dia, seguido pelas 

vans, que transportaram 14,8%, enquanto que os demais modos serviram apenas 

8,7% da população.
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Devido  à  importância  do  transporte  público  por  ônibus  nos  deslocamentos 

urbanos,  esta  dissertação  focaliza este  modo de  transporte,  sendo apresentado, 

neste capítulo, o sistema de transporte público por ônibus, seus componentes, a 

legislação brasileira sobre a regularização deste sistema e as externalidades nos 

meios físicos, bióticos e antrópicos provocadas pelo mesmo.

2.2 O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

 

O Sistema de Transporte Público por Ônibus é um serviço essencial no Brasil. 

Segundo dados da ANTP (2008),  este  modo de transporte foi  responsável  pela 

movimentação  de  aproximadamente  14  bilhões  de  passageiros  em  viagens 

municipais e intermunicipais no ano de 2007. 

Apesar de alguns investimentos aplicados para a viabilização dos Sistemas de 

Transporte  Público  por  Ônibus,  eles  permanecem  insuficientes  para  atender  a 

demanda que é crescente e vêm experimentando um momento de crise. No Rio de 

Janeiro, entre os anos de 2000 a 2006, houve uma perda de aproximadamente 

28,8% dos passageiros de ônibus e uma pequena recuperação de 3% em 2007 

(FETRANSPOR, 2008), conforme apresentado na Figura 2.1 abaixo.

FIG. 2.1 Evolução da Demanda/Dia de

Passageiros por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro

Fonte: FETRANSPOR, 2008
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Segundo o Anuário da NTU (2006/2007),  as principais razões que levaram a 

essa crise foram a redução da renda dos brasileiros, o aumento  das tarifas e o  

surgimento  da  concorrência:  na  forma  do  transporte  informal  e  maior  venda de 

carros e motos. 

A falta de um transporte público por  ônibus de qualidade estimula o uso do 

automóvel, o que aumenta os níveis de congestionamento e poluição nas grandes 

cidades.

Dentro  deste  contexto,  torna-se  necessário  um  exame  no  modelo  atual  de 

Transporte Público por Ônibus, para que este seja realizado de forma mais racional 

possível, atendendo às expectativas de conforto, rapidez e segurança dos usuários, 

com a  máxima  produtividade  e  agredindo  o  mínimo  possível  o  meio  ambiente 

(PLANMOB, 2007). 

2.3 COMPONENTES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS E 

SUAS CARACTERÍSTICAS

Para um melhor entendimento do Sistema de Transporte Público por Ônibus 

apresentam-se  neste  item  as  características  dos  componentes  deste  sistema, 

segundo vários autores brasileiros como: D`GOSTO (1999), ARIAS (2001), LEITE 

(2002), PAES (2006),  MACEDO (2007), CAMPOS (2008).

Os componentes de um sistema  de transporte  público por  ônibus são:  vias, 

veículos,  terminais,  pontos de  parada, estações,  oficinas e  sistemas de controle 

complementados pelos recursos humanos, motoristas, que guiam os veículos e pelo 

meio onde todos os componentes se inserem.

As vias, espaços designados para o tráfego dos veículos, são classificadas em 

três  categorias  segundo a  separação  de  tráfego  que  elas  proporcionam.  Essas 

categorias são:

Via Partilhada: quando todo o trafego utiliza a via indistintamente.

Via  Segregada:  quando  existe  equipamento  físico  separando  o  ônibus  dos 

outros  tipos  de  veículos  e  a  passagem transversal  de  pedestres  e  veículos  é 

possibilitada com a semaforização, por exemplo.
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Via exclusiva: quando ela é utilizada apenas pelo ônibus. 

As  vias  segregadas  e  exclusivas  podem ser  subterrâneas,  elevadas  ou  em 

nível.

Os veículos, ônibus, se distinguem um dos outros pelo tamanho (micro, midi,  

convencionais,  microônibus,  articulados  e  biarticulados)  e  pela  fonte  de  energia 

empregada (diesel, gás natural, eletricidade, hidrogênio).

Os pontos  de parada,  estações e  terminais  são  três  tipos de equipamentos 

urbanos  necessários  para  que  o  Sistema  de  Transporte  Público  por  Ônibus 

funcione.

Os pontos de paradas são locais de embarque e desembarque de passageiros 

de ônibus localizados ao longo da via, identificados de alguma forma e contendo 

preferencialmente abrigo para os passageiros. 

As estações são os locais onde ocorre a integração física de várias linhas e 

onde existe grande movimentação de passageiros. 

Já a estação extrema das linhas é onde se realiza o controle dos horários de  

saída dos veículos, denominada de terminal.

As oficinas são os locais onde são realizados a manutenção e o reparo dos 

veículos.

Os ônibus são conduzidos por motoristas por meio do controle manual/visual, 

mantendo o espaçamento seguro com os demais veículos, respeitando os pontos 

de parada, fornecendo a harmonia no veículo, com os motoristas do resto do tráfego 

e respeitando o meio no que se inserem. 

2.4  REGULAMENTAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  POR 

ÔNIBUS

A legislação brasileira, em sua Constituição Federal, incumbe diretamente ao 

Poder Público, a prestação dos serviços públicos.

Segundo  MEIRELLES  (1999),  “serviço  público  é  todo  aquele  prestado  pela 

Administração  ou  por  seus  delegados,  sob  normas  e  controles  estatais,  para 
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satisfazer  necessidades  essenciais  ou  secundárias  da  coletividade  ou  simples 

conveniências do Estado”.

O  Poder  Público  poderá  realizar  diretamente  os  serviços  públicos,  pela 

Administração  Direta  ou  realizá-los  indiretamente  por  entidades  autárquicas, 

fundacionais e empresas estatais que fazem parte da Administração Indireta,  ou 

ainda, por  empresas  privadas e  particulares  (concessionários,  permissionários  e 

autorizatários).

 A Administração Pública ao realizar diretamente seus serviços, está adquirindo 

a titularidade dos mesmos,  ao delegar a realização a outros, está transferindo a 

titularidade ou simplesmente a execução. A transferência da titularidade do serviço 

é prevista em lei e só por ela pode ser modificada ou retirada. Por intermédio de Ato 

Administrativo (unilateral ou bilateral) o poder público pode delegar a titularidade do 

serviço público, podendo também, da mesma forma retirar ou alterar, sendo exigido 

em determinados casos autorização legislativa. A outorga do serviço público é feita 

às autarquias, fundações e empresas estatais,  que ao serem criadas, já lhe são 

transferida esta titularidade; e a delegação é feita à iniciativa privada, por meio de 

regulamentação e controle do Poder Público. (MEIRELLIS, 1999).

A Constituição Federal  de 1988 estabeleceu  como competência privativa da 

União legislar sobre o trânsito e o transporte (Artigo 22, Inciso XI), permitindo ao 

Município, por  meio de legislação suplementar  (Artigo 30,  Inciso V),  organizar e 

prestar os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo que 

tem caráter essencial dentro da unidade política da sua jurisdição (Artigo 30, Inciso 

V). Assim, cabe ao Estado federado toda a competência que não seja conflitante ou 

que não seja exclusiva da União ou dos Municípios, ou ainda as competências que 

não lhe são vedadas pela constituição (§ 1º do Artigo 25). Portanto, compete ao 

estado à organização e prestação do transporte coletivo intermunicipal.

Os princípios gerais estabelecidos na Constituição Federal para delegação dos 

serviços públicos aplicam-se para os Estados e Municípios. A responsabilidade do 

poder público em relação aos transportes é detalhada na Constituição Federal e nas 

Leis  Orgânicas  Municipais,  que  dispõem  sobre  o  regime,  o  contrato,  sua 

prorrogação, condições de caducidade, fiscalização e rescisão, sobre os direitos dos 

usuários,  a política tarifária e sobre a obrigação do concessionário em manter o 

serviço adequado (CARDOSO,1998). 
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A  delegação  do  serviço  público  pode  ser  realizada  sob  as  seguintes 

modalidades: concessão, permissão ou autorização como descritos à seguir:

a) CONCESSÃO

A  Concessão  consiste  na  delegação  de  prestação  de  serviço,  pelo  poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica 

ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por 

sua conta e risco e por prazo determinado. (lei federal 8.987/).

Ao findar  o prazo de concessão, o concessionário deverá reverter  ao Poder 

Público  os  bens  e  direitos  vinculados  ao  serviço  prestado,  de  acordo  com  as 

condições estabelecidas no contrato.  

Através  da  concessão,  o  poder  concedente  apenas  delega  a  execução  do 

serviço, nos limites e condições legais e contratuais, sujeita à sua fiscalização e 

regulamentação. (MEIRELLES, 1999)

Como o serviço de transporte público, apesar de concedido, continua sendo de 

responsabilidade do poder concedente, este poderá a qualquer momento durante o 

prazo contratual, usar a prerrogativa de rescisão unilateral em face de justificado 

interesse coletivo, cabendo ao concessionário a devida indenização.

Para que ocorra a competição entre os interessados, a concessão é conferida 

sem exclusividade na maioria dos casos, o que permite que os usuários possam 

usufruir  de  um  melhor  serviço  e  tarifa  mais  barata.  Apenas  em  casos  de 

inviabilidade técnica ou economia de concorrência na prestação de serviço, admite-

se concessão com exclusividade (Art. 16 da Lei 8.987/95).

b) PERMISSÃO

A Permissão consiste na delegação, a título precário , isto é de forma passageira 

ou transitória revogável, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita 

pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para 

seu desempenho, por sua conta e risco (lei federal 8.987/95)
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Devido a sua natureza, a permissão é destinada à transferência da execução de 

serviços ou atividades transitórias,  ou até mesmo permanentes,  mas que exijam 

frequentes  alterações  para  acompanhar  a  evolução  técnica  e  as  variações  do 

interesse  coletivo,  como  é  o  caso  do  transporte  coletivo.  Essa  modalidade  de 

delegação vem sendo muito utilizada pelas Administrações federais, estaduais e 

municipais para a execução dos serviços de transporte público por ônibus nas áreas 

de sua jurisprudência (MEIRRELES, 1999).

Em transportes, as permissões aplicam-se a serviço regular de transporte de 

passageiros,  sem  exploração  da  infra-estrutura  que  será  utilizada  e  sem 

exclusividade ao longo da rota percorrida. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006) 

c) AUTORIZAÇÃO

A  autorização  é  um  ato  unilateral  e  discricionário  (liberdade  de  ação 

administrativa) do Poder Público destinado à delegação da execução de serviços 

públicos  à  iniciativa  privada,  para  atender  a  interesses  coletivos  instáveis  ou 

emergência transitória.

No caso do transporte coletivo, sua aplicação se justifica na hipótese de atender  

situações emergenciais ou em situações experimentais e deve caducar ou revogar 

assim que a situação volte ao normal. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).

A  atual  legislação  brasileira  sobre  as  licitações  (lei  federal  8.666/93)  de 

concessões e permissões (lei 8.987/95) de serviços públicos, possibilita a entrada 

de novas empresas operadoras (pessoas físicas ou jurídicas), promovendo assim a 

competição no mercado e, conseqüentemente, a busca por eficiência.

As empresas operadoras de ônibus constatando a necessidade de mudanças, 

como alterações de rotas ou extensões das linhas de serviço, de melhoramento do 

nível de serviço ou de troca da tecnologia do veículo, poderão requerer ao órgão 

gestor, mediante permissão, as devidas alterações. (LEITE, 2001). 

 Caso o órgão responsável pela fiscalização constate a necessidade de tais 

mudanças por  meio de um estudo local  de demanda, da viabilidade operacional 

para  atender  as  alterações  e  da  verificação  de  que  não  acarretarão  prejuízo  a 
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terceiros, como a sobreposição com linhas de outra empresa, entre outras coisas,  

poderá conceder a autorização. (LEITE, 2001).

Os  usuários  também  poderão  encaminhar  requerimentos  de  mudanças  ao 

poder  público,  através  de  "abaixo-assinados"  ou  por  representantes  de  bairro. 

(BRASILEIRO et al, 1996)

Segundo Art. 29 Cap. VII da lei 8.987/95, cabe ao poder concedente  estimular o 

aumento  da  qualidade,  produtividade,  a  preservação  do  meio  ambiente  e  sua 

conservação e o direito de intervir no  serviço que não esteja adequado a legislação.

2.5 EXTERNALIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

De acordo com FOGLIATTI  et al (2004),  na implantação  e operação de um 

sistema de transporte irão ocorrer impactos derivados da utilização do mesmo.

Os  efeitos  desses  impactos  poderão  constituir  passivos  ambientais,  isto  é, 

externalidades negativas nos meios físico, biótico e antrópico da área de influência 

do projeto.

Para  KNIGHT  et  al  (2006),  externalidades  são  consequências  que  um 

determinado agente causa em outros agentes externos,  sem que haja  a devida 

incorporação dos benefícios (quando o impacto for positivo) ou custos criados por 

parte dos responsáveis por essas ações (quando o impacto for negativo).

O transporte público por ônibus promove externalidades positivas, dentre as que 

vários pesquisadores como FERRAZ e TORRES (2001) destacam:

a) Maior acessibilidade

Devido o transporte público por ônibus ser o modo de transporte motorizado 

com menor custo unitário, esse transporte tornou-se o mais acessível à população. 

Segundo pesquisa Mobilidade da População Urbana desenvolvida pela NTU (2006), 

o ônibus é o modo de transporte público que está mais disponível para a população 

urbana: 96% dos chefes de família dizem que podem contar com ele próximo às 

residências e aos locais de trabalho como mostrado na Figura 2.2.
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FIG. 2.2  Disponibilidade de Meios de Transporte 

Fonte: NTU - Pesquisa Mobilidade da População Urbana (2007)

b) Democratização da mobilidade

De acordo com a pesquisa Mobilidade da População Urbana desenvolvida pela 

NTU (2006), a utilização do ônibus/microônibus aumenta à medida que decresce o 

poder aquisitivo das pessoas, como mostrado na Figura 2.3.

FIG. 2.3 Principais Modos Utilizados pelas Classes Socioeconômicas. 

Fonte: NTU - Pesquisa Mobilidade da População Urbana (2007)
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O ônibus possibilita a locomoção de pessoas que não possuem automóveis, ou 

que  são  impossibilitadas  de  dirigir  (pobres,  idosos,  crianças,  adolescentes, 

deficientes e doentes), ou que não querem dirigir, democratizando, deste modo, a 

mobilidade.

c) Redução de congestionamentos, número de acidentes, poluição 

atmosférica e sonora. 

Segundo  FERRAZ  e  TORRES  (2001),  estudos  realizados  mostram  que  o 

espaço viário por passageiro transportado é em média 18 vezes maior no automóvel 

em relação ao ônibus convencional, podendo chegar a 40 vezes em horários de 

pico. Este fato é ilustrado na Figura 2.4.

FIG. 2.4: Visualização da Ocupação do Espaço Viário para Transportar 70 

Pessoas em Diferentes Modos de Transporte Urbano

Fonte: FERRAZ e TORRES

  Assim, o sistema de transporte público por ônibus constitui uma alternativa para 

a redução de congestionamentos. 
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 Segundo ARRUDA (2004),  o  Brasil  é  um dos  países  com maior  índice  de 

acidentes no trânsito. De acordo com DENATRAN (2006), houve cerca de 478 mil  

acidentes com veículos, sendo os automóveis e as motos responsáveis por 69% 

desses acidentes, conforme mostrado na Figura 2.5.
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FIG. 2.5 Tipos de Veículos Envolvidos em Acidentes de Trânsito com Vítimas

Fonte: DENATRAN (2006)

Portanto,  quanto  maior  for  o  uso  dos  transportes  públicos  por  ônibus  em 

detrimento dos automóveis, menor será o número de acidentes.

Outra desvantagem do uso dos automóveis em relação ao uso de ônibus é a 

poluição provocada. Segundo o Relatório de Mobilidade desenvolvido pela ANTP 

(2006) este modo de transporte é responsável por 60% das emissões de poluentes,  

enquanto que os ônibus provocam apenas 36% de emissões.

De acordo com FERRAZ e TORRES (2001), o avanço tecnológico possibilitou o 

uso  de  encapsulamento  do  motor  dos  ônibus  e  outros  aperfeiçoamentos  que 

reduzem a poluição sonora associada ao uso de ônibus convencionais.

 Programas  de  manutenção  do  veículo  são  imprescindíveis  para  o  seu 

funcionamento pois evitam excessos no consumo de combustível e lubrificantes, e 

ainda reduzem ruídos e vibrações.

A  falta  de  um  planejamento  adequado  na  implantação  e  na  operação  do 

Sistema de Transporte Público por Ônibus pode ocasionar externalidades negativas, 

destacando dentre elas a perda de espaços verdes, a poluição do solo e da água, 
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danos à veículos e vias, entre outras. E mesmo que este modo, quando comparado 

com o  uso  de  automóveis,  tenha  como  externalidades positivas  a  redução  dos 

acidentes, dos congestionamentos, da poluição sonora e da poluição atmosférica, 

isto não o isenta de sua contribuição na emissão de poluentes, na poluição sonora, 

em acidentes de transito e no congestionamento. 

No  que  se  relaciona  à  poluição  atmosférica,  os  veículos  automotores  são 

considerados as principais fontes de poluição dos grandes centros urbanos. Essas 

regiões são as que mais sofrem com esse tipo de externalidade devido ao maior 

número de veículos circulando em áreas restritas. (KNIGHT, 2006). Por este motivo 

o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (CONAMA)  estabeleceu  limites  das 

emissões  de  monóxido  de  carbono  (CO),  óxidos  de  enxofre  (SOX),  dióxido  de 

carbono  (CO2),  óxidos  de  nitrogênio  (NOX),  hidrocarbonetos  (HC)  e  material 

particulado (MP) associado ao transporte urbano (PAES, 2007)

A emissão desses poluentes na atmosfera é prejudicial à saúde humana e dos 

animais,  provoca  danos  na  vegetação,  prejudicando  o  aspecto  visual  das 

edificações e avariando estrutura de algumas delas, devido ao alto poder corrosivo 

de alguns elementos químicos presentes no ar contaminado. (FERRAZ E TORRES, 

2001)

Entende-se  por  “ruído”  qualquer  som  que  traz  uma  sensação  auditiva 

desagradável  e  perturbadora,  prejudicando  a  saúde  das  pessoas  e  o 

desenvolvimento das atividades humanas (PAES, 2007).

No caso dos transportes, o problema de ruído é crítico na vizinhança das vias 

de grande movimento e das estações (terminais), onde há grande movimentação de 

veículos  e  pessoas.  Segundo  MACEDO  (2007),  as  principais  fontes  dessa 

externalidade são: funcionamento do motor, entrada de ar e escapamento, sistema 

de arrefecimento e ventilação, pneus em contato com o pavimento, atritos das rodas 

com os  eixos,  ruídos  da transmissão, ruídos aerodinâmicos,  buzinas,  frenagens, 

ruídos da troca de marchas (reduções e acelerações) e fechamento de portas dos 

veículos.

A grande movimentação de veículos também provoca vibrações indesejáveis 

nas vias que se propagam para as vizinhanças,  comprometendo a estrutura das 

edificações e o desenvolvimento de atividades de precisão. (FERRAZ E TORRES, 

2001).
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A poluição das águas e do solo pelo sistema de transporte por ônibus acontece, 

principalmente  nas  oficinas  de  manutenção,  garagens e pontos  de  parada  pela 

geração de resíduos líquidos e sólidos decorrentes da manutenção e limpeza dos 

veículos ou pela perda de óleo diesel do motor.

Quando não existe um planejamento adequado do sistema de transporte público 

por ônibus em relação à freqüência de serviços, localização dos pontos de parada e 

utilização de veículos adequados às vias, este sistema colabora com a formação de 

congestionamentos.    

Segundo MACEDO (2007),  quando a conduta dos motoristas dos ônibus for  

agressiva, quando não forem utilizados equipamentos adequados de segurança ou 

quando  a  manutenção  nos  veículos  for  deficiente,  acidentes  nas  vias  urbanas 

podem ser gerados.

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para Mitigar as Externalidades Negativas o Sistema de Transporte Público por 

Ônibus deve ser gerido e controlado. Assim, no próximo capítulo, será apresentado 

um sistema de gestão ambiental para o serviço de transporte público por ônibus. 
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3. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO POR ÔNIBUS

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Atualmente,  as empresas estão cada vez mais preocupadas em conseguir e 

demonstrar  seu  correto  desempenho  ambiental  por  meio  do  monitoramento  e 

controle das externalidades negativas que as atividades desenvolvidas provocam no 

meio ambiente.

Este  comportamento  é  devido,  em  parte,  à  conscientização  ambiental  dos 

consumidores, que estão dispostos a pagar mais por um serviço ambientalmente 

correto e deixam de utilizar serviços que degradem o meio ambiente. E em parte,  

devido ao fato da legislação ambiental  estar  mais rígida e cobrar  das empresas 

criadoras de passivo ambiental multas de grande valor monetário.

Assim, muitas empresas passaram a analisar criticamente seus processos e a 

realizar auditorias internas para avaliar o desempenho ambiental. Para garantir um 

desempenho que atenda as exigências legais e a sua própria política ambiental, 

torna-se  necessário  que  os  procedimentos  mencionados  sejam  conduzidos 

seguindo um sistema de gestão ambiental estruturado e integrado com a atividade 

da gestão empresarial (NORMA ISO 14001).

Segundo DINIZ (2007), o objetivo da gestão ambiental  é o controle que toda 

organização  pública  ou  privada  deve  exercer  sobre  seus  serviços,  produtos  e 

atividades para que o meio ambiente da região na qual está inserida não contenha 

nenhum componente ambiental degradado ao ponto de gerar passivo ambiental e,  

se contiver buscar a sua rápida recuperação. 

Dentro desse contexto, a partir do início da década de 1980, surgiram vários 

Modelos de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), destacando-se: BS 7750, EMAS, 
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ISO 14001,  Responsible  Care Program e STEP, sendo a ISO 14001 a principal 

norma de Gestão Ambiental da atualidade. (FOGLIATTI et al. 2008)

A ISO 14001 é uma norma aceita internacionalmente que define os requisitos 

para  estabelecer  e operar  um SGA.  Segundo esta norma,  define-se SGA como 

“parte  do  sistema  de  gestão  global  que  inclui  a  estrutura  organizacional,  o 

planejamento de atividades, as responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os 

processos  e  os  recursos  para  desenvolver,  conseguir  implementar,  analisar 

criticamente e manter a política ambiental”.

Neste  capítulo  são  apresentados  conceitos,  objetivos  e  vantagens  do 

desenvolvimento e implantação de um sistema de gestão ambiental, e, em seguida, 

proposto um sistema de gestão ambiental para o serviço de transporte público por 

ônibus.

3.2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL: NORMA ISO 14001

Durante  a  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento,  realizada no Rio de Janeiro,  em 1992, foi  proposta a criação, 

junto à Organização Internacional para Normatização (International Organization for  

Standardization - ISO), de um grupo especial para estudar a elaboração de normas 

de Gestão Ambiental.

Assim,  foi  designado pela ISO, em março  de 1993, o Comitê Técnico 207 -  

Gestão Ambiental  (TC207) para desenvolver a série de normas internacionais de 

gestão  ambiental,  que receberia mais  tarde o nome de ISO 14000.  A finalidade 

desse grupo é padronizar o desenvolvimento e implantação de SGA para diversas 

atividades  humanas.  Essas  normas  foram  criadas  em  1996,  e  incluíam  uma 

variedade de tópicos ambientais, conforme mostrado na Tabela 3.1.
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TAB 3.1 Normas da Série ISO 14000

Normas
14001 SGA - Especificações para implantação e guia (NBR desde 02/12/96)
14004 Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) - Diretrizes gerais (NBR desde 

02/12/96)
14010 Guia  para  auditoria  ambiental  -  Diretrizes  gerais  (NBR  desde 

30/12/96)
14011-1 Diretrizes para a auditoria ambiental e procedimentos para auditoria - 

Parte  1:  Princípios  gerais  para  auditoria  dos  SGAs  (NBR  desde 

30/12/96)
14012 Diretrizes  para  auditoria  ambiental  -  Critérios  de  qualificação  de 

auditores (NBR desde 30/12/96)
14020 Rotulagem ambiental - Princípios básicos
14021 Rotulagem ambiental - Termos e definições para aplicação específica
14022 Rotulagem ambiental – Simbologia para os rótulos
14023 Rotulagem ambiental – Testes e metodologias de verificação
14031 Avaliação da performance ambiental do sistema de gerenciamento
14032 Avaliação da performance ambiental dos sistemas de operação
14040 Análise do ciclo de vida - Princípios gerais e prática
14041 Análise do ciclo de vida – Inventário
14042 Análise do ciclo de vida - Análise dos impactos
14043 Análise do ciclo de vida - Mitigação dos impactos
14050 Termos e definições
14060 Guia de inclusão dos aspectos ambientais nas normas de produto
14070 Diretrizes para o estabelecimento de impostos ambientais

Fonte: Bogo (1998)

O conjunto de Normas ISO 14000 permite que as organizações dirijam seus 

esforços de adequação ambiental, de modo a evitar conflitos entre seus objetivos e 

a sustentabilidade ambiental de suas práticas.  

Do conjunto de normas, a ISO 14001, trata dos requisitos para implementação 

de um Sistema de Gestão Ambiental, independente do tipo e tamanho da empresa 

(SILVA et al., 2003 apud EMBRAPA, 2004). Assim, orienta as empresas a formular  

a  política ambiental  e a  estabelecer  estratégias,  objetivos  e  metas,  levando em 

consideração  os  impactos  ambientais  significativos  e  a  legislação ambiental  em 

vigor no país (ISO 14001).
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A ISO 14001 é utilizada voluntariamente para o desenvolvimento e implantação 

de  Sistemas  de  Gestão  Ambiental  –  SGA  quer  seja  na  busca  da  certificação, 

reconhecimento  por  um  órgão  certificador  ou  simplesmente  para  uma 

autodeclaração  de  que  há  na  Organização  um SGA  implantado  no  modelo  da 

referida norma. (DINIZ, 2007).

A implantação do SGA segundo a ISO 14001 segue o modelo de PDCA, que 

consiste,  basicamente,  em  reconhecer  o  problema  e  planejar  as  atividades 

necessárias  para  resolvê-los  (Plan),  desenvolver  as  atividades  planejadas  (Do), 

verificar  o resultado comparando com o que foi  planejado (Check) e estabelecer 

ações  corretivas  necessárias  para  corrigir  as  não-conformidades  quando  for 

necessário (Action). (SANTOS, 2008)

Segundo  REIS  (2002),  o  SGA  tem  que  estar  inserido  no  planejamento 

estratégico  da  empresa,  levando  em  consideração  o  tipo  de  organização,  seu 

potencial  de  agressão  ao  meio  ambiente,  o  posicionamento  dos  negócios  e 

identificando-se os pontos fortes e os fracos, as oportunidades e as ameaças.

A implantação de um SGA, baseado na norma ISO 14001, exige o cumprimento  

de dezessete requisitos estruturados, quais sejam:

 

1) Elaboração da Política Ambiental

A  Norma  IS0  14001  define  Política  Ambiental  como  “a  declaração  da 

organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho 

ambiental global, que provê uma estrutura para a ação e definição de seus objetivos 

e metas ambientais”. 

A  Política  Ambiental  da  empresa  é  a  declaração  formal,  por  meio  de  um 

documento escrito, dos valores e da filosofia da empresa relativos ao meio ambiente 

e aponta os requisitos necessários ao atendimento de sua política ambiental, por 

meio  de  objetivos,  metas  e  programas  ambientais  (EMBRAPA,  2004).  O 

estabelecimento desta política pode ser considerado um ponto forte da empresa, 

pois com ela pode direcionar suas atividades e colaborar com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade.

2) Identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais
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O objetivo desta diretriz é identificar as atividades desenvolvidas, produtos ou 

serviços realizados que possam gerar impactos ambientais significativos sobre o 

meio  ambiente  e  avaliar  esses  impactos.  Esta  fase  pode ser  considerada  uma 

ameaça,  pois  impactos  negativos  gerados  ao  ponto  de  criar  passivo  ambiental 

provocam  multas  e  atuações  pelo  descumprimento  de  documentos  legais  das 

esferas federal, estadual e/ou municipal.

 

3) Levantamento e cadastro dos requisitos legais

A legislação e os regulamentos ambientais relevantes e demais requisitos que 

tenham relação com as atividades desenvolvidas/produtos ou serviços realizados da 

empresa devem ser conhecidos e continuamente atualizados.

4) Definição de objetivos e metas 

A  organização  deve  estabelecer,  implementar  e  manter  objetivos  e  metas 

ambientais  documentados  e  devem  ser  elaborados  programas  e  ações  para 

alcançar  os  mesmos.  Nesta  fase  identificam-se  as  oportunidades  da  empresa 

quanto a melhoria do desempenho ambiental.

5) Elaboração do Programa de Gestão Ambiental 

O  programa  de  Gestão  Ambiental  consiste  no  planejamento  das  ações 

necessárias  para  se  alcançar  os  objetivos  e  metas  estabelecidos  na  Política 

Ambiental  da  empresa.  Deve  conter  um  cronograma  de  execução,  recursos 

financeiros alocados às atividades e definição de responsabilidades e prazos de 

cumprimento dos objetivos e metas (EMBRAPA, 2004).

6) Definição da estrutura de um SGA e responsabilidades 
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Devem ser  estabelecidas  todas  as  atividades  necessárias  para  alcançar  os 

objetivos  ambientais  da  empresa,  bem como  os  recursos  humanos,  financeiros, 

tecnológicos e logísticos essenciais para a realização das mesmas.

7) Treinamento, conscientização e competências 

Devem  ser  estabelecidos  procedimentos  que  propiciem o  engajamento  dos 

funcionários  com  a  questão  ambiental  (FOGLIATTI  et  al.  2008),  assim  como 

identificadas necessidades de treinamento dos funcionários neste sentido.

8) Estabelecimento do processo de comunicação interna e externa 

A empresa deve criar, implantar e manter procedimentos para a comunicação 

interna  entre  funcionários  de  vários  níveis  e  funções  e  para  o  recebimento, 

documentação  e  resposta  a  comunicações  relevantes  das  partes  externas 

interessadas nos aspectos ambientais e no SGA.

Estes canais de comunicação são imensamente úteis para se obter um maior 

comprometimento com a realização dos objetivos propostos e com a busca contínua 

de melhorias.

9) Estrutura do sistema documental do SGA 

O Sistema  documental  deve  permitir  a  sistematização  e  disponibilização  de 

informações.  Sua  estrutura  deve  ser  planejada,  de  modo  que  possibilite  a 

integração, alteração e divulgação dos documentos necessários para a execução 

das tarefas no ambiente interno da empresa.

 

10) Controle de documentos 

A empresa deve estabelecer procedimentos para um efetivo gerenciamento e 

controle  de  todos  os  documentos  do  SGA,  de  maneira  que  esses  possam ser 

localizados, analisados e periodicamente atualizados quanto à conformidade com os 

regulamentos, leis e outros critérios ambientais assumidos pela empresa.
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11)Controle operacional 

O  controle  operacional  pressupõe  a  identificação  das  operações  e  das 

atividades  associadas  com  os  aspectos  ambientais  significativos,  bem  como  a 

determinação dos parâmetros, metas ou indicadores, aceitáveis pela empresa. Este 

controle diminui a possibilidade de ocorrência de desvios em relação à política, aos 

objetivos e às metas ambientais.

12)Preparação e atendimento a situações de emergência 

A empresa  deve  estabelecer  e  manter  mecanismos  a  serem  acionados  no 

atendimento a situações de emergência e de eventos não controlados. Isso implica 

em identificar as possíveis situações de emergência, definir formas de mitigar os 

impactos  ambientais  associados,  prover  os  recursos  necessários  e  treinar 

periodicamente  os  funcionários para ditas situações.  A falta destes mecanismos 

constitui uma ameaça para a integridade física e financeira da empresa. 

13)Realização de monitoramentos e medições 

Devem ser estabelecidos procedimentos para monitorar e medir as atividades e 

operações que causam impacto ao meio ambiente. Os valores obtidos devem ser 

registrados e comparados com os padrões legais aplicáveis.

14)Não-conformidade e ação corretiva/preventiva 

Devem  ser  estabelecidos  procedimentos  para  prevenir  e/ou  eliminar  a 

recorrência  de  não-conformidades  com  padrões  estabelecidos  com  base  em 

aspectos legais ou pelo comprometimento da empresa (EMBRAPA, 2004).

15) Estabelecimento de controle de registros 
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Devem ser  estabelecidos  procedimentos para a  identificação,  manutenção e 

disposição  dos  registros  das  atividades  do  SGA,  incluindo  informações  sobre 

treinamento e resultados de auditorias e análises críticas realizadas.  Estes registros 

devem  ser  e  permanecer  legíveis,  identificáveis  e  rastreáveis  durante  período 

preestabelecido.

16) Definição da sistemática de auditoria 

Procedimentos para a realização de auditorias periódicas devem ser definidos, 

de modo a verificar se o SGA implantado está em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas para a gestão ambiental. (FOGLIATTI et al. 2008)

17) Realização da revisão crítica pela gerência 

Os representantes  da  Gerência  devem analisar  o  SGA periodicamente  para 

assegurar  sua  adequação,  pertinência  e  eficácia,  considerando  sempre  a 

possibilidade  de  alteração  da  política  ambiental  e  dos  objetivos  e  das  metas 

ambientais de modo a garantir a melhoria contínua.

Todos  esses  requisitos  apontam  para  a  melhoria  contínua  da  empresa, 

constituindo um ciclo dinâmico no qual o sistema de gestão é permanentemente  

avaliado na busca da melhor relação possível com o meio ambiente (BOGO, 1998). 

Esse processo está representado pela espiral de desempenho da Figura 3.1, que 

representa a seqüência de etapas para implantação de um SGA numa empresa. A 

retroalimentação do sistema faz com que cada ciclo se desenvolva em um nível 

superior de qualidade.
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FIG.3.1 Sistema de Gestão Ambiental para a ISO 14001

Fonte: BSI BRASIL

3.2.1  –  VANTAGENS  DA  IMPLANTAÇÃO  DE  UM  SISTEMA  DE  GESTÃO 

AMBIENTAL 

A implantação de um SGA permite que a empresa atinja um melhor nível de 

desempenho ambiental e, ao mesmo tempo, cria a oportunidade de obtenção de 

vantagens  econômicas,  sociais  e  ambientais.  Segundo  DENARDIN  (2000), 

MARTINS (2005) e FOGLIATTI et  al. (2008), entre as diversas vantagens que a 

empresa pode alcançar com dito sistema destacam-se:

 Para  a  empresa:  a  criação  de  uma  imagem  “verde”;  acesso  a  novos 

mercados;  aumento  da  competitividade;  redução  e/ou  eliminação  de 

acidentes ambientais; menor risco de sanções do poder público; conservação 

de energia e recursos naturais, maior acesso a financiamentos e criação de 

oportunidade de novos lucros.
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 Para  os  Usuários:  confiança  na  sustentabilidade  do  serviço  e  produto 

oferecido pela empresa.

 Para os Funcionários: promoção de conscientização ambiental  e melhores 

condições de trabalho. 

 Para o Meio Ambiente: racionalização do uso dos recursos naturais; redução 

do  montante  de  dejetos  e  resíduos  devolvidos  ao  meio  ambiente, 

recuperação de áreas degradadas.

  Para  a  Sociedade:  redução  de  incidentes  que  impliquem  em 

responsabilidade  civil  através  da  redução  de  conflitos  jurídicos  locais, 

regionais,  estaduais,  nacionais  e/ou  internacionais  decorrentes  das 

externalidades negativas advindas das atividades desenvolvidas.

3.3 PROPOSTA DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA O SERVIÇO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS.

Segundo FOGLIATTI et al (2008), um sistema de Gestão Ambiental deve ser  

constituído por oito etapas conforme fluxograma a seguir:

FIG. 3.2 Etapas que compõem um SGA.

7º etapa: Garantia de melhoria continua de desempenho ambiental

6º etapa: Recuperação do passivo ambiental

5º etapa: Caracterização do passivo ambiental

4º etapa: Estabelecimento de indicadores ambientais e seus padrões de comportamento

 3º etapa: Caracterização dos componentes ambientais presentes

2º etapa: Divisão da área de influência das atividades em setores ambientalmente 

1º etapa: Desenvolvimento, divulgação e aplicação da política ambiental da empresa

8º etapa: Elaboração e implementação de planos de contingência para atendimento de 
situações emergenciais
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Fonte: FOGLIATTI et al (2008)

Para  a  realização  desta  proposta,  foram  seguidas  estas  etapas,  buscando 

adequá-las  ao  Serviço  de  Transporte  Público  por  Ônibus.  A  seguir,  elas  são 

apresentadas.

1º ETAPA: DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E APLICAÇÃO DA POLÍTICA 

AMBIENTAL DA EMPRESA.

A  Política  Ambiental  de  uma  empresa  prestadora  do  serviço  de  transporte 

público por ônibus deve estar baseada na Política Ambiental da União, dos Estados 

e dos Municípios no que se refere à prestação deste serviço, e ter como referência 

os seguintes princípios: viabilidade ambiental dos empreendimentos de transportes,  

respeito às necessidades de preservação ambiental e a sustentabilidade ambiental 

dos transportes.  

Assim, para a empresa estabelecer esta política, se faz necessário identificar as 

leis, resoluções e normas brasileiras relacionadas com a operação do Sistema de 

Transporte Público por Ônibus. Dentre esses regulamentos destacam-se:

 Resolução nº 18/1986 do CONAMA. Institui em caráter nacional o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).

 Resolução nº 01/1987 do CONMETRO. Aprovação do Programa Nacional de 

Certificação  de  Conformidades  de  Veículos  Automotores:  Emissões  – 

PROVEM.

 Resolução nº 05/1993 do CONAMA. Estabelece definições, classificação e 

procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos 

de  serviços  de  saúde,  portos  e  aeroportos,  terminais  ferroviários  e 

rodoviários.

 Lei nº  8.723/1993. Dispõe sobre a redução de  emissão  de  poluentes  por 

veículos automotores e dá outras providências.
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 Resolução nº 7/1993 do CONAMA. Define as diretrizes básicas e padrões de 

emissão para o estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção 

de Veículos em Uso.

 Portaria nº 85/1996 do CONAMA. Dispõe sobre o Programa de Inspeção e 

Manutenção de Veículos em Uso.

 Resolução  nº  227/1997  do  CONAMA.  Regulamenta  a  implantação  do 

programa de inspeção e manutenção de veículos em uso.

 Resolução nº 251/1999 do CONAMA. Estabelece critérios, procedimentos e 

limites máximos de opacidade da emissão de escapamento para avaliação 

do estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo diesel.

 Resolução  nº  252/1999  do  CONAMA.  Estabelece,  para  os  veículos 

rodoviários automotores, inclusive veículos encarroçados, complementados e 

modificados,  nacionais  ou  importados,  limites  máximos  de  ruído  nas 

proximidades  do  escapamento,  para  fins  de  inspeção  obrigatória  e 

fiscalização de veículos em uso.

 Resolução  nº  357/2005  do  CONAMA.  Dispõe  sobre  a  classificação  dos 

corpos  de  água e  diretrizes  ambientais  para  o  seu  enquadramento,  bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências.

 Resolução  nº  362/2005  do  CONAMA.  Dispõe  sobre  o  Rerrefino  de  Óleo 

Lubrificante.

Como principais linhas para a Política Ambiental deste serviço, tem-se:

1. Participar ativamente do desenvolvimento sustentável da área de 

influência do empreendimento, através da promoção econômica e 
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social, da conservação de recursos naturais e do comprometimento 

da empresa com projetos sociais na área em que está inserida. 

2. Planejar  os  processos  de  operação  e  manutenção  do  serviço, 

realizar a renovação periódica da frota e atuar visando a saúde e 

segurança dos funcionários, dos passageiros e da população das 

áreas de influência.

3. Treinar e capacitar todos os funcionários a fim de conscientizá-los a 

atuarem em favor do ambiente equilibrado e do desenvolvimento 

sustentável, incluindo aqui o tratamento dado aos passageiros, aos 

pedestres e veículos/passageiros que compartilham a via.

4. Realizar,  apoiar  e  estimular  ações  voltadas  para  a  redução  do 

consumo  de  combustíveis e da  produção de  resíduos sólidos e 

líquidos  em  oficinas  de  manutenção  e  garagens,  com  a 

implementação de processos de coleta seletiva e reciclagem.

5. Manter  comunicação  aberta  e  clara  com  os  funcionários, 

fornecedores,  passageiros,  comunidades  vizinhas,  órgãos  de 

fiscalização  ambiental  e  o  público em geral,  visando à  troca  de 

informações e a busca de soluções participativas. A divulgação da 

política  da  empresa  poderá  ser  feita  para  o  público  interno  e 

externo  por  meio  de  campanhas  publicitárias  realizadas  na 

imprensa ou Internet, com a distribuição de folders explicativos e 

demais formas de informação.

6. Buscar a melhoria contínua da Política Ambiental da empresa para 

alcançar a compatibilidade entre seus serviços e o meio ambiente.
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 2º ETAPA:  DIVISÃO  DA  ÁREA  DE  INFLUÊNCIA  DAS  ATIVIDADES  EM 

SETORES AMBIENTALMENTE HOMOGÊNEOS

No Serviço de Transporte Público por Ônibus, os setores com características 

ambientais homogêneas são: a via, as oficinas de manutenção, as garagens,  os 

terminais e os pontos de parada. Por sua vez, a via pode ser dividida em trechos e 

utilizadas cartas  e  mapas integrados a  Sistemas  de Informação Geográfica  que 

ajudem a registrar dinamicamente as informações sobre o elemento analisado. A 

divisão do trecho pode levar em consideração a densidade da área atravessada, a 

geografia  da  região,  a  densidade  de  carregamento,  a  capacidade  das  vias 

percorridas, a densidade de tráfego das mesmas, a presença de obstáculos e outros 

fatores.

3º ETAPA:  CARACTERIZAÇÃO  DOS  COMPONENTES  AMBIENTAIS 

PRESENTES

Após a divisão da área de influência em setores ambientalmente homogêneos, 

devem-se  identificar  os  componentes  ambientais  presentes  nas  mesmas  e  que 

podem sofrer alterações provocadas pelas atividades desenvolvidas. Esses fatores 

são: o ar, a água, o solo, ruídos e vibrações,  aspectos socio/econômico/cultural, 

integridade  física  do  usuário  e  demais  cidadãos  que  compartilham  a  via, 

ordenamento urbano.

Quando constatadas as degradações ambientais, medidas mitigadoras devem 

ser criadas e aplicadas, de modo a evitar a criação de passivo ambiental. 

4º ETAPA:  ESTABELECIMENTO  DE  INDICADORES  AMBIENTAIS  E  SEUS 

PADRÕES DE COMPORTAMENTO

Os indicadores ambientais relacionados à operação do transporte público por 

ônibus  estão  associados  diretamente  com  as  atividades  desenvolvidas  para  a 

prestação deste serviço.  Alguns indicadores propostos por diversos autores como 

FERNANDES (1998), COSTA (2003), FERRAZ e TORREZ (2004), SANTOS (2004), 

PAES (2006) e MACEDO (2007) são:
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1. Indicador de Poluição: compõem este indicador as poluições atmosférica, 

sonora, por vibrações e poluição dos solos e das águas que podem vir a provocar 

modificações no meio ambiente. Os fatores que modificam este indicador são:

a) Idade média da frota.

De acordo com FERRAZ e TORRES (2001), o veículo com idade inferior a 5 

anos é considerado em estado bom, entre 5 e 10 anos em estado regular e com 

idade superior a 10 anos em estado ruim.

Na cidade do Rio de Janeiro, o limite de idade para os veículos que circulam em 

linhas municipais é de 11 anos. O decreto n 32.559/2002 estabeleceu limites para a 

vida útil de até 7 anos para as linhas intermunicipais. No entanto, existem algumas 

exceções para a utilização de veículos com idade de até 10 anos na frota principal e 

nas linhas secundárias.  Nas linhas terciárias,  esse  limite é  de 15 anos,  sempre 

respeitando o percentual de 20% da frota. (FETRANSPOR, 2008).

A  utilização  de  veículos  acima  dos  limites  considerados  aceitáveis  pode 

influenciar na qualidade do ar já que o envelhecimento da frota aumenta o fator de 

deterioração, tendo como conseqüência a emissão de poluentes. (PAES, 2006)

b) Tipo de combustível utilizado:

O tipo de combustível mais utilizado no transporte público de passageiros, nos 

municípios brasileiros, é o Diesel. No entanto, este tipo de combustível apresenta 

quantidades altas de determinados poluentes.

Como as normas de emissões de poluentes atmosféricos estão cada vez mais 

restritivas, a indústria automotiva vem desenvolvendo combustíveis alternativos ao 

diesel, como o biodiesel e o gás natural. 

Mesmo assim, a queima de combustíveis alternativos ao diesel emite poluentes 

atmosféricos, portanto, além da adoção de medidas que permitam a diversificação 

da matriz energética brasileira, devem-se aprimorar  os veículos que não emitam 

poluentes, como os movidos a energia elétrica ou a pilha a combustível. (MACEDO, 

2007)
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c) Consumo médio de combustível em litro por km.

Este fator sofre variações de acordo com o nível de consumo, que pela sua vez  

varia com a regulagem do motor e do exaustor e com o tipo de condução.

Na Tabela. 3.2, apresentam-se os limites máximo e mínimo de consumo de óleo 

diesel  para cada tipo de veículo, conforme consta no Apêndice I  das Instruções 

Práticas para Cálculo da Tarifas de Ônibus Urbanos publicadas pelo GEIPOT em 

1996.

TAB. 3.2 Coeficiente de Consumo (l/km)

     
                                     Veículo

Limite 
Mínimo

Limite 
Superior

Leve - até 200 HP
(Convencional/alongado/monobloco)

0,35 0,39

Pesado - acima de 200 HP (Padron, com 2 ou 3 portas) 0,45 0,50

Especial - acima de 200 HP (Articulado) 0,53 0,65

Fonte: GEIPOT (1996)

Resultados de uma pesquisa realizada pela COPPE/UFRJ (2004), no município 

de  Petrópolis,  que envolveu um levantamento  feito em 100% dos ônibus  dessa 

cidade mostram a desatualização desta tabela como pode ser observado na Tabela 

3.3 (FGV, 2006). 

TAB. 3.3 Coeficiente de Consumo (l/km) Observados na Pesquisa UFRJ-

COPPE, na Cidade de Petrópolis

 Veículo 1ª. Coleta 2ª. Coleta

Tecnologia Frota Coef. DesvPad Frota Coef. DesvPad

Micro 10 0,232 0,05 16 0,263 0,05

Leve 267 0,331 0,06 246 0,329 0,06

Padron 6 0,418 0,02 5 0,419 0,06

Total 283 267

Fonte: FGV (2006)
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d) Número de programas de manutenção e regulagem do motor 

O serviço de manutenção visa colocar a frota de veículos apta para a operação, 

podendo ser realizado em oficinas próprias ou de terceiros. A falta de manutenção 

do  veículo  aumenta  o  nível  de  emissão  de  gases  do  escapamento,  já  que  os 

motores desregulados não permitem que o ar e o combustível  sejam misturados 

corretamente. (PAES, 2006). 

Assim,  a  aplicação  de  programas  de  manutenção  contribuem,  como  já 

mencionado, para a melhoria da qualidade do ar, para a economia de combustível e 

para a redução de ruídos e vibrações.

A avaliação deste fator pode ser feita com base no número de programas de 

manutenção e regulagem do motor realizados nos veículos periodicamente.

e) Quantidade de resíduos líquidos e sólidos gerado nas oficinas de 

manutenção/ garagens.

O monitoramento das quantidades de resíduos líquidos e sólidos gerados nas 

oficinas de manutenção/ garagens deve ser realizado pela empresa, podendo ser 

medido em quilogramas (kg) ou metros cúbicos (m3) e litros (l) de resíduos gerados 

para cada uma das oficinas/ garagens. 

Estatísticas devem ser mantidas de forma a poder-se monitorar a produção e 

estabelecer  metas  para  redução,  assim  como  para  adotar  procedimentos  de 

disposição  final  dos  resíduos  gerados  em  decorrência  de  suas  atividades, 

atendendo às condicionantes de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Indicador de Conforto: compõem este indicador os fatores que influem na 

sensação de bem estar do usuário. Esses são:

a) Educação dos Motoristas.

Este  fator  corresponde  ao  atendimento  dispensado  pelos  motoristas  aos 

usuários e demais cidadãos que compartilham a via. 
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O motorista ao conduzir o veículo deve respeitar os pontos de parada e o tempo 

que cada usuário leva para completar a operação de embarque e desembarque nos 

veículos, evitando arrancadas de forma abruptas.

A avaliação deste fator pode ser feita com base nos acidentes e nas queixas dos 

usuários que envolvam os motoristas da empresa, devendo sempre ser aplicados 

programas  de  aperfeiçoamento  profissional  para  melhor  relacionamento  com os 

usuários.

b)  Limpeza dos Veículos.

Este fator se relaciona ao nível de higiene encontrado no interior dos veículos, 

nos pontos de paradas, nos terminais e garagens. Além de realizar-se a limpeza no 

interior  dos  veículos,  nos  pontos  de  parada  e  garagens,  devem-se  estabelecer 

medidas para evitar o descarte inadequado de lixo desde o veículo para fora do 

mesmo e nas instalações físicas (instalação de lixeiras).

A avaliação deste fator pode ser feita com base na percepção dos usuários em 

relação ao nível de higiene encontrado no interior dos veículos e pontos de parada.

c) Segurança.

Fator a ser medido a fim de verificar a percepção dos usuários em relação ao 

nível de segurança nos veículos e locais de parada. 

Para  FERRAZ  e  TORRES  (2001),  a  segurança  compreende  os  acidentes 

envolvendo os veículos de transporte público e os atos de violência (agressões, 

roubos, etc.) no interior dos mesmos e nos locais de parada.    

A segurança deve estar focada na frequência de acidentes envolvendo a frota 

de veículos da empresa, a fim de se tomar as providências necessárias.

d) Existência de equipamentos que auxiliam portadores de necessidades 

especiais.

A  existência  deste  tipo  de  equipamento  proporciona  acessibilidade  dos 

portadores  de  necessidades  especiais  ao  Transporte  Público  por  Ônibus.  São 
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considerados portadores de necessidades especiais, idosos, gestantes e crianças 

que  necessitam  de  facilidades  como  assentos  especiais  (em  altura,  largura, 

profundidade,  distância  entre  eles  e  largura  e  altura  dos  encostos),  roleta  (em 

largura, altura e força necessária para girá-la), espaço para circulação interna (em 

largura do corredor), apoios (em altura dos apoios horizontais superiores), degraus 

(em altura, largura, profundidade e altura da escada para a pista nas portas de 

entrada e saída), portas (em larguras), visibilidade (em altura das janelas e distância 

do piso às janelas), corrimãos (em altura e distância entre eles), campainhas (em 

altura dos botões e cordões) e balaústre (em dimensões e design), que deveriam 

ser implementadas para melhor atendê-los.(PAES, 2006)

Este  fator  pode ser  avaliado  pelo número  de  equipamentos  disponíveis  nos 

veículos que auxiliam aos portadores de necessidades especiais.

e) Número de equipamentos de segurança presentes nos veículos.

Os equipamentos de segurança adaptados para o ônibus proporcionam maior 

segurança para o usuário. Dentre os utilizados no mundo podem-se citar: sistema 

eletrônico de portas, que evita a movimentação do veículo com as portas abertas;  

Sistema eletrônico de controle de velocidade (tacógrafo), dispositivo obrigatório nos 

veículos  de  transporte  público  para  monitorar  o  tempo de  uso  e  a  velocidade 

desenvolvida e Sistema eletrônico “anjo da guarda”, sistema que monitora o abrir e 

fechar das portas e a velocidade do veículo. 

Este fator pode ser medido pelo número de veículos da empresa que possuem 

algum tipo de equipamento de segurança.

f) Existência de climatização no interior dos veículos.

O  sistema  de  climatização  nos  ônibus  proporciona  um  maior  conforto  aos 

usuários  que  tendem  a  escolher  estes  veículos  quando  mantidas  as  demais 

características dos mesmos.

Este fator pode ser medido pelo número de veículos da empresa que possuem 

sistema de climatização.
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g) Razão de Passageiros/m2.

Este fator corresponde a quantidade de passageiros no interior dos veículos por 

m2.  O ideal seria que todos os passageiros pudessem viajar  sentados,  mas isto 

aumentam o  custo  do serviço.  A presença  de  passageiros  viajando  em pé  nos 

veículos é aceitável, desde que este número não seja elevado. No Brasil, em horário 

de  pico,  o  limite  máximo  adotado  é  de  7  pass/m2,  o  que  equivale  a  0,14 

m2/passageiro. Um passageiro sentado ocupa aproximadamente uma área de 0,315 

m2, enquanto que o passageiro em pé ocupa 0,20 m2 (FARIA, 1985 apud SANTOS, 

2004).

3. Indicador do Serviço: refere-se aos fatores relacionados com a qualidade 

do serviço oferecido. Os fatores que compõem este indicador são:

a) Freqüência da linha.

A freqüência da linha refere-se ao número de veículos que passam por um determinado 

ponto de parada ou terminal em um dado período, o qual afeta diretamente o tempo de espera nos  

locais  de parada.   FERRAZ e TORRES (2001) consideram um bom resultado se o 

intervalo entre os veículos for inferior a 15 minutos; regular quando estiver entre 15 

e 30 minutos e ruim quando for maior que 30 minutos.

Segundo AGUIAR apud SANTOS (2004), este fator também pode ser avaliado 

através dos valores de níveis de serviço em função da freqüência da linha (no pico)  

contido na Tabela 3.4 à seguir:

TAB. 3.4 Níveis de Serviço em Função da Freqüência da Linha
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Freqüência da Linha

Nível 

de 

Serviço

Intervalo 

entre 

passagens

até 8 min de 9 a 12 

mim 

de 13 a 20 

min

mais de 21 

min

Freqüência 

das 

passagens

de 85 a 100 de 90 a 100 de 95 a 100 de 98 a 100 A
de 75 a 84 de 80 a 89 de 90 a 94 de 95 a 97 B
de 66 a 84 de 70 a 79 de 85 a 89 de 90 a 94 C
de 55 a 65 de 60 a 69 de 65 a 84 de 75 a 89 D
de 50 a 54 de 50 a 59 de 50 a 64 de 50 a 74 E

<50 <50 <50 <50 F
Fonte: SANTOS (2004)

b) Adequabilidade do veículo à rota.

No mercado brasileiro existem vários modelos de veículos com características 

diversificadas  em  termos  de  dimensões,  potência  do  motor,  raio  de  curvatura, 

capacidade e possibilidade de uso combustível alternativo. 

Devido  à  diversificação  dos  veículos  encontrados  no  mercado,  é  necessário 

selecionar, em função das características do sistema viário, o tipo de veículo que 

oferece melhor desempenho. Essas características são muitas vezes limitantes já 

que impõem potências mínimas, raios de curvatura específicos, alturas adequadas e 

outras.

A  operação  de  linhas  com  veículos  adequados  diminui  os  custos  de 

manutenção, permite maiores velocidades, com a conseqüente redução do tempo 

de  viagem,  e  reduz  o  consumo  de  combustível,  provocando  menores  taxas  de 

emissão de poluentes. (LEITE, 2002)

Desta forma, é importante verificar se o tipo de veículo utilizado pela empresa 

esta adequado a configuração viária.

c) Tempo de viagem.
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O tempo de viagem refere-se ao tempo gasto no interior do veículo e depende 

da velocidade média do veículo e da distância a ser percorrida entre os locais de 

embarque e desembarque.

Para avaliar este fator, a partir de comparação entre os tempos de viagem por  

ônibus  e  por  carro  nos  dois  sentidos  da  viagem,  FERRAZ  e  TORRES (2001), 

consideram um bom  resultado  se  essa  relação  for  inferior  1,5;  regular  quando 

estiver entre 1,5 e 2,5 e ruim quando maior que 2,5.

REINHOLD (1996) propõe que  este  fator  seja  objeto  de  conscientização do 

operador. A partir do momento que o operador è informado do tempo consumido 

numa vigem em horário de pico, as condições básicas para melhorar a prestação do 

serviço, em partes, pode ser realizada. 

d) Tarifa cobrada.

Refere-se ao valor pago pelo passageiro para utilizar o serviço de transporte 

público por ônibus. O cálculo da tarifa é realizado para todo o sistema, independente 

da rota e da distância percorrida pela linha. Para que todas as empresas tivessem a  

mesma  rentabilidade  foi  criada  a  Câmara  de  Compensação  Tarifária,  com  a 

finalidade de estabelecer remuneração para as empresas de menor arrecadação e 

produção quilométrica. 

e) Informações ao usuário pré-viagem.

A disponibilidade,  via  Internet  ou  por  linha  telefônica,  de  informações  sobre 

horários  e  itinerários  e  do  recebimento  de  sugestões  e  reclamações  sobre  as 

diversas linhas de ônibus da empresa pode contribuir para melhorar a qualidade dos 

serviços prestados, garantir a fidelidade dos usuários atuais e auxiliar na conquista 

de novos usuários.

  

4. Indicador dos Pontos de Parada: Este indicador está relacionado com as 

fontes de acesso aos veículos ao longo do itinerário. Os fatores que compõem este 

indicador são:
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a) Localização dos pontos de parada.

Por questões de segurança e racionalidade, a localização dos pontos de paradas 

não  deve  ser  em curvas,  nem em rampas  acentuadas,  nem muito  próximas  a 

cruzamentos, entre outros fatores, além de dever estar uniformemente distribuídos 

ao longo do itinerário de forma a equilibrar a caminhada dos usuários até os pontos 

de parada.

A avaliação deste fator pode ser feita com base no nível satisfação dos usuários 

em relação à localização dos pontos de parada.

b) Condições físicas dos pontos de paradas.

Em relação às condições físicas dos pontos de parada, as seguintes facilidades 

são importantes: existência de cobertura, de rampas, de bancos, de abrigos contra 

intempéries e de aparência e iluminação adequadas. 

A avaliação deste fator pode ser feita com base no nível satisfação dos usuários 

em relação às condições físicas dos pontos de parada.

c) Informações aos usuários nas paradas.

Os  pontos  de  parada  devem  conter  placas  informativas  com  os  nomes  e 

números  das  linhas,  bem como  os  horários  ou  intervalos  entre  atendimento  ou 

totens  de  atendimento  pessoal.   Algumas  cidades  de  países  desenvolvidos 

começaram a utilizar painéis digitais e alto-falantes que anunciam o tempo estimado 

da chegada dos coletivos das diversas linhas de ônibus.

 Os  padrões  e  limites  a  serem  satisfeitos  por  estes  indicadores  são  os 

estabelecidos por lei, ou ainda definidos pela própria política da empresa ou por 

meio de análises estatísticas.

5º ETAPA: CARACTERIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL
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Uma  vez  estabelecido  os  indicadores  ambientais  e  seus  padrões  de 

comportamento ou metas a serem alcançadas, cada um dos indicadores devem ser 

avaliados e comparados com os respectivos padrões. 

Quando um indicador estiver  mostrando a deterioração  de  um componente,  

medidas mitigadoras do impacto devem ser colocadas em prática.

Caso  haja  alguma  não-conformidade  entre  esses  ou  com  metas 

preestabelecidas,  o  componente  ambiental  passa  a  formar  passivo  ambiental 

associado ao serviço.

A  Lei  9.605/98  dos  Crimes  Ambientais  estabelece  as  sanções  penais  e 

administrativas  pelos  danos  ambientais  provocados  direta  ou  indiretamente, 

voluntária ou involuntariamente sobre o meio ambiente. 

6º ETAPA: RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL

O empreendedor é responsável pela recuperação do passivo ambiental criado 

pela sua atividade voluntária ou involuntariamente, direta ou indiretamente.

A recuperação do passivo ambiental é realizada com a aplicação de medidas 

corretivas  que  devem  ser  elaboradas  e  orçadas  de  acordo  com  cronograma 

estabelecido pela empresa, visando a execução da atividade de forma sustentável. 

Considerando que o passivo ambiental é dinâmico no tempo e no espaço e que 

sua recuperação pode ser  custosa,  há a necessidade de se criar uma forma de 

hierarquizar  os  itens  a  serem  recuperados  levando-se  em  consideração  as 

disponibilidades orçamentárias.  

Um exemplo de passivo ambiental no serviço de transporte público por ônibus é 

a poluição da água e do solo originada pelas atividades desenvolvidas em terminais 

e  oficinas  de  manutenção.  A  preparação  adequada  do  local  onde  a  atividade 

importante  está  ocorrendo  (instalação  de  placas  separadoras  de  gorduras, 

impermeabilização do solo etc.) são exemplos de medidas preventivas.

7º ETAPA:  GARANTIA  DE  MELHORIA  CONTINUA  DE  DESEMPENHO 

AMBIENTAL
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Para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental da empresa é 

necessário o monitoramento periódico de todo Sistema, com o objetivo de verificar e 

controlar a eficiência das medidas mitigadoras e corretivas implantadas. 

8º ETAPA:  ELABORAÇÃO  E  IMPLEMENTAÇÃO  DE  PLANOS  DE 

CONTINGÊNCIA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

Todo  SGA  deve  conter  um  plano  de  contingência  ou  de  emergência,  para 

atendimento às situações emergênciais.

Para a elaboração deste tipo de plano é necessário o estudo da região na qual a 

empresa  está  inserida  e  da  área  de  influência  de  suas  atividades,  de  modo  a 

identificar locais onde existem riscos de acidentes.

A conduta agressiva do motorista, a manutenção deficiente da frota e a falta do 

uso de equipamentos de segurança (portas, freios) podem provocar acidentes como 

atropelamentos e choques de ônibus com outros  veículos ou com estruturas  da 

própria rede  viária.  Nas oficinas  de  manutenção e  nas  garagens,  atividades de 

lubrificação  e  manutenção  no  veículo  geram  resíduos  sólidos  e  líquidos,  cuja 

disposição final pode contaminar o solo e a água. Essas são algumas das situações 

consideradas de risco, e que devem ser contempladas no Plano de Contingência.

A  empresa  deve  registrar  em  relatórios  todos  os  acidentes,  incidentes  e 

ameaças  ocorridas.  Estes  relatórios  devem  conter  informações  referente  à 

caracterização,  freqüência  e  conseqüência  dos  acidentes,  que  serão  úteis  para 

determinar as possíveis causas e para propor medidas adequadas para reduzir-las 

ou elimina-las, além de auxiliar na atualização do Plano de Contingência. 

O  Plano  de  Contingência  deverá  ser  revisto  e  atualizado  periodicamente, 

amplamente divulgado e disponível para todos. A empresa deve realizar programas 

de  capacitação  e  treinamento  dos  funcionários,  inclusive  praticar  simulações de 

emergências.

3.4 RELAÇÃO  ENTRE  OS  COMPONENTES  AMBIENTAIS,  INDICADOR, 

ATIVIDADES E MEDIDAS MITIGADORAS E CORRETIVAS.
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Dados os componentes ambientais presentes na região analisada e definidos os 

indicadores associados a cada atividade, podem ser geradas pelo serviço algumas 

não  conformidades,  que,  se  não  cuidadas  com  o  estabelecimento  de  medidas 

mitigadoras e medidas corretivas, podem levar a criação de passivo ambiental.

Apresenta-se na Tabela 3.5 a relação entre:

 Componentes  ambientais  que  podem  ser  afetados  pelas  atividades 

desenvolvidas.

 Indicadores utilizados para medir a alteração da qualidade dos componentes 

ambientais afetados.

 Atividades  que  podem  alterar  a  qualidade  dos  componentes  ambientais 

afetados.

 Medidas mitigadoras e corretivas que podem ser aplicadas para melhorar a 

qualidade  ambiental.  Dependendo  do  momento  em  que  forem  aplicadas 

estas medidas e da magnitude da área afetada, a mesma medida pode ser  

ora mitigadora, ora corretiva.

A  Educação  Ambiental  propiciada  aos  funcionários  pela  empresa  é  peça 

fundamental  para  reduzir  e  evitar  a  degradação  dos  componentes  ambientais 

presentes na área sob análise.

Para o Serviço de Transporte Público por ônibus é essencial a elaboração de 

material informativo sobre a importância de realizar todas as atividades inerentes a 

este  serviço  seguindo  recomendações  de  preservação  ambiental.  Este  material 

deverá  ser  divulgado no ambiente interno e no ambiente  externo  com o qual  a 

empresa mantém relações como com seus clientes, fornecedores e membros de 

comunidades vizinhas.
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TAB. 3.5 Relação entre os Componentes Ambientais, Indicador, Atividades e Medidas Mitigadoras e Corretivas

Componente Ambiental 
Afetado

Indicadores Associados Fatores Geradores da Degradação do 
Componente

Medidas Mitigadoras e Corretivas

Ar
Indicador da Poluição
Indicador de Conforto
Indicador de Serviço

 Tipo de combustível inadequado;
 Consumo alto de combustível/passageiro/km;
 Regulagem deficiente do motor e exaustor;
 Idade média alta da frota;
 Condução agressiva;
 Tamanho inadequado da frota.

 Uso de energia limpa;
 Programas  para  redução  de  consumo  de 

combustível,  para  manutenção  e  regulagem 
dos motores e de educação aos motoristas;

 Renovação da frota e adequabilidade do seu 
tamanho à demanda atendida.

Ruídos e vibrações
Indicador da Poluição
Indicador de Conforto
Indicador de Serviço

 Idade média da frota alta;
 Atividades de manutenção;
 Condução agressiva;
 Tamanho da frota.
 Manutenção deficiente.

 Programas  para  manutenção  e  regulagem 
dos motores e de educação aos motoristas;

 Renovação da frota e adequabilidade do seu 
tamanho à demanda atendida;

 Utilização  de  tecnologia  que  emita  menos 
ruídos.

Socio/Econômico/Cultural

Indicador de Poluição
Indicados de Conforto
Indicador de Serviço
Indicador  de  Pontos  de 
Parada

 Manutenção deficiente;
 Falta de conforto;
 Falta de segurança;
 Limpeza deficiente;
 Existência ou não de facilidades  para portadores  

de  necessidades  especiais  inadequadas  (altura 
dos  degraus,  largura das  portas,  disposição  do 
corrimão, cadeiras cativas, etc);

 Baixa qualidade do atendimento;
 Rota inadequada;
 Freqüência deficiente;
 Tempo de viagem alto;
 Tarifa excessiva;
 Inadequabilidade  de  pontos  de  parada  (mal 

desenhados e deficientes);
 Tempo de espera excessivo.

 Planejamento de rotas e freqüências;
 Disponibilidade de informações por telefone e 

via Internet;
 Implantação de vias exclusivas para ônibus
 Planejamento  da  localização  e 

dimensionamento  das  paradas,  de  acordo 
com o fluxo;

 Implantação  de  pontos  de  paradas  com 
cobertura, assentos, sinalização, etc;

 Revisão tarifária;
 Adoção  de  frota  adaptada  ao  uso  de 

portadores de necessidades especiais;
 Implantação de serviços de higienização  dos 

veículos rotineiros;
 Planejamento  do serviço de manutenção  da 

frota.

FONTE: Adaptado de PAES (2005)
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Cont. TAB. 3.5 Relação entre os Componentes Ambientais, Indicador, Atividades e Medidas Mitigadoras e Corretivas

Componente Ambiental 
Afetado

Indicadores Associados Fatores Geradores da Degradação do 
Componente

Medidas Mitigadoras e Corretivas

Integridade física
Indicador da Poluição
Indicador de Conforto

 Falta de manutenção do veículo;
 Condução agressiva;
 Falta  do  uso  de  equipamentos  de 

segurança (portas, freios).

 Implantação  de  programas  para  manutenção  e 
regulagem  dos  motores  e  de  educação  aos  
motoristas;

 Implantação  nos  veículos  de  equipamentos  de 
segurança;

 Programas  de conscientização  dos  funcionários  
nas oficinas e garagens.

Ordenamento urbano
Indicador de Conforto
Indicador de Serviço
Indicador de Pontos de Parada

 Condução agressiva;
 Falta  de adequabilidade  dos  veículos  às 

rotas;
 Deficiência  no  atendimento  à 

eventualidades;
 Inadequabilidade  dos  pontos  de  parada 

(mal desenhados e deficientes);
 Estacionamentos em locais errados;
 Falta de respeito às vias de pedestres;
 Falta  de  respeito  aos  espaços  verdes  

(degradação da paisagem).

 Planejamento de rotas;
 Implantação  de  unidades  de  atendimento  à 

emergências;
 Programas de educação aos motoristas;
 Programas de preservação do paisagismo;
 Planejamento da localização e dimensionamento 

das  paradas,  de  acordo  com  o  fluxo  com 
equipamentos  como  assentos,  cobertura,  
sinalização, etc.

Água e Solo 
Indicador Terminais e Oficinas 
de Manutenção

 Geração  de  resíduos  líquidos  e  sólidos 
decorrentes  da  manutenção  e  limpeza 
dos  veículos  e  da  existência  de 
funcionários nos locais.

 Instalar caixas de areia e separadoras de óleo;
 Redução de resíduos líquidos e sólidos;
 Realização de coleta regular deste resíduos;
 Realização  de campanhas  educativas  junto aos 

funcionários;
 Reciclagem.

FONTE: Adaptado de PAES (2005)
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3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  implementação  de  um  sistema  de  gestão  ambiental  para  o  serviço  de 

transporte público por ônibus constitui ferramenta útil para a redução dos impactos 

ambientais  provocados  pelas  atividades  desenvolvidas,  e  para  a  conseqüente 

redução do passivo ambiental a ser criado.

Ajuda também, por meio do controle dos indicadores, a detectar componentes 

ambientais próximos à degradação e assim, aplicar medidas mitigadoras de forma a 

reduzir dita degradação ou medidas corretivas quando a degradação já foi instalada.

Como  o  passivo  ambiental  muda  dinamicamente  no  tempo  e  no  espaço,  o 

desenvolvimento e uso de um banco de dados associado ao SGA são importantes 

ações a serem tomadas.

No próximo capítulo será apresentada a estruturação de um banco de dados 

associado ao sistema de gestão ambiental proposto.



4. PROTÓTIPO DO BANCO DE DADOS PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

4.1CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Considerando  que  o  passivo  ambiental  associado  ao  serviço  de  transporte 

público por ônibus é dinâmico no tempo e no espaço e que sua recuperação pode 

ser custosa, há a necessidade de se gerenciar e controlar a operação desse serviço, 

a  fim  de  evitar  ou  reduzir  os  impactos  criados  e  conseqüentemente  o  passivo 

ambiental gerado.

Assim, torna-se necessária a busca de ferramentas que possam auxiliar nessas 

tarefas de forma a evitar sanções que podem ser economicamente significativas.

O desenvolvimento  de  um protótipo de  Banco  de  Dados associado ao  SGA 

proposto no Capítulo 3, por exemplo, possibilita a avaliação e o monitoramento dos 

indicadores ambientais como desejado e indica quando acionar os gestores quando 

os  ditos  indicadores  estão  próximos  a  constituir  uma  não  conformidade com os 

padrões propostos.

Neste  capítulo,  algumas  considerações  gerais  sobre  Banco  de  Dados  são 

apresentadas,  identificando-se  as  fases  necessárias  para  a  sua  criação  e  um 

protótipo  de  banco  de  dados  associado  à  gestão  ambiental  dos  sistemas  de 

transporte público por ônibus é desenvolvido.

4.2. BANCO DE DADOS

Segundo  TANAKA (2007), “Banco de Dados” é uma coleção autodescritiva de 

dados,  logicamente  coerentes  e  com  algum  significado  inerente.  É  projetado, 
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construído e povoado com dados para um propósito específico. Possui aplicações 

pré-concebidas e visa atender um grupo específico de usuários. 

Um banco de dados é usualmente mantido e acessado através de um software 

conhecido como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).

TAKAI (1999) conceitua este tipo de Sistema como “uma coleção de programas 

que permite aos usuários criarem e manipularem uma base de dados, facilitando o 

processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento do Banco de 

Dados  entre  diversos  usuários  e  aplicações  e  com  as  funções  de  proteção  e 

manutenção do Banco de Dados por longos períodos de tempo”.

O Banco de Dados e o SGBD, juntos, compõem o chamado Sistema de Banco 

de Dados, sistema computadorizado de armazenamento de informações que, após 

recebida  a  consulta,  a  analisa  e  acessa  o  Banco  de  Dados  armazenado, 

respondendo então a consulta realizada. 

 Na Figura 4.1 ilustra-se esquematicamente  um Sistema de Banco de Dados 

com sua interação com usuários e programadores. O SGBD intercepta a solicitação 

e  a  analisa,  verifica  a  estrutura  de  armazenamento  e  executa  as  operações 

necessárias sobre o Banco de Dados armazenado.

FIG. 4.1 Configuração de um Sistema de Banco de Dados Simplificado.

Fonte: Adaptado de ELMARI et al (2005)
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4.3 PROJETO DE BANCO DE DADOS

Segundo ELMASRI  et  al  (2005),  o  projeto  de um Banco de Dados deve ser 

constituído de quatro fases, quais sejam:

 Fase 1:  levantamento  e  análise de  requisitos.  Esta  fase  tem por  objetivo 

identificar,  dentro  do  ambiente  real  em  estudo,  as  necessidades  e  pré-

requisitos  do  sistema  a  ser  desenvolvido.  Este  levantamento  é  feito 

conhecendo as  expectativas  dos  usuários  finais  do  sistema  de  banco  de 

dados.

 

 Fase  2  :  projeto  conceitual.  Esta  fase  consiste  em  criar  um  esquema 

conceitual, isto é, uma descrição sucinta dos requisitos dos usuários e uma 

descrição detalhada das entidades, dos relacionamentos e das restrições. O 

produto final  desta fase  é um Diagrama de Entidades e Relacionamentos 

(DER).

 Fase 3: projeto lógico. Esta fase tem por objetivo descrever as estruturas de 

dados que compõem o Banco de Dados por meio da transformação do DER 

em um esquema relacional, isto é, definição de um conjunto de relações cujo 

conteúdo varia ao longo do tempo (PRATA et al, 2004/2005). Na prática, este 

esquema pode ser montado ulizando ferramentas CASE de projeto (computer 

–  assisted  software  engineering  –  engenharia  de  software  auxiliada  por 

computador), que proporcionam suporte para o projeto lógico.

 Fase 4: projeto físico. Esta fase tem por objetivo descrever como os dados 

estão armazenados dentro do computador com informações sobre a estrutura 

física de armazenamento. Ferramentas CASE de projeto podem ser utilizadas 

no esquema lógico, com o intuído de gerar as estruturas físicas;
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Estas fases foram seguidas para obter a estrutura do Banco de Dados para o 

Gerenciamento  Ambiental  dos  Transportes  Públicos  por  Ônibus  o  que  será 

apresentado a seguir.

4.4 O  PROCESSO  DE  PROJETO  DO  BANCO  DE  DADOS  PARA  O 

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

4.4.1 FASE 1: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

 

Os requisitos necessários para esta fase foram derivados do SGA proposto para 

o transporte público por ônibus e apresentados no Capitulo 3 desta dissertação.

Dele,  resultaram as seguintes  informações que  contribuem para  uma  melhor 

representação do sistema e que são a seguir listadas e divididas em informações 

permanentes e que variam no tempo.

 Informações permanentes no tempo:  

 Caracterização da Empresa: número de identificação da empresa, nome 

da empresa;

 Caracterização  da  Linha: número  de  identificação da  linha,  número  da 

linha de ônibus com origem e destino correspondentes;

 Caracterização  do  Trecho  sob  Análise:  código  do  trecho,  ponto  inicial, 

ponto final, restrições físicas presentes (valetas (sim/ não), lombadas (sim/ 

não), existência de curvas críticas (sim/ não), de declives (sim/ não), de 

viadutos (sim/ não) ou de pontes (sim/ não)).

 Caracterização dos Veículos: número de identificação do veículo, tipo, ano 

de  fabricação,  adequabilidade  do  veículo  a  largura  da  via,  tipo  de 

combustível, presença de sistema de climatização no interior dos veículos 
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(sim/não), presença de lixeira no interior dos veículos (sim/ não), número 

de equipamentos de segurança presentes no veículo (unidade/ veículo), 

número de equipamentos que auxiliam aos portadores de necessidades 

especiais presentes nos veículos (unidade/ veículo), nível de ruído e de 

fumaça, local e data da última medição.  

 Padrões estabelecidos por Lei: ar e ruído

 Informações que variam no tempo:

 Informações da Empresa relativas à Linha sob Análise: mês, ano, número 

de  programas  de  manutenção  e  regulagem  do  motor  (unidade/  mês), 

número  de  programas  de  educação  dos  motoristas  para  melhor  se 

relacionarem  com  os  usuários  disponibilizados  por  mês  pela  empresa 

(unidade/ mês),  tarifa  cobrada (R$),  quantidades de resíduos sólidos e 

líquidos utilizados nas oficinas de manutenção/ garagens (quilos/ mês e 

litros/mês),  percentuais  de  resíduos  sólidos  e  líquidos  destinados  à 

reutilização e reciclagem (%), número de viagens realizadas mensalmente 

por  todos  os  veículos  da  linha  (unidade/  mês),  consumo  médio  de 

combustível  por mês em litro por passageiro por quilômetro por linha (l/ 

pass/ km), frequência média da linha (min), existência de informação para 

os  usuários:  via  Internet,  via linha telefônica ou  nos  pontos  de  parada 

(sim/não), limpeza dos veículos (unidade/ dia), adequabilidada do veículo 

a rota (sim/não).

 Informações  da  Empresa  sobre  o  Trecho:  número  de  identificação  da 

linha, código do trecho, horário (pico da manhã, entrepico, pico da tarde, 

noite, madrugada), dia (dias úteis, sábado, domingos e feriados, dia útil de 

férias), período de tempo (mês/ano), taxa de ocupação dos veículos que 

trafegam no trecho por m² (alta, média, baixa), tempo médio de percurso 

(min), freqüência média da linha (min), número de reclamações (unidade/ 

mês), número de acidentes (unidade/ mês), existência de obras (sim/ não), 
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número de dias que o trecho estava em obra durante o período analisado 

(número de dias).

 Informações da Empresa sobre os Veículos da Linha em Análise: número 

de identificação da linha, número do veículo de identificação do veículo, 

data, km percorrido (km), litros de combustíveis consumidos (l), número de 

passageiros  transportados  (pass),  número  de  ocorrências  (unidade), 

número de reclamações (unidade). 

 Informações obtidas junto aos Usuários: número da informação, código do 

trecho, número de identificação da linha, data da informação, horário (pico 

da manhã,  entrepico,  pico da tarde,  noite, madrugada),  dia (dias úteis, 

sábado, domingos e feriados, dia útil de férias), adequação da localização 

dos  pontos  de  parada  (insatisfatória  ou  satisfatória),  existência  de 

informação para  os  usuários:  via Internet  (sim/não),  via linha telefônica 

(sim/não),  nas paradas (insatisfatória ou satisfatória), instalações físicas 

nos pontos de paradas (coberturas, bancos, rampas, etc.) (insatisfatória ou 

satisfatória), limpeza dos pontos de parada e dos veículos (insatisfatória 

ou  satisfatória),  segurança  nos  pontos  de  paradas  e  nas  viagens 

(insatisfatória  ou  satisfatória),  tempo  de  viagem  (insatisfatória  ou 

satisfatória), tarifa a ser paga (insatisfatória ou satisfatória), freqüência da 

linha (insatisfatória ou satisfatória), taxa média de ocupação dos veículos 

(insatisfatória ou satisfatória), educação dos motoristas (insatisfatória ou 

satisfatória).

 Medidas  adotadas  pela  Empresa  para  mitigar  ou  evitar  os  impactos 

gerados  pelo  Serviço  de  Transporte  Público  por  Ônibus:  número  de 

identificação da linha, identificação da medida, data, medidas.

 Padrões estabelecidos pela Empresa: número de identificação da linha, 

data,  número  de programas  de  manutenção e de regulagem do motor 

(unidade/ mês),  consumo médio de combustível  em litro por passageiro 

por  quilômetro  por  linha  (l/  pass/  km),  número  de  equipamentos  de 
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segurança  presentes  nos  veículos  (unidade/  veículo),  número  de 

equipamentos  que  auxiliam aos  portadores  de  necessidades  especiais 

presentes  nos  veículos  (unidade/  veículo),  idade  média  da  frota 

(anos/veículos),  padrão  de  ruído(dB),  padrão  de  fumaça  (escala  de 

Ringelman).

Na Figura 4.2, apresenta-se um diagrama onde constam as etapas necessárias 

para a análise ambiental de uma determinada linha de ônibus. Inicialmente devem 

ser definidos a empresa de ônibus e o número de linhas sob sua jurisdição. A seguir, 

escolhe-se uma linha, um trecho da mesma, um dia da semana e um horário para a 

análise dos aspectos ambientais associados. Estes aspectos estão representados 

por  indicadores ambientais  como  mostrado  no  capítulo  3,  sendo que  para  cada 

indicador selecionado devem ser estabelecidos fatores relacionados com o usuário, 

a  linha,  o  trecho  e  o  veículo.  Por  fim,  avalia-se  cada  fator  para  verificar  se  os 

mesmos  encontram-se ou  não em conformidade com os  padrões ambientais ou 

metas estabelecidas. 
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4.4.2. FASE 2 : PROJETO CONCEITUAL 

Partindo das informações da fase 1, criou-se um esquema conceitual, 

que  é  representado  por  um  Diagrama Entidade-Relacionamento -  DER 

(Figura 4.3).

FIG. 4.3 DER para o Banco de Dados do Gerenciamento Ambiental do 

Transporte Público por Ônibus

Normalmente o DER não apresenta os dados armazenados pelo banco, 

para não ficar confusa a visualização do mesmo. Por isso os dados não são 

mostrados no DER do modelo desenvolvido. (ASSIS, 2007)

4.4.3. FASE 3 : PROJETO LÓGICO

O esquema relacional para gerenciamento ambiental dos transportes público por 

ônibus  foi  criado  utilizando  a  ferramenta  CASE  DBDesigner  4.  Na  Figura  4.4 

apresenta-se o esquema resultante.
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FIG. 4.4 Esquema Relacional para Gerenciamento Ambiental do Transporte 

Público por Ônibus

Nas Tabelas 4.1 a 4.11 são apresentados à nomenclatura, os tipos de dados e a 

descrição dos atributos que devem ser inseridos em cada tabela.
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TAB 4.1 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Empresa 

LINHAONIBUS

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

id INTEGER
número de identificação da  
empresa 

nome VARCHAR nome da empresa

TAB 4.2 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Linha de Ônibus 

LINHAONIBUS

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

num INTEGER número de identificação da  linha 

numlinha INTEGER número da linha de ônibus

empresa_id INTEGER identificação da empresa

origem VARCHAR(30) origem

destino VARCHAR(30) destino

TAB 4.3 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Veículos

VEICULOS

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

num INTEGER número do veículo

tipo
ENUM('convencional','microônibu
s','articulado','biarticulado')

tipo de veículo

ano INTEGER ano do veículo

tipocomb VARCHAR(30) tipo de combustível

climatizacao ENUM('sim','não')
presença de climatização no 
interior dos veículos

lixeira ENUM('sim','não')
presença lixeira no interior 
dos veículos

equipseg INTEGER
número de equipamentos de 
segurança presentes no 
veículo

equipportnecesp INTEGER
número de equipamentos 
que auxiliam os portadores 
de necessidades especiais 

datamed DATE data da última medição
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Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

ruido INTEGER nível de ruído

datamed_2 DATE data da última medição

localmed_2 VARCHAR (50) local da medição

fumaca INTEGER nível de fumaça

adqveic ENUM(‘adequada’,’inadequada’)
adequabilidade do veículo a 
largura da via

TAB 4.4 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Trechos

TRECHOS

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

cod INTEGER código do trecho

pontinic VARCHAR(200) ponto inicial

pontfin VARCHAR(200) ponto final

valetas ENUM('sim','não') existência de valetas

lombadas ENUM('sim','não') existência de lombadas

curvacritica ENUM('sim','não') existência de curva crítica

declives ENUM('sim','não') existência de declives

viadutospontes ENUM('sim','não')
existência de viadutos e/ou 
pontes

TAB 4.5 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Linha de Ônibus Aloca Veículos.

LINHAONIBUS--HAS—VEICULOS

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

linhaonibus_num INTEGER
número de identificação da linha 
de ônibus

veiculos_num INTEGER número do veículo

data_2 DATE data de alocação

kmperc REAL (6, 2) km percorrido 

conscomb REAL (6,2)
litros de combustíveis 
consumidos

ocorrencias INTEGER ocorrências

reclamacoes INTEGER reclamações

passtrans INTEGER passageiros transportados
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TAB 4.6 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Linha de Ônibus Percorre Trecho 

LINHAONIBUS--HAS—TRECHO

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

linhaonibus_num INTEGER
número de identificação da linha 
de ônibus

trecho_cod INTEGER código do trecho

sentido ENUM('ida','volta') sentido

TAB 4.7 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Informações das Linhas

INFLINHA

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

mes
ENUM('1','2','3','4','5','
6','7','8','9','10','11','12'
)

mês

ano YEAR ano 

linhaonibus_num INTEGER número de identificação da linha

numprogmanreg INTEGER
número de programas de manutenção 
e regulagem do motor (unidade/mês)

numprogedu INTEGER

número de programa de educação 
dos motoristas para melhor se 
relacionarem com os usuários 
disponibilizados por mês pela 
empresa (unidades/mês)

tarifa REAL(3,2) tarifa cobrada(r$)

qtdprodsolido REAL(6,2)
quantidade de resíduos sólidos 
utilizados nas oficinas de 
manutenção/garagens (quilo/mês)

percressolido INTEGER

percentual de resíduos sólidos 
utilizados nas oficinas de 
manutenção/garagens destinados a 
reutilização e reciclagem

qtdprodliquido REAL(6,2)
quantidade de resíduos liquidos 
utilizados nas oficinas de 
manutenção/garagens (litro/mês)

percresliquido INTEGER

percentual de resíduos líquido 
utilizados nas oficinas de 
manutenção/garagens destinados a 
reutilização e reciclagem

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

numviagens INTEGER número de viagens realizadas 
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mensalmente por todos os veículos 
da linha

conscomb REAL(3,2)
consumo médio de combustível por 
mês em litros por passageiro por km 
por linha (l/pass/km)

limpeza INTEGER
número de vezes que os veículos da 
linha são limpos por dia

infinternet ENUM('sim','não')
existência de canal de informações ao 
usuário via internet. 

inftelefone ENUM('sim','não')
existência de canal de informações ao 
usuário via linha telefônica. 

infponto parada ENUM('sim','não')
existência de canal de informações ao 
usuário nos pontos de parada. 

adqveic ENUM('sim','não') adequabilidade do veículo a rota

TAB 4.8 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Informações dos Trechos

INFTRECHO

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

numinf INTEGER número da informação

dia
ENUM('dias 
úteis','sábado','domingos 
e feriados','dia útil férias')

dia

horario
ENUM('pico da 
manhã','entrepico','pico da 
tarde','noite','madrugada')

horário

linhaonibus_has_trecho_linha
onibus_num

INTEGER
número de identificação 
da linha de ônibus

linhaonibus_has_trecho_trech
o_cod

INTEGER código do trecho

período VARCHAR (45) período analisado

tempmedio TIME
tempo médio de 
percurso no trecho

numrecl INTEGER número de reclamações

numacid INTEGER número de acidentes

frequencia TIME
freqüência da linha no 
trecho no período 
analisado 

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

taxaocup ENUM(‘alta’,’média’,’baixa
’)

taxa média de ocupação 
dos  veículos  que 
trafegam  no  trecho  por 
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m2

obras ENUM('sim','não') existência de obras

diasobra INTEGER

número de dias durante 
o período analisado em 
que o trecho estava em 
obras

TAB 4.9 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Informações dos Usuários.

INFUSUARIO

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

numinf INTEGER
número da informação do 
usuário

linhaonibus_has_trecho_li
nhaonibus_num

INTEGER
número de identificação 
da linha de ônibus

linhaonibus_has_trecho_tr
echo_cod

INTEGER código do trecho

data_2 DATE
data da informação do 
usuário

dia
ENUM('dias 
úteis','sábado','domingos e 
feriados','dia útil férias')

dia

horario
ENUM('pico da 
manhã','entrepico','pico da 
tarde','noite','madrugada')

horário

locponto
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

adequação da localização 
dos pontos de paradas

infinternet ENUM('sim','não')
existência de canal de 
informações ao usuário 
via internet. 

inftelefone ENUM('sim','não')
existência de canal de 
informações ao usuário 
via linha telefônica. 

infpontoparada ENUM('sim','não')
existência de canal de 
informações ao usuário 
nos pontos de parada. 

instfisicasponto
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

instalações físicas nos 
pontos de parada 

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

limpveic
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

limpeza dos veículos

limppontparada
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

limpeza dos pontos de 
parada 
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segpontoparada
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

segurança nos pontos de 
parada  

segviagem
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

segurança nas viagens 

temviagem
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

tempo de viagem

tarifa
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

tarifa a ser paga

freqlinha
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

freqüência da linha

taxaocup
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

taxa de ocupação dos 
veículos

edumot
ENUM('insatisfatória','satisf
atória')

educação dos motoristas

TAB 4.10 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Padrões Ambientais

PADROES

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

linhaonibus_nu
m

INTEGER número de identificação da linha

data_2 DATE data 

numprogmanreg INTEGER
número de programas de manutenção e 
regulagem do motor 

conscomb REAL(3,2)
consumo médio de combustível em litro por 
passageiro por quilômetro por linha

equipseg INTEGER
número de equipamentos de segurança  
presentes nos veículos

equipportnecesp INTEGER
número de equipamentos que auxiliam aos 
portadores de necessidades especiais 
presentes nos veículos

idfrota INTEGER idade média da frota

padraoruido INTEGER padrão ruído

padraofumaca INTEGER padrão fumaça

TAB 4.11 Nomenclatura, Tipos de Dados e Descrição dos Atributos Relativos a 

Tabela Medidas

MEDIDAS

Nomenclatura Tipos de Dados Descrição

id INTEGER
número de identificação das medidas 
adotadas pela empresa.
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linhaonibus_nu
m

INTEGER número de identificação da linha

data DATE data

medidas VARCHAR(150)

medidas adotadas pela empresa para mitigar 
ou evitar os impactos gerados pelo serviço de 
transporte público por ônibus

4.4.4. FASE 4 : PROJETO FÍSICO

O esquema  físico  para  gerenciamento  ambiental  dos  transportes  público por 

ônibus foi obtido com a utilização do programa DBDesigner 4, a partir do esquema 

relacional anteriormente desenvolvido.

Este  procedimento  gera,  automaticamente,  todos  os  códigos 

SQL(Structured Query Language – Linguagem de Busca Estruturada, adotada como 

padrão em Banco de Dados Relacionais), que podem ser vistos no Apêndice I desta 

dissertação.

4.5 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Com as fases  para a  realização do projeto  de Banco de Dados terminadas, 

inicia-se a fase de implementação e avaliação do mesmo através de um protótipo. 

As etapas necessárias para o desenvolvimento deste protótipo são:

 Geração das estruturas de dados e

 Criação da interface visual. 

Escolheu-se  o  SGBD MySQL,  quanto  a  primeira  fase,   para  implementar  o 

protótipo, pois além de ser um software livre apresenta uma série de qualidades, tais 

como:  facilidade  de  instalação  e  uso,  a  rapidez  e  eficiência,  a  possibilidade  de 

armazenamento de grandes quantidades de dados e a alta compatibilidade com 

linguagens como PHP, Java, Python, C#, Ruby e C/C++.

Através  da  ferramente  DBDesigner  4,  foi  selecionado o  botão  SQL Creates 

Script   que gerou automaticamente o código-fonte dos comandos de criação das 

tabelas em MySQL,  conforme mostra o Apêndice I.
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Posteriormente,  foram  editados  no  MySQL-Front,  ferramenta  utilizada  na 

administração do MySQL, os códigos gerados em SQL.

Já a interface visual do protótipo foi  criada com o programa Microsoft  Visual  

Studio  2005.  Com  este  programa  é  possível  criar  aplicativos  que  acessam  a 

estrutura de dados no MySQL.

A tela inicial do protótipo, mostrada na Figura. 4.5, contém uma barra de menu 

com a  que  o  usuário  pode acessar  os  dados selecionando os  botões  cadastro,  

padrões estabelecidos pela empresa e consultas.

FIG.4.5: Tela Inicial do Protótipo

A apresentação detalhada do funcionamento do Protótipo, bem como as telas 

que o compõem, serão apresentadas no próximo capítulo.

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A utilização  de  indicadores  ambientais  associados  ao  uso  de  um Banco  de 

Dados viabiliza a avaliação e o monitoramento dos impactos ambientais negativos 

advindos  do  serviço  de  transporte  público  por  ônibus,  propiciando  rapidez  na 

atualização dos dados e dando suporte na tomada de decisão. 

Verifica-se a importância deste Banco de Dados para as empresas prestadoras 

de serviços,  por um lado, que terão uma ferramenta dinâmica que lhes permitirá 

ajustar  características próprias às condições de sustentabilidade ambiental  e,  por 

outro,  para os  órgãos gestores  já  que  estarão  bem fundamentados para  decidir 

sobre a concessão de novas linhas.

No  intuito  de  mostrar  a  funcionabilidade  do  Protótipo,  será  apresentado  no 

Capítulo 5 um estudo de caso onde o mesmo é utilizado.

5. APLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS PROPOSTO

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Com o intuito de mostrar  o  funcionamento  do Protótipo de Banco  de Dados 

criado  neste  trabalho  para  o  Serviço  de  Transporte  Público  por  Ônibus,  foi  

desenvolvida uma aplicação para uma linha de ônibus da cidade do Rio de Janeiro.

Trata-se de um estudo hipotético onde foram utilizadas informações coletadas 

por PAES (2006) referentes à linha de ônibus 107 da Empresa Amigos Unidos e 

criados dados inexistentes com base na experiência do pessoal que trabalha na 

linha. 

5.2 ESTUDO DE CASO: LINHA DE ÔNIBUS 107

A linha de ônibus sob estudo no presente capítulo corresponde à Linha 107 que 

liga os Bairros Centro – Urca (Figura 5.1), cuja operação esta sob responsabilidade 

da Empresa Amigos Unidos, com alguns dados agregados segundo a opinião de 

técnicos desta empresa.

FIG.5.1 Linha de Ônibus 107

Fonte:

As informações necessárias para alimentar  o Banco de Dados foram obtidas 

pela aplicação de questionários (Apêndice II).  São elas:

a) Características sobre a empresa:

 Identificação da Empresa: 1  (Figura 5.2 );
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 Razão Social: Empresa Amigos Unidos (Figura 5.2);

b) Características sobre a linha: como identificação, origem, destino, número 

e outras (Figuras 5.3, 5.4 e 5.10).

c) Características  físicas  e  operacionais  sobre  o  trecho  escolhido:  como 

código, ponto inicial e final, existência ou não de valetas e outras (Figuras 

5.5, 5.6 e 5.7);

d) Características operacionais sobre o trecho escolhido: como freqüência, 

tempo médio de percurso, número de reclamações e outras (Figura 5.7);

e) Características  sobre  a  frota  da  empresa:  como  ano  de  fabricação, 

adequabilidade do veículo à via, níveis de ruído e de fumaça medidos nas 

cabines e garagens (Figura 5.8).

Características dos veículos alocados a linha como: distância percorrida, 

litros de combustíveis consumidos, número de passageiros transportados 

e outras (Figura 5.9).

Também os  usuários da linha devem ser  consultados  no  que  diz  respeito a 

informações como segurança no interior dos veículos e nas viagens, limpeza dos 

veículos e pontos de parada, freqüência da linha, e outras. Por este ser um trabalho 

acadêmico  uma  pequena  amostra  de  10  usuários  foi  consultada  obtendo-se  os 

dados da Figura 5.11.

Terminada  a  caracterização  da  empresa,  linha,  trecho  e  frota  podem  ser 

mobiliadas  as  telas  que  constituem o  Banco  de  Dados  proposto  neste  trabalho 

(Figura 5.2 à 5.11)

82



FIG. 5.2 Tela de Cadastro da Empresa de Ônibus

FIG. 5.3 Tela de Cadastro da Linha de Ônibus
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FIG. 5. 4 Tela de Cadastro das Informações sobre a Linha
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FIG. 5.5: Tela de Cadastro Físico do Trecho
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FIG. 5.6: Tela de Itinerário

FIG. 5.7: Tela de Cadastro das Informações Operacionais da Empresa sobre o 

Trecho 1
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FIG. 5.8: Tela de Cadastro da Frota
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FIG. 5.9: Tela de Informações dos Veículos Alocados na Linha

FIG. 5.10: Tela de Cadastro dos Padrões Estabelecidos pela Empresa
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 FIG. 5.11: Tela de Cadastro das Informações dos Usuários sobre o Trecho 1
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FIG. 5.11: Tela de Cadastro das Informações dos Usuários sobre o 

Trecho 1(Cont)

Uma  vez  cadastradas  todas  as  informações  até  aqui  apresentadas,  foram 

construídas telas para cada um dos indicadores ambientais definidos no Capítulo 3 

associados  ao  serviço  prestado,  úteis  para  a  avaliação  da  sustentabilidade  da 

empresa. Estas telas são apresentadas a seguir:

 Indicador Poluição

Ao clicar no link indicador poluição – qualidade do ar e ruído, aparecerá a tela 

da consulta (Figura 5.12).  Após selecionado o número de identificação da 

linha  e   clicado  no  botão  ‘Consultar’  (Figura  5.13),  o  sistema  mostrará 

informações referentes a  data e local da medição, níveis de ruído e fumaça e 

padrões estabelecidos por lei (Figura 5.14).
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FIG. 5.12: Tela de Consulta do Indicador Poluição – Qualidade do Ar e Ruído 

FIG. 5.13: Tela com os Dados Necessários para a Consulta do Indicador 

Poluição – Qualidade do Ar e Ruído 
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FIG 5.14: Tela do Resultado da Consulta do Indicador Poluição – Qualidade do 

Ar e Ruído 

Ao clicar no link indicador poluição – fatores,  aparecerá a tela da consulta 

(Figura 5.15), e após a seleção do ano, mês, número de identificação da linha 

e a data em que foram estabelecidos os padrões da empresa (Figura 5.16), o 

sistema  mostrará  informações  como:  idade  média  da  frota,  tipo  de 

combustível, consumo de combustíveis e outros (Figura 5.17).
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FIG. 5.15: Tela de Consulta do Indicador Poluição – Fatores

FIG. 5.16: Tela com os Dados Necessários para a Consulta do Indicador 

Poluição – Fatores 
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FIG 5.17: Tela do Resultado da Consulta do Indicador Poluição – Fatores 

Clicando no botão “estatísticas” o usuário poderá monitorar as quantidades de 

Produtos Líquidos e Sólidos Gerados e os Percentuais Destinados a Reutilização ou 

Reciclagem (Figuras 5.18 e 5.19), que permitirão o estabelecimento de metas de 

redução assim como procedimentos para disposição final. 
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FIG. 5.18 Quantidades de Resíduos Líquidos Gerados nas Oficinas de 

Manutenção/ Garagens

FIG. 5.19 Quantidades de Resíduos Sólidos Gerados nas Oficinas de 

Manutenção/ Garagens
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 Indicador Conforto 

Clicando no link ‘Indicador de Conforto’,  surgirá à tela de consulta (Figura 

5.20), onde após inserir o número de identificação da linha, o ano, o mês, o 

dia, o horário, o trecho e a data em que foram estabelecidos os padrões da 

empresa (Figura 5.21), o sistema mostrará informações como: taxa média de 

ocupação da frota, número de acidentes, número de programas de educação 

para motoristas, e outras (Figura 5.22).

FIG. 5.20: Tela de Consulta do Indicador Conforto 

FIG. 5.21: Tela com os Dados Necessários para a Consulta do Indicador 

Conforto 
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FIG. 5.22: Tela do Resultado da Consulta do Indicador Conforto 

Clicando no botão “estatísticas”  as ocorrências e reclamações na  linha e no 

trecho (Figuras. 2.23 à 2.26) podem ser monitoradas o que permitirá a detecção de 

pontos críticos para tomar as providências necessárias.
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FIG. 5.23: Número de Reclamações na Linha por Mês 

FIG. 5.24: Número de Reclamações no Trecho sob Análise por Mês 
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FIG. 5.25: Número de Acidentes na Linha sob Análise por Mês 

FIG. 5.26: Número de Acidentes no Trecho sob Análise por Mês 
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 Indicador de Serviço 

Clicando no link ‘Indicador de Serviço’, aparecerá a tela (Figura 5.27) onde 

deverão ser digitados o número de identificação da linha, o ano, o mês, o dia, 

o  horário  e  o  trecho  (Figura  5.28).  Em  seguida,  o  sistema  mostrará 

informações sobre: freqüência da linha, tempo médio de viagem no trecho, 

valor da tarifa, e outras (Figura. 5.29).

 

FIG. 5.27: Tela de Consulta do Indicador Serviço
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FIG. 5.28: Tela com os Dados Necessários para a Consulta do Indicador 

Serviço

FIG. 5.29: Tela do Resultado da Consulta do Indicador Serviço

 Indicador Ponto de Parada

Ao clicar no link ‘Indicador Ponto de Parada’, o sistema retornará ao usuário 

uma tela (Figura 5.30) com mês, o ano, o número de identificação da linha e o 
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trecho, selecionados os dados (Figura 5.31), o sistema retornará informações 

sobre: localização dos pontos de parada, informações nos pontos de parada, 

instalações físicas nos pontos de parada (Figura 5.32).

FIG. 5.30: Tela de Consulta do Indicador Ponto de Parada 

FIG. 5.31: Tela com os Dados Necessários para a Consulta do Indicador Ponto 

de Parada 
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FIG. 5.32: Tela do Resultado da Consulta do Indicador Ponto de Parada 

Como o objetivo do presente trabalho é o de ter um SGA associado, ainda foi  

criada uma tela com uma lista de possíveis medidas  mitigadoras/  corretivas que 

deverão ser colocadas em práticas quando necessárias (Figura 5.33) e associadas 

aos diversos parâmetros que representam a sustentabilidade do serviço.
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FIG 5.33: Tela de Cadastro das medidas a serem adotadas pela empresa para 

mitigar ou corrigir os impactos ambientais negativos decorrentes do serviço

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO DE CASO

Da consulta ao Indicador de Poluição – Qualidade do Ar e Ruído (Figura 5.15)  

observa-se que o elemento Ar faz parte do passivo ambiental associado ao serviço 

analisado, pois veículos da linha estão emitindo um nível de opacidade superior ao 

estabelecido pela Resolução do CONAMA 251/99. 

Da consulta ao Indicador de Serviço (Figura 5.30) pode-se observar que 80% dos 

usuários entrevistados estão insatisfeitos com a tarifa cobrada, seja em relação ao 

poder aquisitivo da população ou pela baixa qualidade do serviço prestado. Pode-se 

também perceber claramente que a grande maioria dos usuários desconhece que a 
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empresa  disponibiliza informações  pelo  telefone,  devido  a  não  haver  divulgação 

sobre o mesmo.

Quanto  a  Consulta ao Indicador  de  conforto  (Figura 5.23),  observa-se  que  a 

empresa deve instalar equipamentos que auxiliam aos portadores de necessidades 

especiais para satisfazer o padrão por ela mesma estabelecido. E também,  deve 

buscar a melhoria do atendimento dispensado aos usuários, tendo em vista que 

apenas 50% desses estão satisfeitos com o atendimento dado pelos motoristas.

Analisando o Indicador Ponto de Parada (Figura 5.32), conclui-se que grande 

parte dos usuários entrevistados desconhece a existência de qualquer informação 

nos abrigos, e que 70% dos usuários estão insatisfeitos com as instalações físicas 

dos pontos de parada.

Do exposto,  uma vez que o passivo ambiental  foi  criado,  o mesmo deve ser 

recuperado sob pena de atuação. Medidas Corretivas e Mitigadoras (Figura 5.33)  

devem ser colocadas em pratica, destacando-se entre estas: uso de energia limpa, 

programas de manutenção e regulagem do motor, revisão tarifaria, divulgação sobre 

a existência de informações via internet e por  telefone para usuários, adoção de 

frota  adaptada  ao  uso  de  portadores  de  necessidades  especiais,  programa  de 

educação para motoristas, disponibilidade de informações nos pontos de parada.
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 CONCLUSÕES

O  transporte  público  urbano,  desde  que  bem  planejado,  dimensionado  e 

fiscalizado,  desempenha  um  papel  imprescindível  na  promoção  da  vitalidade 

econômica,  da  justiça  social,  da  qualidade  de  vida  e  da  eficiência das  grandes 

cidades, assim como representa uma alternativa sustentável para substituir o uso do 

automóvel.

Entretanto,  quando não planejado adequadamente provoca diversos impactos 

ambientais  negativos  do  meio  ambiente  e  a  criação  do  passivo  ambiental  é 

consequência direta do serviço deficiente prestado.

Esse passivo ambiental, que afeta os meios físico, biótico e/ou antrópico, deve 

ser  recuperado conforme estabelecido por  leis como a de Crimes Ambientais, nº 

9.605 de 1998, por quem o provocou voluntária ou involuntariamente, sob pena de 

multas significativas. 

Assim  sendo,  para  evitar  atuações  que  podem  chegar  ao  fechamento  da 

empresa e para colaborar com a sustentabilidade ambiental das cidades, é de vital  

importância à gestão das atividades associadas ao Serviço de Transporte Público 

pela empresa que detêm a  concessão de dito serviço assim pelo órgão  público 

competente  para  que  as  atividades  desenvolvidas  sigam  os  princípios  de 

sustentabilidade ambiental. 

A implantação de  um Sistema de  Gestão  Ambiental,  calcado  na norma  ISO 

14001, para o serviço de transporte público, é a maneira mais eficaz de se obter 

melhorias no seu desempenho ambiental uma vez que permite a visualização das 

deficiências  associadas  e  a  eliminação  ou  redução  dos  impactos  ambientais 

negativos com a aplicação de medidas mitigadoras e/ou corretivas. 

O SGA usado neste trabalho inclui diretrizes para o estabelecimento da política 

ambiental  da  empresa,  a  escolha  de  indicadores  da  sustentabilidade  do  serviço 
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prestado,  padrões  ou  limites a  serem impostos  aos  mesmos  e  diretrizes para  o 

estabelecimento de um plano de emergência.

Como esse passivo ambiental  associado é dinâmico no tempo e no  espaço, 

torna-se necessária à busca de ferramentas que possam auxiliar na tarefa de gestão 

e controle do mesmo, de forma a evitar as já mencionadas sanções que podem ser 

significativas economicamente. A ferramenta proposta nesta dissertação é o Banco 

de Dados associado ao serviço sob análise. 

O Banco de Dados proposto nesta dissertação para controle periódico dos 

efeitos  ambientais  associados  à  operação  do  transporte  público  deve  conter 

informações  sobre  a  empresa/linha/trecho  sob  análise  e  sobre  indicadores 

ambientais  e  efetivas  metas/padrões  definidos  para  avaliação  das  não 

conformidades. Vale ressaltar que outras informações necessárias para a melhoria 

do desempenho ambiental  da  empresa  podem vir  a ser  inseridas com facilidade 

neste Banco de Dados.

A utilização de um Sistema  de Gestão Ambiental  associado a um Banco  de 

Dados viabiliza a avaliação e o monitoramento dos impactos ambientais negativos 

advindos dos serviços de transporte público, propiciando rapidez na atualização dos 

dados e dando suporte a tomada de decisão, além de possibilitar a fiscalização do 

serviço por órgãos gestores e ambientais. 

Como foi demonstrado neste trabalho, no caso da gestão ambiental da operação 

de uma linha de ônibus, essas decisões decorrem da identificação da degradação 

ambiental  associada  ao  próprio  serviço  e  as  atividades  que  provocam  dita 

degradação são passíveis de mitigação ou correção. 

Considera-se  o  trabalho  aqui  desenvolvido  uma  ferramenta  útil  para  as 

empresas prestadoras de serviço que contarão com uma ferramenta dinâmica que 

lhes  permitirá  ajustar  características  próprias  às  condições  de  sustentabilidade 

ambiental,  também  para  os  órgãos  gestores  no  processo  decisório  sobre  a 

concessão de  novas  linhas  ou  extensão  das  vigentes,  assim como  para  órgãos 

ambientais que terão o processo de fiscalização simplificado e sistematizado.
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6.2 RECOMENDAÇÕES

Com o objetivo de contribuir para o aprimoramento  do trabalho apresentado, 

recomenda-se  que  futuros  estudos  sejam  desenvolvidos  sobre  os  seguintes 

aspectos:

 Análise crítica dos contratos de permissão com proposição de alterações 

ou  complementações  sobre  a  responsabilidade  das  empresas 

permissionárias  na  recuperação  do  passivo  ambiental  criado  pela  sua 

operação.

 Integração do protótipo aqui apresentado com um Sistema de Informação 

Geográfica. 

 Utilização do protótipo de banco de dados associado a um cronograma de 

pesquisa em relação aos indicadores ambientais. 

 Análise de Risco com hierarquização dos itens do passivo ambiental  a 

serem  recuperados,  levando-se  em  consideração  as  disponibilidades 

orçamentárias. 
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8.1 LISTAGEM DO ESQUEMA FÍSICO DE DADOS
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CREATE TABLE empresa 

( id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  nome VARCHAR(45) NOT NULL,

  PRIMARY KEY(id);

CREATE TABLE inflinha 

( mes ENUM('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12') NOT NULL,

  ano YEAR NOT NULL,

  linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  numviagens INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  numprogmanreg INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  numprogedu INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  tarifa REAL(3,2) NOT NULL,

  qtdprodsolido REAL(5,4) NOT NULL,

  percressol INTEGER UNSIGNED NULL,

  qtdprodliquido REAL(5,4) NOT NULL,

  percresliq INTEGER UNSIGNED NULL,

  conscomb REAL(3,2) NOT NULL,

  frequencia TIME NULL,

  limpeza INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  infinternet ENUM('sim','não') NULL,

  inftelefone ENUM('sim','não') NULL,

  infpontoparada ENUM('sim','não') NULL,

  adqveic ENUM('sim','não') NULL,

  PRIMARY KEY(mes, ano, linhaonibus_num),

  INDEX inflinha_FKIndex1(linhaonibus_num));

CREATE TABLE inftrecho 

( numinf INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  linhaonibus_has_trecho_trecho_cod INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  linhaonibus_has_trecho_linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
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  dia ENUM('dias úteis','sábado','domingos e feriados','dia útil férias') NOT NULL,

  horário ENUM('pico da manhã','entrepico','pico da tarde','noite','madrugada') NOT 

NULL,

  periodo VARCHAR(45) NOT NULL,

  tempmedio TIME NOT NULL,

  numrecl INTEGER NOT NULL,

  numacid INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  frequencia TIME NOT NULL,

  taxaocup ENUM('alta',' média','baixa') NOT NULL,

  obras ENUM('sim','não') NOT NULL,

  diasobra INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  PRIMARY KEY(numinf),

  INDEX  inftrecho_FKIndex1(linhaonibus_has_trecho_linhaonibus_num, 

linhaonibus_has_trecho_trecho_cod));

CREATE TABLE infusuario 

( numinf INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  linhaonibus_has_trecho_trecho_cod INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  linhaonibus_has_trecho_linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  data_2 DATE NOT NULL,

  dia ENUM('dias úteis','sábado','domingo e feriado','dia útel férias') NULL,

  horario ENUM('pico da manhã','entrepico','pico da tarde','noite','madrugada') NULL,

  locponto ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  instfisicasponto ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  limpveic ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  segpontoparada ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  temviagem ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  tarifa ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  segviagem ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  limppontparada ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  freqlinha ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,

  taxaocup ENUM('insatisfatório','satisfatório') NOT NULL,

  edumot ENUM('insatisfatória','satisfatória') NOT NULL,
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  infinternet ENUM('sim','não') NULL,

  inftelefone ENUM('sim','não') NULL,

  infpontoparada ENUM('sim','não') NULL,

  PRIMARY KEY(numinf),

  INDEX  infusuario_FKIndex1(linhaonibus_has_trecho_linhaonibus_num, 

linhaonibus_has_trecho_trecho_cod));

CREATE TABLE linhaonibus

 ( num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  origem VARCHAR(30) NOT NULL,

  destino VARCHAR(30) NOT NULL,

  numlinha INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  PRIMARY KEY(num));

CREATE TABLE linhaonibus_has_trecho 

(  linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  trecho_cod INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  sentido ENUM('ida','volta') NULL,

  PRIMARY KEY(linhaonibus_num, trecho_cod),

  INDEX linhaonibus_has_trecho_FKIndex1(linhaonibus_num),

  INDEX linhaonibus_has_trecho_FKIndex2(trecho_cod),

  INDEX linhaonibus_has_trecho_FKIndex3(linhaonibus_num));

CREATE TABLE linhaonibus_has_veiculos 

(  linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  veiculos_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  data_2 DATE NOT NULL,

  kmperc REAL(6,2) NOT NULL,

  conscomb REAL(6,2)) NOT NULL,

  ocorrencias INTEGER UNSIGNED NULL,

  reclamacoes INTEGER UNSIGNED NULL,

  passtrans INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  PRIMARY KEY(linhaonibus_num, veiculos_num, data_2),
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  INDEX linhaonibus_has_veiculos_FKIndex1(linhaonibus_num),

  INDEX linhaonibus_has_veiculos_FKIndex2(veiculos_num));

CREATE TABLE medidas

 (  id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  medida VARCHAR(150) NULL,

  linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  data_2 DATE NOT NULL,

  PRIMARY KEY(id, linhaonibus_num));

CREATE TABLE padroes 

(  linhaonibus_num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  data_2 DATE NOT NULL,

  numprogmanreg INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  conscomb REAL(3,2) NOT NULL,

  equipseg INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  equipportnecesp INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  idfrota INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  padraoruido INTEGER UNSIGNED NULL,

  padraofumaca INTEGER UNSIGNED NULL,

  PRIMARY KEY(linhaonibus_num, data_2),

  INDEX padroes_FKIndex1(linhaonibus_num));

CREATE TABLE trecho 

(  cod INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  pontinic VARCHAR(200) NOT NULL,

  pontfin VARCHAR(200) NOT NULL,

  valetas ENUM('sim','não') NOT NULL,

  lombadas ENUM('sim','não') NOT NULL,

  curvacritica ENUM('sim','não') NOT NULL,

  declives ENUM('sim','não') NOT NULL,

  viadutospontes ENUM('sim','não') NOT NULL,

  PRIMARY KEY(cod));
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CREATE TABLE veiculos 

(  num INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  tipo ENUM('convencional','microônibus','articulado','biarticulado') NOT NULL,

  ano INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  tipocomb VARCHAR(30) NOT NULL,

  climatizacao ENUM('sim','não') NOT NULL,

  lixeira ENUM('sim','não') NOT NULL,

  equipseg INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  equipportnecesp INTEGER UNSIGNED NOT NULL,

  datamed DATE NULL,

  ruido INTEGER UNSIGNED NULL,

  datamed_2 DATE NULL,

  localmed_2 VARCHAR(50) NULL,

  fumaca INTEGER UNSIGNED NULL,

  adqveic ENUM('adequada','inadequada') NULL,

  PRIMARY KEY(num));

8.2 QUESTIONÁRIOS
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    Instituto Militar de Engenharia

        Mestrado em Engenharia de Transportes

O objetivo deste questionário  é subsidiar  uma pesquisa  acadêmica sobre a análise  da sustentabilidade 
ambiental de uma linha de ônibus.

Pedimos a gentileza de preenchê-lo e devolvê-lo. Qualquer dúvida ou comentário que queira fazer envie 
um e-mail para vandarrnobrega@  yahoo.com.br  . Agradecemos pela sua colaboração.

INFORMAÇÕES SOBRE A LINHA - EMPRESA

Mês: 
Ano: 
Linha de Ônibus: 

Consumo médio de combustível em litro por km R:

Número de programas de manutenção e regulagem de motor por ônibus 
realizados mensalmente pela empresa 

R:

Número de programas de educação aos motoristas disponibilizados por 
mês pela empresa

R:

Número de viagens realizadas por mês na linha em questão R:

Número de vezes que os veículos da linha são limpos por dia R:

Valor da tarifa cobrada
R:

Quantidades de resíduos sólidos e líquidos produzidas pela linha nas 
garagens e terminais 

R Sol:

R Liq:

Percentuais de resíduos sólidos e líquidos destinados à reutilização e 
reciclagem

R Sol:

R Liq:

Disponibilização de informações para os usuários:

a) via Internet                  b) linha telefônica                c) pontos de parada

               a)         b)          c)

Sim      (      )     (     )     (     )
Não      (      )     (     )     (     )

Adequabilidade do veículo a rota Adequado     (      )

Inadequado   (      )
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             Instituto Militar de Engenharia
                 Mestrado em Engenharia de Transportes

O objetivo deste questionário  é subsidiar  uma pesquisa  acadêmica sobre a análise  da sustentabilidade 
ambiental de uma linha de ônibus.

Pedimos a gentileza de preenchê-lo e devolvê-lo. Qualquer dúvida ou comentário que queira fazer envie 
um e-mail para vandarrnobrega@  yahoo.com.br  . Agradecemos pela sua colaboração.

INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS DA LINHA EM ANÁLISE - EMPRESA

Linha de Ônibus: 

Data:

N0

 do Veículo
Km

Percorridos

Nº de
Passageiros

Transportados

Litros de 
Combustíveis 
Consumidos

N0

de
 Ocorrências

N0

de
 Reclamações
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Instituto Militar de Engenharia
   Mestrado em Engenharia de Transportes

O objetivo deste questionário  é subsidiar  uma pesquisa  acadêmica sobre a análise  da sustentabilidade 
ambiental de uma linha de ônibus.

Pedimos a gentileza de preenchê-lo e devolvê-lo. Qualquer dúvida ou comentário que queira fazer envie 
um e-mail para vandarrnobrega@  yahoo.com.br  . Agradecemos pela sua colaboração.

INFORMAÇÕES SOBRE OS TRECHOS – EMPRESA
Linha de Ônibus: 

Período: 

Trecho:  

Dia: (  ) dias úteis     (   ) sábado     (   ) domingos e feriados     (   ) dias úteis férias

Horário: (  ) pico da manhã     (   ) entre-pico     (   ) pico da tarde      (   ) noite     (   ) madrugada

Taxa média de ocupação dos veículos que trafegam no trecho por m2
(       ) Alta
(       ) Média
(       ) Baixa

Tempo médio de percurso no trecho R:

Freqüência média da linha no trecho no período analisado R:

Número de acidentes que ocorreram no trecho no período analisado R:

Número de reclamações feitas sobre o trecho no período analisado R:

Existência de obras no trecho sob análise Sim      (      )
Não      (      )

Número de dias durante o período analisado em que o trecho estava em 
obras

R:
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             Instituto Militar de Engenharia

                 Mestrado em Engenharia de Transportes

O objetivo deste questionário  é subsidiar  uma pesquisa  acadêmica sobre a análise  da sustentabilidade 
ambiental de uma linha de ônibus.

Pedimos a gentileza de preenchê-lo e devolvê-lo. Qualquer dúvida ou comentário que queira fazer envie 
um e-mail para vandarrnobrega@  yahoo.com.br  . Agradecemos pela sua colaboração.

MEDIDAS PARA MITIGAR OU EVITAR OS IMPACTOS GERADOS PELO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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  Instituto Militar de Engenharia
                                              Mestrado em Engenharia de Transportes

O objetivo deste questionário é auxiliar uma pesquisa acadêmica sobre a análise ambiental de uma linha 
de ônibus.

Pedimos a gentileza de preenchê-lo e devolvê-lo. Qualquer dúvida ou comentário que queira fazer envie 
um e-mail para vandarrnobrega@yahoo.com.b  r  . Agradecemos pela sua colaboração.

PADRÕES OU METAS ESTABELECIDOS PELA EMPRESA - ESPECIALISTA

Data:
Linha de Ônibus: 107

Número de programas de manutenção e de regulagem do motor (unidade/  
mês)    

R:

Consumo médio de combustível em litro por quilômetro por linha (l/  km)
R: 

Número de equipamentos  de segurança presentes nos veículos (unidade/ 
veículo)

R: 

Número  de equipamentos  que  auxiliam  aos  portadores  de  necessidades 
especiais presentes nos veículos (unidade/ veículo)

R: 

Idade média da frota
R: 

           

127



Instituto Militar de Engenharia
      Mestrado em Engenharia de Transportes

O objetivo deste questionário é subsidiar uma pesquisa acadêmica sobre a análise da sustentabilidade ambiental de uma linha de ônibus.

Pedimos  a  gentileza  de  preenchê-lo  e  devolvê-lo.  Qualquer  dúvida  ou  comentário  que  queira  fazer  envie  um  e-mail  para  
vandarrnobrega@  yahoo.com.br  . Agradecemos pela sua colaboração.

INFORMAÇÕES SOBRE A FROTA DE VEÍCULOS – EMPRESA

N0 
do 

Veículo

Tipo
 de 

Veículo*
 

Ano 
de 

Fabricação

Presença de
Sistema de

Climatização
(S/N)

Presença
de

Lixeira
(S/N)

N0 de 
Equip.

 de 
Segurança

N0 de Equip. 
que Auxiliam 

aos 
Portadores de 
Necessidades 

Especiais

Qualidade do Ar Ruído

Data da 
Ultima

Medição
Local Nível 

Fumaça**

Data da 
Ultima

Medição
Local

Nível 
de 

Ruído

* Convencional, microônibus, articulado, biarticulado 
** Escala de Ringelman
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O objetivo deste questionário é auxiliar uma pesquisa acadêmica sobre a análise ambiental de uma linha 
de ônibus.

Pedimos a gentileza de preenchê-lo e devolvê-lo. Qualquer dúvida ou comentário que queira fazer envie 
um e-mail para vandarrnobrega@  yahoo.com.br  . Agradecemos pela sua colaboração.

INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS

Data:
Linha de Ônibus:  
Trecho:
Horário:

Segurança:                                       nos pontos de parada                    nas viagens 

1. Insatisfatória                             (      )                                      (      )
2. Satisfatória                                (      )                                      (      )        

Limpeza:                                          no interior dos veículos            nos pontos de parada

1. Insatisfatória                             (      )                                        (      )
2. Satisfatória                                (      )                                        (      )

Tarifa cobrada 

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )

Tempo de viagem necessário para fazer o percurso 

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )

Adequação da localização dos pontos de parada 

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )

Existência de instalações físicas nos pontos de paradas (coberturas, bancos, rampas, etc.) 

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )

Existência de informações para os usuários:
      
                                        via internet                  via linha telefônica                    nos pontos de parada

1. Sim                        (      )                                  (      )                                           (      )
2. Não                        (      )                                  (      )                                           (      )     
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Freqüência da linha

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )

Ocupação dos veículos

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )

Atendimento dado pelos motoristas aos usuários

1. Insatisfatória     (      )
2. Satisfatória       (      )
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