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RESUMO 

 

 Esta dissertação tem por objetivo desenvolver uma metodologia de estimativa das 

emissões veiculares produzidas por um sistema BRT e também valorá-las economicamente 

através das alterações que provocam nos gastos com internações hospitalares e dias de 

trabalho perdidos, motivados por doenças relacionadas à poluição. Para isso, dentre alguns 

modelos de estimativa de emissões veiculares analisados, foi escolhido o Modelo 

International Vehicle Emission (IVE) para ser utilizado como base dos cálculos das emissões. 

Sua padronização para a coleta dos dados necessários à caracterização dos diversos fatores 

que contribuem para as emissões veiculares foi adaptada às particularidades da implantação e 

operação de um sistema BRT, servindo de orientação para o desenvolvimento das etapas da 

metodologia. Para a valoração econômica das  emissões veiculares foi escolhido o método da 

produtividade marginal. Este método possibilita a combinação da utilização de uma função 

que representa a relação entre a poluição e as consequências causadas na saúde da população 

afetada, e de um modelo econômico para calcular os valores monetários decorrentes desta 

relação. Foi utilizado como estudo de caso o corredor BRT Transcarioca, que será implantado 

na cidade do Rio de Janeiro. Para os cálculos foram analisadas as hipóteses de não haver 

atração de usuários de outros tipos de veículos para o BRT após a sua implantação e de haver 

uma redução de 5% na quantidade de automóveis por mudança de modal de seus usuários. 

Como resultado, foram observadas diminuições nas emissões veiculares de todos os poluentes 

analisados nas duas situações. Alguns, cujos principais emissores são os ônibus, tiveram uma 

redução ainda mais significativa. A redução da quantidade de automóveis da segunda hipótese 

apresentou impactos muito positivos reduzindo ainda mais as emissões de todos poluentes, 

principalmente os mais associados a esta classe de veículos. Foi verificada também a 

importância de vários fatores, como velocidade, padrão de condução, composição das frotas, 

dentre outros, para o aumento dos ganhos totais obtidos. A valoração econômica apresentou 

os gastos com saúde pública e diminuição de produtividade, provocados por doenças 

relacionadas à poluição, que podem ser evitados com a redução das emissões estimada. Isto só 

reforça a importância dos sistemas BRTs como alternativa de transporte nas cidades, não só 

para melhoria da mobilidade urbana, mas também pelo potencial de promover  importantes 

ganhos ambientais. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to develop a methodology for estimating vehicle emissions 

produced by a BRT system and also their assessment them economically through the changes 

they cause in spending on hospitalizations and days lost from work, motivated by diseases 

related to pollution.. For this, among some estimation models of vehicle emissions analyzed, 

was chosen International Model Vehicle Emission (IVE) to be used as a basis for emission 

calculations. Its standardization for the collection of data needed to characterize the various 

factors that contribute to vehicle emissions has been adapted to the particularities of the 

implementation and operation of a BRT system, in order to guide the development of the 

stages of the methodology. For the economic valuation of vehicle emissions was chosen the 

method of marginal productivity. This method enables the combination of using a function 

that represents the relationship between pollution and the consequences caused health of the 

affected population, and an economic model to calculate the monetary values resulting from 

this relationship. It was used as a case study the Transcarioca BRT corridor, which will be 

deployed in the city of Rio de Janeiro. For the calculations we analyzed the hypothesis of no 

attraction for users of other types of vehicles for the BRT after its implementation and there is 

a 5% reduction in the number of cars per modal shift of its users. As a result, we observed 

reductions in vehicle emissions of all pollutants examined in both situations. Some, whose 

buses are major emitters, had an even more significant reduction. Reducing the amount of the 

second car showed very positive impacts hypothesis further reducing emissions of all 

pollutants, especially the most associated with this class of vehicles. We also noticed the 

importance of several factors such as speed, driving pattern, the fleet composition, among 

others, for the increase of the total gain obtained. The economic evaluation showed spending 

on public health and decreased productivity caused by diseases related to pollution, that can 

be avoided by reducing emissions estimated. This only reinforces the importance of BRT 

systems as alternative transportation in cities, not only for improving urban mobility, but also 

the potential to promote important environmental gains. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A poluição atmosférica constitui um dos grandes problemas ambientais da atualidade, 

com consequências negativas na qualidade de vida e na saúde da população. Sua geração 

advém, principalmente, da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e os 

derivados de petróleo. 

As fontes produtoras deste tipo de poluição são classificadas como fixas e móveis. As 

fontes fixas têm como principais representantes as indústrias, enquanto entre as fontes móveis  

os veículos se destacam como principais geradores de poluição. 

Nos grandes centros urbanos as principais fontes emissoras de poluentes são as móveis. 

De acordo com o Relatório Anual de Qualidade do Ar (INEA, 2010), em 2009, estas foram 

responsáveis por 77% do total de poluentes atmosféricos emitidos na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro.  

O mesmo relatório informa que as fontes móveis contribuíram com 98% das emissões de 

Monóxido de Carbono (CO), 67% das emissões de Hidrocarbonetos (HC), além de terem sido 

responsáveis  pelas emissões de 37% de Óxidos de Nitrogênio (NOx) e 42% de Materiais 

Particulados (PM). 

Essas emissões causam impactos nos gastos com a saúde pública ao gerarem aumento de 

doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, 

que são as crianças abaixo de 5 anos e idosos acima de 65 anos de idade. Além disso, 

promovem perdas econômicas ao reduzirem a produtividade da parcela economicamente ativa 

da população. 

Os veículos contribuem também com o aumento do efeito estufa, produzindo uma 

importante parcela das emissões do seu principal gás, o Dióxido de Carbono (CO2). De 

acordo com BRASIL (2010), entre 1990 e 2004, o setor de transportes apresentou um 

aumento de 65% no seu volume de emissões de CO2. 

O transporte coletivo constitui um serviço indispensável nas cidades, exercendo um papel 

social e econômico de extrema importância. Sendo bem planejado, ele democratiza a 

mobilidade, permitindo a locomoção de toda a população, além de oferecer uma alternativa 
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em substituição ao automóvel, diminuindo os congestionamentos e a poluição. 

Embora seja a única alternativa de locomoção para acessar empregos, educação, lazer e 

serviços públicos para boa parte da população, este tipo de transporte não tem recebido a 

atenção merecida, precisando de maior investimento e planejamento para atender as 

necessidades de mobilidade da população. 

No Brasil, as demandas por transporte coletivo vêm caindo nos últimos anos devido à 

expansão da mobilidade fortemente apoiada no transporte individual, sobretudo nos 

automóveis e motocicletas. Estima-se que a queda no uso do transporte público nas duas 

últimas décadas situa-se, nas grandes cidades brasileiras, entre 20 e 30%, gerando impactos 

ambientais e aumento no consumo de energia (ANTP e BNDES, 2006 apud ANTP, 2007). O 

resultado disso é a saturação das vias urbanas, congestionamentos e, consequentemente, 

aumento das emissões veiculares. 

Diante da situação e considerando as vantagens do transporte coletivo em relação ao 

particular no tocante ao consumo de combustível, taxa de emissão de poluentes e espaço 

viário por passageiro transportado, investimentos no transporte coletivo visando, não somente 

a melhoria da mobilidade urbana, mas também ganhos ambientais, são plenamente 

justificáveis. (WRIGHT e HOOK, 2007) 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Devido ao grande consumo energético e à intensidade das emissões de poluentes 

produzidos pelo modelo de transporte rodoviário urbano disponível na maioria das cidades, 

torna-se relevante a realização de estudos e planejamentos visando à implantação de sistemas 

de transporte de alta capacidade, com um menor consumo de combustível por passageiro 

transportado. Isto pode ser realizado através do investimento em tecnologias e sistemas menos 

poluentes, como metrôs, veículos leves sobre trilhos e sistemas de transporte rápido e de alta 

capacidade utilizando ônibus.  

A implantação de sistemas de transporte de alta capacidade em cidades com alta demanda 

podem reduzir significativamente impactos ambientais negativos e outros problemas, como: 

congestionamentos, conflitos entre circulação de pedestres e veículos, condições precárias de 

segurança da frota, acidentes, emissão de gases poluentes, incidência de doenças respiratórias, 
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tempos de viagem elevados, consumo de combustível e deterioração do patrimônio 

arquitetônico. Além disso, podem promover a atração de uma parcela dos usuários de 

veículos particulares para o transporte coletivo.  

Uma alternativa que tem sido adotada em muitos países, entre os quais o Brasil, a 

Colômbia, o México, os Estados Unidos, o Japão e a França, é a implantação de sistemas 

baseados em corredores exclusivos de ônibus de alta capacidade, denominados Bus Rapid 

Transit (BRT). Cidades de médio e grande porte vêm se estruturando através desses sistemas, 

buscando reduzir as emissões veiculares, além de proporcionar melhorias na mobilidade 

urbana (ANTP, 2007). 

O Sistema BRT possui um grande potencial de redução de emissões nas áreas urbanas, 

considerando que as viagens de ônibus respondem por aproximadamente 85% das viagens 

públicas nas cidades brasileiras. Comparado aos sistemas convencionais de ônibus, o BRT 

consegue transportar uma quantidade muito maior de passageiros, reduzindo assim o consumo 

de combustível por passageiro e por quilômetro. Como os veículos do BRT utilizam pistas 

exclusivas, eles apresentam uma velocidade média mais alta, o que resulta em um melhor 

serviço e em menos emissões (GOUVELLO, 2010). 

O Brasil, por ser a sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, está vivenciando uma 

fase de grandes investimentos nos sistemas de transportes urbanos das cidades onde serão 

realizados os jogos. Das doze capitais que sediarão os jogos da Copa, dez possuem projetos 

para construção ou ampliação de sistemas BRTs (NTU, 2010). Os investimentos do poder 

público em BRTs, anunciados pelo Ministério das Cidades em janeiro de 2010, somam R$ 

6,19 bilhões (NTU, 2010). 

Há, portanto, uma excelente oportunidade de serem feitos estudos mais aprofundados 

sobre estes sistemas de transportes que estão sendo implantados, e sobre os reais benefícios, 

por eles produzidos, na qualidade de vida da população das referidas cidades. 

Para isso, é interessante que sejam desenvolvidas e aprimoradas metodologias específicas 

para a estimativa das emissões veiculares em um sistema BRT. Essas metodologias podem ser 

aplicadas tanto para analisar o impacto ocorrido nas emissões veiculares na fase de 

implantação do sistema, quanto para monitorar sistemas já existentes, orientando possíveis 

mudanças operacionais.   
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1.3. OBJETIVOS 

A Dissertação tem como objetivos:  

a) Desenvolver uma metodologia de estimativa das emissões veiculares produzidas por 

um sistema BRT. 

 b) Valorar economicamente as variações das emissões veiculares estimadas através das 

alterações que provocam nos gastos com internações hospitalares e dias de trabalho perdidos, 

motivados por doenças relacionas à poluição.  

c) Aplicar a metodologia desenvolvida e o método de valoração adotado no estudo de 

caso referente ao sistema BRT Transcarioca, previsto para ser implantado na cidade do Rio de 

Janeiro em 2014.  

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A Dissertação está estruturada em oito capítulos.  

O Capítulo 1 apresenta o tema proposto com comentários gerais, a justificativa e os 

objetivos da dissertação, além de indicar a estrutura do trabalho.  

No Capítulo 2 é feita a caracterização dos Sistemas BRTs, com a descrição do seu 

funcionamento. São também apresentadas as potencialidades de ganhos ambientais com a  

implantação destes sistemas. Além disso, são mostrados exemplos de corredores BRTs já 

implantados no Brasil e em alguns países do mundo. Dentre as experiências brasileiras é dado 

um maior destaque à cidade do Rio de Janeiro por concentrar quatro projetos de implantação 

destes  corredores, sendo um deles objeto de estudo de caso desta dissertação. 

O Capítulo 3 apresenta as características dos principais modelos de quantificação de 

emissões veiculares desenvolvidos e disponíveis para utilização. Dentre eles, será escolhido 

um que servirá como base dos cálculos das estimativas de emissões veiculares na metodologia 

desenvolvida.  

No capítulo 4  são apresentadas as características dos principais métodos de valoração 

econômica dos recursos ambientais existentes e um deles será escolhido para ser utilizado nos 

cálculos da valoração econômica das variações das emissões veiculares geradas pela 

implantação do sistema BRT. 
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O Capítulo 5 apresenta a metodologia desenvolvida, detalhando cada uma das etapas para 

a estimativa de emissões veiculares na implantação de um sistema BRT. 

No Capítulo 6 é realizada a aplicação da metodologia desenvolvida no estudo de caso do 

sistema BRT Transcarioca, que será implantado na cidade do Rio de Janeiro. São 

apresentados também os resultados obtidos. 

O Capítulo 7 apresenta a aplicação do modelo de valoração econômica adotado aos 

resultados de variação de emissões veiculares obtidos no estudo de caso do BRT 

Transcarioca. 

E finalmente, no Capítulo 8 são apresentadas as conclusões finais e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 CARACTERIZAÇÃO E GANHOS AMBIENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMAS BRTS 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Um  transporte  público  eficiente  é  essencial para o  desenvolvimento.  Para  a  maioria 

dos residentes  das grandes cidades,  o transporte  público é,  na prática,  a  principal  maneira  

de  acessar  empregos,  educação  e  serviços  públicos.  O atual estado dos serviços de  

transporte  público  nas cidades  em  desenvolvimento normalmente contribui pouco  para 

atender as reais necessidades de mobilidade da população.  

As maiores insatisfações da população quanto ao atual serviço de ônibus destas cidades 

são: deficiência na regularidade e na pontualidade; oferta abaixo da demanda de passageiros, 

gerando lotações nos coletivos e tornando as viagens desconfortáveis; falta de segurança 

quanto a furtos e assaltos nos pontos de embarque e dentro dos ônibus; abrangência 

ineficiente em origens e destinos importantes das cidades; falta de confiança em termos da 

capacitação dos motoristas e das condições dos ônibus, dentre outras.   

Em resposta a esta demanda, planejadores de transporte público e autoridades muitas 

vezes têm se voltado  para  outras  alternativas  de  transporte  de  massa, extremamente 

custosas, como metrôs ferroviários. Devido aos altos custos de infraestrutura das linhas 

férreas, as cidades conseguem construir apenas poucos quilômetros destes sistemas e em  

corredores  limitados.  O resultado é um sistema que  não  atende  às  principais  necessidades  

de  transporte  da  maior  parte  da população.  O BRT é uma  alternativa que  pode  oferecer  

alta  qualidade de serviço, similar ao metrô, por uma fração do custo das outras opções 

(BRASIL, 2008).  

O transporte público bem planejado é capaz de reduzir o número de veículos e aumentar a 

fluidez do trânsito. A implantação de um sistema de transporte de alta capacidade em cidades 

com alta demanda por viagens reduz significativamente os impactos negativos gerados pelo 

trânsito, entre os quais: congestionamentos, conflitos entre circulação de pedestres e veículos, 

condições precárias de segurança da frota, acidentes, emissão de gases poluentes, doenças 
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respiratórias, tempos de viagem elevados, consumo de combustível e deterioração do 

patrimônio arquitetônico. 

2.2. DEFININDO O BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

Bus  Rapid  Transit  (BRT)  é  um  sistema  de  transporte  de  ônibus  que  proporciona 

mobilidade urbana rápida, confortável e com custo eficiente através da provisão de 

infraestrutura segregada com prioridade de passagem, operação rápida e frequente e 

excelência em marketing e serviço ao usuário (BRASIL, 2008).  

Outras definições de BRT: 

“Modo  de  transporte  público  sobre  pneus,  veloz  e  flexível,  que  combina estações,  

veículos,  serviços,  vias  e  elementos  de  sistema  inteligente  de transporte (ITS) em um 

sistema integrado com uma forte identidade positiva que evoca uma única imagem.” 

(LEVINSON et al., 2003 apud BRASIL, 2008).  

 “Um  modo  de  transporte  rápido  que  consegue  combinar  a  qualidade  dos 

transportes  férreos  e  a  flexibilidade  dos  ônibus.”  (THOMAS,  2001,  apud  BRASIL, 

2008).  

Essas definições indicam que o BRT se distingue do serviço de ônibus convencional.  

De fato, as definições tendem a sugerir que o BRT tem muito mais em comum com 

sistemas  ferroviários,  especialmente  em  termos  de  desempenho  operacional  e serviço ao 

usuário.  O BRT incorpora os aspectos mais valorizados pelos  usuários  de veículos leves 

sobre trilhos (VLT)  e metrô e faz com que esses atributos se tornem  acessíveis a um  número 

maior de cidades devido ao seu menor custo.  

O BRT basicamente  imita  as  características  de  desempenho  e  conforto  dos modernos  

sistemas  de  transporte  sobre  trilhos,  mas  a  uma  fração  do  custo.  Um sistema BRT 

custa, em geral, entre 4 a 20 vezes menos que um sistema de bondes ou  de VLT, ou  entre  10  

a  100  vezes  menos  que  um sistema de metrô (BRASIL, 2008).  

Observa-se que o BRT combina os benefícios do transporte leve sobre trilhos com a 

flexibilidade e eficiência do sistema de ônibus, sendo mais adaptável a mudanças nos padrões 

de viagens do que outros modais. Por conta disso, os sistemas de BRT são flexíveis, podendo 

ser construídos por etapas e adaptados a uma variedade de condições urbanas, em termos de 
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custo.  

Os elementos que constituem o conceito de sistemas BRT incluem: infraestrutura de 

qualidade, operações eficientes, arranjos institucionais de negócios eficazes e transparentes, 

tecnologia sofisticada e excelência em marketing e serviço ao usuário. 

Algumas considerações devem ser feitas quanto aos conceitos que fundamentam a 

concepção de sistemas BRT. 

Inicialmente deve-se observar que o problema de transporte público não deve ser pensado 

de maneira isolada e dissociada das questões de planejamento urbano e de uso do solo. Por 

outro lado, há que se considerar os benefícios econômicos do uso adequado do espaço urbano, 

da redução dos congestionamentos e, consequentemente, da redução do consumo de energia e 

dos tempos de viagem (IPEA,1998). 

Nesse sentido, planejar transportes em áreas urbanas implica compreender a mudança de 

paradigma no que diz respeito à priorização do transporte coletivo e do uso de veículos com 

menores taxas de emissão em relação a exacerbação dos transportes individuais por 

automóveis. 

Em especial, essa reflexão é válida para o caso das grandes cidades e metrópoles de 

países em desenvolvimento como o Brasil que experimentaram o crescimento desordenado e 

contam com uma rede relativamente pequena de transportes de massa como o metrô. 

A implantação de um corredor de ônibus deve ser pensada como parte de um sistema. Em 

primeiro lugar, o planejamento e o projeto devem definir níveis de serviço adequados e 

compatíveis entre si para os três seguintes elementos básicos definidos por Vuchic (1999): 

- categoria de vias; 

- tecnologia dos veículos, e  

- sistema de operação (terminais, tipos de linha e modalidades de integração). 

Paralelamente deve-se pensar na integração dos diversos corredores entre si, dando forma 

ao sistema BRT, e na interligação desse sistema com os demais sistemas de transporte de 

massa como o metrô, o VLT e os trens urbanos. 

Diversos organismos internacionais tem se dedicado a divulgar as vantagens advindas da 

implantação de sistemas de corredores de ônibus, especialmente em relação aos aspectos 

ambientais e  consumo de energia.  

Dentre eles está a IEA- International Energy Agency, que lista os elementos que, de um 

modo geral, os sistemas BRT devem possuir (IEA, 2004): 

• Vias segregadas com barreiras físicas e/ou eletrônicas de outras vias de tráfego, 
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preferencialmente com faixa para ultrapassagem nas paradas;  

• Estações de embarque/desembarque com pagamento antecipado e áreas de espera 

confortáveis;  

• Ônibus com múltiplas portas e embarque/desembarque em nível;  

• Ônibus de alta capacidade, confortáveis e, de preferência, de baixa emissão de 

poluentes;  

• Serviços de ônibus diferenciados como expressos e paradores;  

• Prioridade para ônibus nas intersecções tanto nos semáforos quanto na via;  

• Sistema de alimentação ao longo das estações;  

• Sistema integrado de bilhetagem possibilitando a integração com outros ônibus, metrôs 

e trens;  

• Desenho universal das estações, a fim de torná-las acessíveis às pessoas portadoras de 

deficiência física, pedestres, ciclistas e taxistas. Estes devem ser providos também com 

bicicletários;  

• Encorajamento para mudança no uso do solo, promovendo o adensamento ao longo e ao 

redor das estações de ônibus;  

• Facilidades para estacionamentos nas estações distantes dos centros; 

 • Excelência no atendimento ao usuário, o que inclui: equipamentos urbanos limpos e 

confortáveis, bom sistema de informação e operadores bem treinados;  

• Estratégia de marketing sofisticada que inclua a marca, o posicionamento e a 

propaganda;  

• Regime moderno de contrato para operadores;  

• Informação em tempo real dos ônibus nos terminais e pontos de ônibus;  

• Uso de GPS (Sistema de Posicionamento Global) ou outras tecnologias de localização e 

controle central que permita a localização dos ônibus e a rápida reação a eventuais problemas.  

• Alta confiabilidade em termos de tempos de espera e de viagem.  

2.3. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS BRTS 
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2.3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Um sistema de BRT pode se apresentar sob as seguintes situações típicas: faixa exclusiva 

para ônibus (junto à calçada, junto ao canteiro central ou no contra-fluxo), canaleta para 

ônibus ou via exclusiva para ônibus. De acordo com a Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP), o processo de segregação do tráfego, utilizado no Brasil sob diferentes 

denominações (“faixas exclusivas”, “canaletas”, “corredores”, dentre outras), voltado à 

priorização do transporte coletivo, envolve ações de engenharia de tráfego que possibilitam 

que os ônibus circulem com maior fluidez, livres de congestionamentos e da disputa pelo 

espaço viário com o tráfego geral (LOPES et al., 2001).  

A escolha dos corredores normalmente baseia-se em uma série de fatores, incluindo a 

demanda de usuários, características viárias, facilidade de implementação, custos, igualdade 

social e considerações políticas.  

Um sistema BRT pode ter as configurações tronco-alimentadora ou de serviços diretos. 

Na configuração “tronco-alimentadora” existem as linhas troncais, que utilizam veículos 

maiores e trafegam em vias segregadas no corredor principal, e as linhas alimentadoras, que 

utilizam veículos menores em áreas de baixa densidade, operam no tráfego misto e se 

integram ao corredor principal através de terminais ou estações.  

Na configuração “serviço direto” os passageiros são levados direto de uma área 

residencial por um corredor principal sem necessidade de transferência. Os veículos 

comumente operam em faixas exclusivas nas áreas centrais onde a demanda é maior. 

Uma faixa padrão de corredor BRT requer aproximadamente 3,5 m de largura, enquanto 

as estações têm geralmente entre 2,5 e 5,0 metros. Um corredor de ônibus padrão com uma 

faixa simples em cada sentido exige entre 10 e 13 metros de largura de rua. Um sistema 

utilizando serviços expressos e consequentemente faixas de ultrapassagens nas estações exige 

pelo menos 20 metros de largura de rua só para uso do BRT (BRASIL, 2008). 

Busca-se com a segregação do tráfego decorrente do BRT fornecer benefícios 

significativos aos usuários que escolhem viajar de ônibus. De acordo com LOPES et al. 

(2001), o principal deles é a redução do tempo de viagem, resultante do aumento da 

velocidade média de percurso em relação aos demais modos de tráfego. De acordo com 

WRIGHT e HOOK (2007) um ônibus convencional apresenta uma velocidade média de 15 

quilômetros por hora comparados com 23 a 30 quilômetros por hora do BRT. 
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Essa redução do tempo de viagem pode ser potencializada com a implantação de algumas 

linhas expressas ou com paradas apenas em determinadas estações.  

Outra grande vantagem operacional do sistema é a redução da variabilidade do tempo de 

viagem. Assim sendo, diminui-se o nível de estresse e de preocupação dos passageiros com 

horários e com congestionamentos gerados pelo tráfego misto de veículos. 

Outro diferencial do sistema BRT é a disponibilização ao usuário de sinalização clara e 

mapas do sistema, painéis eletrônicos e anuncio eletrônico de voz tanto nos ônibus quanto nas 

estações divulgando informações importantes quanto aos horários, linhas e pontos de parada. 

 A figura 2.1 apresenta um exemplo de painel eletrônico de mensagens.  

 

 

FIG. 2.1- Exemplo de painel de mensagens numa estação. 

(Fonte: http://veja.abril.com.br.,2012) 

 

A definição da tecnologia veicular a ser utilizada envolve desde o tamanho do veículo ao 

sistema de propulsão. Para corredores de alta demanda, veículos articulados para 160 

passageiros se tornou padrão. Veículos alimentadores vindos de áreas residenciais de baixa 

densidade variam, em geral, de micro-ônibus ou vans até ônibus tamanho padrão, dependendo 

do perfil de demanda da área (BRASIL, 2008). 

É importante na escolha dos ônibus do sistema de BRT optar por tecnologias que 

resultem em níveis mais aceitáveis de ruído, evitando assim prejudicar a imagem do sistema. 

Os níveis de ruído são determinados por diversas variáveis, como:  

• Tecnologia de propulsão e combustível utilizado;  

• Tamanho do veículo em relação ao tamanho do motor;  
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• Tecnologias de escape e exaustão;  

• Qualidade do pavimento de asfalto ou de concreto das pistas;  

• Práticas de manutenção.  

Torna-se importante lembrar que novas tecnologias com diferentes tipos de sistemas de 

propulsão e de combustíveis alternativos podem melhorar o desempenho dos ônibus. Os 

veículos podem incorporar inovações, tais como: combustíveis com baixa emissão de 

poluentes (diesel com baixo teor de enxofre ou gás natural veicular), bicombustível, 

biocombustíveis, célula combustível, entre outras. Uma estratégia baseada em combustíveis 

representa uma ótima oportunidade de benefícios ambientais. Veículos híbridos que operem 

com motores elétricos e a combustão interna podem resultar em uma economia de 

combustível, sendo energeticamente mais eficientes, podendo ser dotados de freios 

regenerativos, minimizando perdas de energia. 

O BRT pode transportar uma quantidade de pessoas igual ou até mesmo superior a de um 

sistema de transporte leve sobre trilhos. A maioria dos sistemas de BRT possui um custo de 

investimento na faixa de US$ 1 a 15 milhões/km, dependendo dos requerimentos de 

capacidade e complexidade do projeto. Em contraste, sistemas de trilhos e metrôs 

subterrâneos podem custar de US$ 15 milhões até US$350 milhões/km (BRASIL, 2008). 

2.3.2. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) 

Segundo SAYEG e CHARLES (2005), o ITS é essencialmente uma união de 

desenvolvimentos na computação, em informações tecnológicas e em telecomunicações, 

conjugadas com experiências no setor de transporte para o gerenciamento em tempo real de 

veículos e redes de transporte envolvendo o movimento de pessoas e de mercadorias. 

Uma ampla variedade de tecnologias ITS pode ser integrada com sistemas BRT para a 

melhoria do desempenho do sistema no tocante ao tempo de viagem, confiabilidade, 

conveniência, eficiência operacional, proteção e segurança. As opções de ITS incluem a 

prioridade do veículo, as operações e a gerência de manutenção, as comunicações do 

operador, cobrança de passagens eletrônicas, informação em tempo real ao passageiro, e 

sistemas de proteção e segurança.  

A tecnologia de ITS denominada bilhetagem eletrônica, na forma de smart card ou na 
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forma de bilhete, permite a adoção de preços variados de acordo com os diferentes nichos da 

demanda. Além disso, uma vez que a cobrança ou validação da tarifa durante o embarque no 

ônibus pode prejudicar a eficiência do serviço, a coleta da tarifa antes do embarque em 

terminais fechados diminui estes atrasos. Segundo estudos de WRIGHT e HOOK (2007), 

geralmente os passageiros levam de 2 a 4 segundos para pagar o motorista, e se o mesmo 

precisar devolver troco, este processo pode demorar ainda mais. O processo de verificação e a 

coleta da tarifa pré-embarque em terminais fechados podem reduzir o tempo de embarque de 

3 segundos por passageiros para 0,3 segundos por passageiro.  

A figura 2.2 ilustra o sistema de bilhetagem eletrônica com pagamento antecipado 

utilizado no sistema Transmilênio. 

 

 

FIG. 2.2- Exemplo de bilhetagem eletrônica com pagamento antecipado. 

(Fonte: http://www.colombiainfo.org ,2010) 

 

Outra tecnologia de ITS que pode ser usada em sistemas de BRT é a informação para 

passageiros em tempo real, sendo uma opção que possibilita aumentar o nível do uso de 

transporte público através do aumento de confiança nos serviços e de segurança. Os ônibus 

podem usar GPS (sistema de localização e envio de dados via satélite) e odômetros para 

determinar suas posições durante uma viagem. A informação da posição é transmitida de 

volta para uma central de processamento através de comunicações sem fio como o General 

Packet Radio Service (GPRS), sistema que permite o envio de informações por telefones 

celulares instalados nos veículos e conectados a uma central. O sistema da central combina a 

localização atual do ônibus com a localização esperada e calcula o atraso do ônibus. O tempo 

que o ônibus estiver atrasado ou adiantado pode ser usado para atualizar as previsões de 
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chegada às paradas durante a rota. Estas novas previsões podem ser mostradas em painéis de 

mensagens dentro dos próprios ônibus ou nos pontos de paradas, além de poderem ser 

enviadas diretamente para os passageiros através do uso de Short Message Service (SMS) ou 

pela internet, melhorando a comunicação com os usuários dos ônibus. Essa tecnologia reduz 

também o estresse da espera, permitindo um maior relaxamento e sensação de bem-estar ao 

usuário.  

Outra tecnologia de ITS, a Prioridade Semafórica, pode ser utilizada em sistemas de 

BRT. As operações do transporte coletivo em vias com tratamento de prioridade semafórica, 

implantadas no Brasil e no exterior, mostram um desempenho superior ao das vias de tráfego 

misto, em termos de velocidade e conforto. Segundo BAKER et al. (2004), experiências 

realizadas com a aplicação de prioridade semafórica na Inglaterra e na França resultaram em 

uma redução de 42% no tempo de viagem no sistema de BRT.  

2.4. SISTEMAS BRTS NO MUNDO 

O conceito de BRT adotado nesta dissertação, ou seja, sistema de ônibus de alta 

capacidade, operando em pista exclusiva, surgiu em 1974 com a implantação dos primeiros 

20 km de vias exclusivas para “Ônibus Expressos” na cidade de Curitiba. Posteriormente, 

Bogotá (Colômbia) e Quito (Equador) replicaram tal sistema de transporte copiando várias 

características de Curitiba e adaptando-as para suas próprias características. Os benefícios 

gerados e os impactos ambientais positivos foram significativos e desde então esse sistema de 

transporte de alta capacidade continua sendo implantado em muitos países. 

Entre as cidades pioneiras destaca-se Adelaide, na Austrália, que em 1986 introduziu o 

sistema de ‘O-Bahn Busway’, um sistema de ônibus guiado de 12 km, substituindo um 

projeto de VLT (NTU, 2009). 

Outras cidades tomaram a iniciativa de sobrepor um sistema de BRT na rede de 

transporte local, modificando também a organização institucional do transporte urbano, com a 

criação de novas empresas. Em 1996 um sistema de BRT semelhante ao de Curitiba foi 

implantado em Quito, o El Trole, com ônibus elétricos em uma rota de 11 quilômetros 

exclusiva para ônibus. Esse sistema de Quito praticamente não produz emissão final de 

poluentes locais nem de gases do efeito estufa, pois sua energia é gerada por hidroelétricas. 
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As portas dos ônibus utilizadas por este sistema, quando abertas, ativam rampas que descem 

até a plataforma, permitindo embarques rápidos (BALACHANDRAN et al., 2005). 

Em 1998, visando uma solução oportuna, duradoura, financiável e contundente para a 

problemática do transporte público coletivo, a prefeitura de Bogotá, na Colômbia, deu início a 

um sistema de alta capacidade de ônibus inspirado nas experiências bem sucedidas de 

Curitiba e Quito, o Transmilenio, após considerar financeiramente inviável o projeto de metrô 

para a cidade. Segundo a prefeitura, os recursos necessários para a construção de uma rede 

metroviária de 17 quilômetros de extensão custariam o mesmo que construir 388 quilômetros 

de vias segregadas para ônibus, incluindo a melhoria do espaço urbano ao longo dos 

corredores de transporte (FERREIRA, 2007).  

 

 

FIG. 2.3- Sistema BRT Transmilenio na cidade de Bogotá, Colômbia. 

(Fonte: http://www.transportabrasil.com.br/2011, 2011) 
 

O sistema Transmilenio, ilustrado na figura 2.3 acima,  tem sido desenvolvido em fases 

para cobrir toda a cidade. A construção da primeira fase que começou em 1998 teve seu 

funcionamento iniciado em 2000 com 14 quilômetros de linhas construídas. Em 2002, já eram 

41 quilômetros de corredores e 800 mil passageiros por dia. Em 2006 o sistema já possuía 84 

quilômetros de corredores troncais, 420 quilômetros de linhas alimentadoras e transportava 

1,3 milhão de passageiros por dia (EMBARQ, 2006). 

Em 2006, a Colômbia já apresentava um dos maiores sistemas de BRT do mundo, 

transportando mais de 80 mil passageiros por hora. Seus veículos vão do início ao final da 

cidade em menos de uma hora, metade do tempo que os ônibus convencionais costumavam 

gastar (EMBARQ, 2006). 
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A malha de corredores do BRT Transmilenio existente em 2012 está representada na 

figura 2.4. 

 

FIG. 2.4- Corredores do BRT Transmilenio 

(Fonte: www.transmilleno.net.co, 2012) 

 

Quando o sistema inteiro estiver completo em 2015, a estimativa é que cinco milhões de 

viagens serão atendidas ao longo de uma rede troncal de aproximadamente 380 quilômetros, 

devendo cobrir 80% do transporte público da cidade (BRASIL, 2008). 

Em 2004 foi implantado o primeiro sistema de BRT da Ásia, em Jacarta, na Indonésia. 

Iniciou seu projeto com um único corredor limitado a 12,9 quilômetros, operando como 

empresa semiestatal e aproveitando os terminais existentes de micro-ônibus como forma de 

alimentação (BRASIL, 2008).  

No México, a qualidade de vida dos habitantes também melhorou muito com o sistema de 

BRT denominado Metrobús, isso após situações críticas como os 225 dias em que os níveis 

aceitáveis de alguns poluentes foram excedidos. Após a implantação, uma redução de 33% no 

tempo de viagem de seus usuários foi proporcionada. Desta forma, estima-se que 17 milhões 

de horas foram economizadas, melhorando a qualidade de vida dos moradores (EMBARQ, 

2006).  
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A figura 2.5 abaixo, apresenta a distribuição atual dos corredores do sistema BRT 

Metrobús. 

 

FIG. 2.5- Mapa dos corredores do sistema BRT Metrobús. 

(Fonte: www.metrobus.df.gob.mx, 2012) 

 

O sistema de BRT Metrobús é baseado em uma parceria público-privada e foi 

implantando em sua primeira fase com 19,6 dos 34 quilômetros planejados. Este sistema de 

BRT transporta mais de 250 mil pessoas por dia em 97 ônibus articulados com capacidade 

para 160 pessoas. O sistema possui estações elevadas com facilidade de acesso para 

cadeirantes e pessoas com necessidades especiais, informação em tempo real, algumas 

estações com bicicletário, pagamento automatizado pré-embarque através de cartões 

eletrônicos, ônibus equipado com GPS e um centro de controle e telecomunicações para 

monitoramento do serviço. Com a implantação do Metrobús foi possível retirar 350 ônibus 
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antigos de circulação através de um programa de sucateamento dos ônibus muito antigos. O 

Metrobús reduziu a emissão de poluentes por passageiros devido à maior eficiência do 

transporte com ônibus novos e maiores, atraindo usuários de veículos particulares e de táxis, e 

também através do controle operacional da frota que busca manter os veículos cheios, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e ajudando a reduzir a emissão de poluentes 

por passageiro (UNFCCC, 2008). 

Os sistemas BRTs também têm sido uma alternativa bastante adotada para melhorar a 

mobilidade urbana em países que sediaram grandes eventos esportivos nos últimos anos. Na 

copa do mundo da África do Sul, em 2010, das nove cidades-sede dos jogos, seis implantaram  

sistemas BRTs de alta capacidade destinados não apenas a movimentar visitantes durante o 

evento, mas para serem deixados como um legado para a população local (NTU, 2009). 

A figura 2.6 apesenta uma estação do corredor BRT Rea Vaya em Joanesburgo, África do 

Sul. 

 

 

FIG. 2.6- Estação do BRT Rea Vaya, em Joanesburgo, África do Sul. 

(Fonte: Pluge Blog, 2012) 

2.5. SISTEMAS BRTS NO BRASIL 

Diversas aplicações de sistemas de BRT podem ser encontradas atualmente no Brasil, 

sendo que a primeira experiência brasileira com sistemas deste tipo ocorreu em Curitiba. No 
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ano de 1974, Curitiba obteve grande sucesso com experiências de BRT em operações de 

ônibus direcionadas para o transporte de alta capacidade (MENCKHOFF, 2005). Neste ano 

foram implantados os primeiros 20 quilômetros de vias exclusivas para “Ônibus Expressos” 

Praticamente todos os componentes de BRT foram desenvolvidos na cidade de Curitiba 

durante os anos 70, 80 e começo dos anos 90, embora ninguém usasse nessa época a 

expressão “Bus Rapid Transit”. O processo consistia simplesmente na aplicação de novas 

ideias para melhorar a eficiência e a qualidade dos eixos de Ônibus Expressos e da RIT (Rede 

Integrada de Transporte) de Curitiba (NTU, 2009). 

A figura 2.7 apresenta a atual configuração da distribuição das linhas expressas e diretas 

na cidade de Curitiba. 

 

 

FIG. 2.7- Linhas Expressas e Diretas na cidade de Curitiba. 

(Fonte: Wikipédia, 2012) 

 

O sistema de transporte formado pelas linhas expressas, alimentadoras, interbairros e 

diretas é complementado por outros tipos de serviços: convencionais; circular centro; ensino 

especial; inter-hospitais; e turismo. (CURITIBA, 2002). Atualmente 2 milhões de passageiros 

utilizam diariamente o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, que é composto por 1.980 

ônibus, que atendem 395 linhas. O sistema é responsável pelo emprego direto de 15 mil 
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pessoas, entre motoristas, cobradores, fiscais, mecânicos e outros profissionais. (IPPUC,2011; 

URBS, 2011). 

Segundo FRIBERG (2000), Curitiba possui a segunda maior taxa de posse de veículos 

por pessoa no Brasil, e mesmo assim, a cidade prioriza o transporte público ao invés do 

transporte individual, possibilitando que muitos cidadãos deixem seus veículos em casa e se 

utilizem do transporte público para estudar ou trabalhar.  

Estima-se que 70% das viagens por dia em Curitiba são feitas através do transporte 

público por ônibus, lá, utilizam-se, desde 1992, ônibus biarticulados com capacidade para 270 

pessoas (ANTP, 2007). A figura 2.8 apresenta o ônibus biarticulado e a Estação-Tubo 

utilizados em Curitiba.  

 

 

FIG. 2.8- Estação-Tubo utilizada no Sistema BRT em Curitiba. 

(Fonte: http://polibiobraga.blogspot.com.br, 2012) 

 

Segundo SIMAS e CONSTANSKI (2007), em 1980, surgiram os primeiros corredores 

exclusivos para ônibus em São Paulo. Em 1986, corredores como o Santo Amaro, já possuíam 

uma via exclusiva central, com operação à direita. Em 1991, surgiram corredores à esquerda 

em plataformas elevadas. Já em 2002, deu-se início à utilização de estações de plataforma 

baixa e os ônibus de piso baixo, conforme ilustrado na figura 2.9. Atualmente, São Paulo 

conta com um Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020, o PITU, que tem como 

objetivo estabelecer uma rede de transporte público buscando integrar diferentes modos em 

terminais e construir novos caminhos.  

De acordo com o PITU, se nada for feito, a concentração de monóxido de carbono no 

centro da cidade poderá aumentar em 32% até 2020. Os resultados projetados pelo PITU com 
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implantações de sistemas de BRT, entre outras medidas, são as reduções de tempo perdido 

pelos usuários do transporte público nos horários de pico (1,9 milhões de horas por ano), de 

8% no consumo de combustíveis, de 35% de acidentes de trânsito, de 40% nas emissões de 

poluentes e da poluição sonora (STM, 2000). 

 

FIG. 2.9- Modelo de estação utilizada nos corredores de ônibus de São Paulo. 

(Fonte: http://jaimemuller.blogspot.com.br, 2009). 

2.5.1. SISTEMAS BRTS  NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Nos últimos anos a região metropolitana do Rio de Janeiro passou por transformações 

contínuas em termos de perfil socioeconômico da população. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 a cidade do Rio de Janeiro contava 

com mais de 6,3 milhões de habitantes e mais de 2,1 milhões de veículos em circulação 

(DETRAN, 2011). Com o crescente número de veículos em circulação, a cidade do Rio de 

Janeiro enfrenta, há muito, problemas graves de congestionamentos e pouca fluidez do 

tráfego. 

O atual sistema de transporte coletivo é diversificado e possui diferentes serviços para 

atender à demanda existente mas ainda precisa de ajustes para atender melhor seus usuários. 

A necessidade de melhorias no sistema de transporte coletivo da cidade é ainda mais relevante 

pelo fato da cidade do Rio de Janeiro ser uma das sedes da Copa das Confederações em 2013, 
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da Copa do Mundo em 2014 e o palco dos Jogos Olímpicos em 2016. 

O sistema de transporte regular de passageiros por ônibus dentro da região metropolitana 

compreende 136 empresas, das quais 102 atuam dentro dos limites do município e 63 operam 

serviços intermunicipais. Este sistema utiliza 16.772 veículos, dos quais 66% operam 724 

linhas municipais e o restante da frota opera 565 linhas intermunicipais. Em 2008, o sistema 

transportou aproximadamente 119 milhões de passageiros por mês e 4,5 milhões de 

passageiros por dia. Em relação a 2007, houve uma queda de 26,7% na demanda de 

passageiros (FETRANSPOR, 2011).  

O objetivo da construção de sistemas BRTs  no Rio de Janeiro é criar a concepção de 

eixos de transportes que estejam integrados à rede de corredores existentes. Esses sistemas de 

corredores de transporte coletivo considerarão o aumento da demanda ao longo do tempo, 

bem como a tecnologia apropriada para atender a essa demanda. 

A concepção do sistema prevê a implantação de faixas exclusivas para o transporte 

coletivo por ônibus à esquerda do fluxo de veículos, evitando, assim, o conflito com o uso do 

solo lindeiro (conversões à direita, entrada e saída de estabelecimentos comerciais e 

residenciais, por exemplo). A figura 2.10 destaca a faixa exclusiva do corredor BRT 

Transoeste, já implantado. 

 

 

FIG. 2.10- Destaque da faixa exclusiva do corredor BRT Transoeste. 

(Fonte: Embarq Brasil, 2012) 

 

O sistema prevê a otimização da operação nos corredores, com a cobrança de tarifa 

antecipada, construção de estações com plataforma elevada, e adoção de uma nova logística  

operacional, com serviços de linhas expressas e paradoras. 

São previstas as implantações de quatro corredores denominados, Transoeste, 
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Transcarioca, Transolímpico e Transbrasil, que irão promoverão a mudança na mobilidade da 

cidade. As localizações dos seus trajetos são apresentadas na figura 2.11 abaixo.    

 

 

FIG. 2.11- Localização dos 4 corredores BRTs previstos para a cidade do Rio de Janeiro. 

(Fonte: Divulgação- Prefeitura do Rio de Janeiro, 2012) 

 

A tabela 2.1 apresenta alguns dados sobre as obras dos sistemas BRTs planejados para a 

cidade do Rio de Janeiro. 

TAB. 2.1- Obras dos sistemas BRTs - Cidade do Rio de Janeiro 

Corredor Recurso (em 

milhões de R$) 
Extensão 

(Km) 

Previsão de 

Término 
Responsável 

Transoeste 700 74 2012 Governo Municipal 

Transcarioca 1.500 39 2014 Governo Municipal 

Transolímpico 1.600 26 2015 
Governo Estadual e 

Municipal 

Transbrasil 1.300 27 2014 
Governo Federal, Estadual e 

Municipal 

(Fonte: Adaptado a partir de NTU, 2011). 

 

O Corredor TransOeste será a principal conexão entre a região oeste do Rio de Janeiro e 

alguns bairros da zona norte, próximos à Avenida Brasil. O sistema foi inaugurado em junho 

de 2012 com 40 km de extensão e 35 terminais de paradas para ônibus articulado, sendo 

denominado “Ligeirão Transoeste” (RIO DE JANEIRO, 2012). 

Neste corredor haverá 9 pontos de integração e 74 estações em toda sua extensão. No 

trecho operado na sua implantação a velocidade era de 25 km/h, mas a expectativa é que o 
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corredor passará a operar a 34 km/h quando estiver totalmente implantado (RIO DE 

JANEIRO, 2012). 

Os ônibus articulados, com linhas expressas e paradoras, circularão pelas faixas centrais 

da Avenida das Américas e farão parada nas estações instaladas sobre o canteiro central. 

Além deles, o sistema contará também com  linhas complementares e alimentadoras, operadas 

com ônibus menores nos bairros periféricos.  

A figura 2.12 mostra o modelo de estação construída no corredor Transoeste e o ônibus 

articulado utilizado neste corredor. É prevista a utilização dos mesmos modelos na 

implantação dos outros três corredores (RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

 

FIG. 2.12- Estação do corredor BRT Transoeste.  

(Fonte: Josenilton Cavalcante, 2012) 

 

O Corredor TransCarioca será uma das principais ligações entre o Aeroporto 

Internacional Tom Jobim e a Barra da Tijuca. O Corredor atenderá a outros bairros como 

Madureira e Penha, importantes regiões da cidade. O projeto operacional, assim como o do 

Transoeste,  prevê um sistema tronco-alimentado. 

O projeto inicial deste corredor, então chamado T5, previa 28 km de extensão, do 

Terminal Alvorada na Barra da Tijuca ao bairro da Penha. Posteriormente houve a expansão 

do projeto, passando a chamar-se Transcarioca e ter a extensão prevista de 39 km (NTU, 

2011).  

A previsão é que o Transcarioca tenha 3 terminais de integração e 45 estações. No projeto 
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deste corredor está prevista a construção de 9 pontes, 2 mergulhões e 10 viadutos (NTU, 

2011) . 

Estima-se que este sistema transporte cerca de 500 mil passageiros por dia e reduza à 

metade o tempo de viagem entre a Barra e o Aeroporto, estimado atualmente em 2h. O início 

das operações está previsto para o final de 2013 (FETRANSPOR, 2011).  

A figura 2.13 apresenta um infográfico com o traçado do corredor BRT Transcarioca e 

detalhes de algumas construções que serão realizadas para a sua implantação. 

 

 

FIG. 2.13- Corredor BRT Transcarioca 

(Fonte: http://odia.ig.com.br, 2012) 

 

O Corredor Transolímpico será uma importante conexão entra a Barra da Tijuca e o 

bairro de Deodoro, dois bairros da zona Oeste que abrigarão grande número dos complexos 

esportivos que serão utilizados nos jogos olímpicos de 2016. 

A nova via expressa construída atravessará seis bairros e terá 26 quilômetros de extensão, 

com três faixas para veículos em cada sentido e uma faixa exclusiva para o BRT em cada 

sentido, beneficiando diretamente mais de 400 mil moradores da região (RIO DE JANEIRO, 

2012). 
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Este corredor será integrado à rede de trens e aos outros três corredores BRTs. Seu 

funcionamento está previsto para o início de 2016.  

O Corredor Transbrasil, que ligará o Aeroporto Santos Dumont ao bairro de Deodoro, 

será também uma importante conexão entre a Baixada Fluminense (vias alimentadoras) e o 

centro do Rio de Janeiro. Com a implantação do corredor há a expectativa de que a velocidade 

média dos ônibus, que atualmente é de 23km/h, aumente para a 36 km/h (RIO DE JANEIRO, 

2012). 

Este corredor terá 32 km de extensão, com quatro terminais, 28 estações, 15 passarelas e 

fará integração com os corredores Transcarioca e Transolímpico (NTU,2011). 

Dos quatro corredores, este será o de maior demanda, com previsão de 900 mil 

passageiros por dia. Será provavelmente um dos sistemas BRTs com maior demanda de 

passageiros dentre todos já projetados e implantados no mundo (RIO DE JANEIRO, 2012). 

A previsão do início de funcionamento deste corredor é início de 2015. 

A tabela 2.2 apresenta um comparativo das demandas e frequências dos quatro corredores 

previstos para a cidade do Rio de Janeiro. 

TAB. 2.2- Demandas e Frequências dos corredores BRTs do Rio de Janeiro 

Corredor Frota (veículos) 
Demanda 

hora pico 

(passageiros) 

Demanda 

diária 

(passageiros) 

Frequência 

hora pico 

(veículo/hora) 

Frequência 

entre-pico 

(veículo/hora) 
Transoeste 230 articulados 50 mil 500 mil 200 100 

Transcarioca 250 articulados 50 mil 500 mil 200 100 
Transolímpico 200 articulados 40 mil 400 mil 150 80 

TransBrasil 450 articulados 110 mil 900 mil 400 200 
(Fonte: NTU, 2011) 
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3 MODELOS DE QUANTIFICAÇÀO DAS EMISSÕES VEICULARES 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O fenômeno de geração de emissões veiculares é bastante complexo devido à correlação 

entre vários fatores envolvidos. Em função das diversas dimensões entre os fatores 

intervenientes e os níveis de emissões, a utilização de ferramentas de modelagem torna-se 

necessária. 

Tipicamente, as emissões geradas por fontes móveis são quantificadas através de modelos 

computacionais. Modelos deste tipo vêm sendo desenvolvidos na América do Norte e Europa 

e, de forma geral, são baseados em especificações de combustíveis, tipos de veículos, padrões 

de condução, programas de fiscalização e manutenção, e características climáticas (CARB, 

2007; EPA, 2003; EPA, 2007).  

Os países em desenvolvimento, reconhecendo a necessidade da utilização de modelos de 

emissões, têm utilizado versões modificadas de modelos norte-americanos ou europeus. Os 

fatores de emissões calculados a partir das características particulares da Europa e Estados 

Unidos são utilizados por esses países em função da ausência de dados disponíveis com as 

informações locais (BARTH et al., 2007). No entanto, essa simplificação pode gerar 

resultados com alto grau de incerteza em análises quantitativas de emissões.  

Devido à complexidade do processo de geração de emissões, os modelos de emissões  

vêm sendo continuamente aprimorados durante décadas, buscando adequar-se às mudanças de 

políticas e tecnologias. Há uma grande variedade de modelos de emissões, com diferentes 

níveis de detalhes para a representação dos níveis gerados de emissões. A adequação da 

aplicação de cada tipo de  modelo é diretamente relacionada aos objetivos da análise. 

A quantificação das emissões através de ferramentas de modelagem pode ser realizada 

assumindo diferentes níveis de detalhamento. 

Modelos de emissões têm sido utilizados para determinar as quantidades de emissões 

decorrentes do tráfego em função da dificuldade de quantificá-las no mundo real. Modelos 

desse tipo podem ser utilizados para estimativas de condições futuras e avaliação de novos 
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projetos.  

Os modelos de emissões podem ser classificados em dois tipos: estáticos e dinâmicos 

(CAPIELLO, 2002). Os modelos estáticos, baseados em velocidades médias dos veículos, 

representam o nível mais agregado, e são comumente utilizados para avaliações estratégicas ou 

para grandes áreas. Os modelos dinâmicos representam o nível mais detalhado e consideram, 

basicamente, a variação do modo de operação dos veículos ao longo do tempo. Ainda podem 

existir variações intermediárias de acordo com o nível de detalhamento considerado. 

 Assim, os modelos estáticos são, em geral, baseados na velocidade média dos veículos, 

enquanto que, os modelos dinâmicos representam as emissões continuamente, em geral, de 

segundo à segundo. A calibração de ambos os modelos pode ser realizada através de testes em 

dinamômetros de chassis realizados em laboratório, ou a partir de medições de equipamentos 

embarcados em veículos. 

A seguir são apresentadas as principais características de cada tipo de modelo de emissões e 

exemplos de modelos mais conhecidos. 

3.2. MODELOS DE EMISSÕES ESTÁTICOS 

Modelos de emissões estáticos, modelos baseados em velocidade média, ou ainda, 

modelos de inventário, estimam fatores de emissões baseados em taxas básicas de emissões 

para cada tipo de tecnologia de veículo ou motor. Os fatores de emissão estimados para um 

determinado período em uma determinada área são associados a uma situação de tráfego 

média, caracterizada pela velocidade média, e à distância viajada no período de análise. Esses 

modelos, que podem também ser utilizados para estimativa do consumo de combustível, 

formam a base para o cálculo da qualidade do ar de uma região. De forma geral, os modelos 

de emissões estáticos assumem a forma da Equação 3.1.  

                                                                                                   EQ. 3.1 

Em que: 

Ei = total de emissões do poluente i ou total de combustível consumido para um dado 

período (hora, dia, ano) em uma determinada área (região, cidade, rede específica); 

c = categoria de veículos; 

l = índice da sub-rede (área específica ou conjunto de vias); 



47 

 

KMVVl= quilômetros-veículo viajados em dado período na sub-rede; 

fc = proporção de veículos da categoria c; 

TBE (       ) = taxa básica de emissão por quilômetro para o poluente i. Ex.:g/km 

 

A taxa básica de emissão (TBE) é determinada através de ciclos de condução para uma 

velocidade média particular  v , para cada categoria de veículo c. Por isso, a TBE pode 

também ser chamada de emissão de ciclo e, caso contrário, se as emissões não forem baseadas 

na velocidade média, podem ser chamadas de emissões fora de ciclo. As TBEs podem ser 

utilizadas para diferentes velocidades com o uso de fatores de correção de velocidade (FCV). 

Esses fatores de correção podem representar diferentes condições de tráfego ou modos de 

operação, como por exemplo, período de partida a frio ou tipo de via utilizada. 

Modelos estáticos são adequados para análises estratégicas, em larga escala, e em casos 

onde a velocidade média caracteriza o fluxo de tráfego de forma adequada em relação ao 

objetivo do estudo. É importante salientar que a velocidade média utilizada nesses modelos 

corresponde à de um ciclo, e um mesmo valor pode representar condições de tráfego 

diferentes, onde a previsão dos níveis de poluentes emitidos pode ser subestimada (LIN; 

NIEMEIER, 2003). Entre os modelos estáticos mais utilizados podem ser citados: o MOBILE 

(EPA, 2007), o EMFAC (CARB, 2007) e o COPERT (NTZIACHRISTOS; SAMARAS, 

2000).  

3.2.1. MODELO MOBILE 

O modelo MOBILE (EPA, 2007) foi desenvolvido pela agência de proteção ambiental 

dos Estados Unidos – Environmental Protection Agency – EPA em 1978 e calcula as taxas de 

emissão sob várias condições (por exemplo, temperatura ambiente, velocidade média do 

tráfego), conforme especificado pelo modelador. O MOBILE é um software que fornece 

estimativas das atuais e futuras emissões provenientes dos veículos a motor de estrada.  

A última versão, MOBILE 6.2, lançada em 2007, calcula fatores de emissão para 28 

classes de veículos em regiões de baixa e alta altitude dos Estados Unidos. As estimativas de 

fatores de emissão do MOBILE dependem de várias condições, como temperatura ambiente, 

velocidades médias, modos operacionais do motor, volatilidade de combustível, e taxas de 
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acréscimo de milhagem.  

O MOBILE utiliza valores padrão para uma série de condições de fatores intervenientes 

nas emissões veiculares. Esses valores padrão são utilizados para representar condições 

médias dos valores dos dados de entrada. Os usuários do modelo podem substituir os valores 

padrão por informações mais precisas que reflitam as condições locais. O uso de valores 

locais pode ser comum em locais que possuam inventários de emissões para diferentes 

categorias de vias, áreas geográficas e distintos períodos nos quais as condições do tráfego 

variam consideravelmente.  

O MOBILE calcula as emissões médias da frota para diversos poluentes, como 

Hidrocarbonetos (HC), Monóxido de carbono (CO) e Óxidos de nitrogênio (NOx ), material 

particulado (PM) e emissões evaporativas. O modelo pode estimar emissões para veículos 

particulares, caminhões, ônibus e motocicletas e considerar diferentes tipos de combustíveis 

como gasolina, óleo diesel e gás natural veicular. 

Atualmente, este software tem ainda a capacidade de estimar o número de partículas de 

escape e poluentes relacionados, hidrocarbonetos aromáticos cíclicos e dióxido de carbono. 

Para além destas características, o MOBILE permite aos usuários calcular e informar sobre o 

total de emissões de subcomponentes para alguns poluentes. Por exemplo, emissões 

evaporativas de HC para veículos abastecidos a gasolina incluem: emissões diurnas (emissões 

geradas pelo aumento da temperatura durante o dia, quando o veículo esteja parado); absorção 

de emissões a quente (emissões que ocorrem após o fim de uma viagem do veículo, devido ao 

aquecimento do combustível); perdas de execução (as emissões que ocorrem quando um 

veículo é conduzido, devido ao aquecimento do combustível e linhas de combustível); perdas 

em repouso (escoamento pequeno, mas contínuo, e fugas de menor vapor de gasolina por 

meio de conexões com defeito, mangueiras permeáveis e outros componentes do sistema de 

combustível) e as emissões de reabastecimento (vapores que escapam para a atmosfera 

quando se transfere combustível para o tanque do veículo). 

Em relação às versões anteriores, o MOBILE 6.2 considera ciclos de condução 

associados ao tipo de via, como expressa, arterial, coletora e local. O MOBILE vem sendo 

aplicado em diversos países e adaptado de acordo com características locais. Em Toronto, 

Canadá, HATZOPOULOU et al. (2007) associaram o MOBILE com um modelo de demanda 

de tráfego TASHA – Travel Activity Scheduler for Household Agents.  
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3.2.2. MODELO EMFAC 

O modelo EMFAC – EMission FACtor – foi desenvolvido pelo California Air Resource 

Board (CARB) para estimar taxas de emissões para HC, CO, NOx, PM, CO2, Dióxido de 

Enxofre (SO2)  e Chumo (Pb), bem como o consumo de combustível, considerando padrões de 

emissão do estado da Califórnia. O modelo EMFAC fornece fatores de emissão 

separadamente para partidas a frio, partidas a quente e em condições estabilizadas (CARB, 

2007).  

O EMFAC, cuja última versão é o EMFAC 2.30 de 2007, tem estrutura e funções 

similares ao MOBILE e utiliza relações estatísticas com base em séries de testes de emissões 

realizadas em veículos novos e usados. Além das condições de teste padrão, muitos veículos 

foram testados em outras temperaturas, com diferentes composições de combustível, e em 

ciclos de condução diferentes. 

3.2.3. MODELO COPERT  

O modelo COPERT 4 – COmputer Programme to calculate Emissions from Road 

Transport model – é um modelo europeu que calcula as emissões produzidas por um ou mais 

veículos em um ano. Foi financiado pela European Environment Agency (EEA), como 

ferramenta de trabalho do European Topic Centre on Air Emissions (BEL et al., 2005; EEA, 

2007). 

A metodologia COPERT 4 calcula os fatores de emissões que descrevem a quantidade de 

poluentes produzida por um veículo por km. Basicamente, o modelo considera dois tipos de 

fatores de emissões: fatores de emissões quentes e fatores de emissões frias. Essa 

diferenciação é necessária pois a quantidade de poluentes produzida por um veículo depende 

diretamente da temperatura do motor. Fatores de emissões quentes correspondem à 

quantidade de emissões produzidas em condições de temperatura estabilizada do motor, 

enquanto que os fatores de emissões frias referem-se aos poluentes gerados no período em 

que o motor ainda não atingiu a temperatura adequada (NTZIACHRISTOS; SAMARAS, 

2000; GKATZOFLIAS et al., 2007).  
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Depois de calculados os fatores de emissões, é possível calcular as emissões a quente e a 

frio que um veículo produz em um ano. A partir da quantidade emitida em um km, em 

condições quentes ou frias, multiplica-se pelo número de km rodados por ano, identificando a 

quilometragem rodada em condições de temperatura do motor quente ou fria.  

A identificação da quantidade de quilômetros rodados em condições de temperatura fria 

ou quente é complexa. Para alcançar resultados mais satisfatórios, o COPERT calcula e utiliza 

dois fatores de correção: um fator de degradação de milhagem, que considera a idade dos 

veículos e assume que veículos antigos emitem mais poluentes que veículos novos, e um fator 

real de combustível, que considera os efeitos de combustíveis melhorados utilizados em 

veículos antigos, em que esses veículos produzem menos poluição que veículos antigos com 

combustíveis comuns.  

O aplicativo da metodologia do COPERT4 foi desenvolvido para a elaboração de 

inventários nacionais, numa base anual. No entanto, foi comprovado que a metodologia 

também pode ser usada, com um grau suficiente de certeza, para uma resolução maior, ou 

seja, para a elaboração de inventários de emissões urbanas com uma resolução espacial de 1x1 

km
2

 e uma resolução temporal de 1 hora (NTZIACHISTOS, 2009). 

Para uma estimativa mais detalhada de emissões, estas são muitas vezes subdivididas de 

acordo com o combustível utilizado, o tamanho do motor, o peso ou o nível de tecnologia, 

dando um total de 23 categorias de veículos. Para determinados poluentes, os fatores de 

emissão para estas categorias de veículos podem ainda ser subdivididas de acordo com três 

tipos de condução: autoestrada, rural e urbana (NTZIACHISTOS, 2009). 

As emissões de poluentes para veículos rodoviários foram controladas pela legislação 

Europeia desde 1970. De forma a satisfazer as exigências cada vez mais rigorosas da 

legislação, os fabricantes dos veículos têm aperfeiçoado continuamente as tecnologias de 

motores e introduzido variados sistemas de controle de emissões. Como resultado, os veículos 

modernos possuem níveis de emissão para poluentes regulamentados (CO, NOx, 

Hidrocarbonetos Totais (THC)), que são mais do que uma ordem de grandeza inferiores aos 

dos veículos que entraram no mercado há duas décadas atrás (NTZIACHISTOS, 2009).   
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3.3. MODELOS DE EMISSÕES DINÂMICOS 

Os modelos de emissões dinâmicos, ou modelos modais, consideram, de forma geral, os 

ciclos de condução dos veículos ao longo de sua trajetória na rede viária, ou seja, a variação 

dos modos de operação em velocidade constante, acelerando ou desacelerando. Assim, as 

condições operacionais dos veículos em um determinado tempo, associadas a um valor de 

velocidade, são registradas simultaneamente com a quantidade de poluentes emitida.  

Outras variáveis também podem ser consideradas em modelos dinâmicos, como 

velocidade do motor, posição do acelerador, uso do ar condicionado, ou ainda, a transição de 

marchas no câmbio. Para a calibração de modelos na abordagem dinâmica, as emissões são 

medidas continuamente em testes de dinamômetros de chassis ou através de equipamentos 

embarcados em veículos, e armazenadas em intervalos de tempo, geralmente, de segundo em 

segundo (CAPIELLO, 2002). 

Medidas instantâneas de características do tráfego permitem a análise e a modelagem 

instantânea ou modal, baseadas, respectivamente, em variáveis cinemáticas instantâneas, 

como velocidade e aceleração, ou em variáveis agregadas por modo, como tempo gasto 

enquanto o veículo está acelerando, em cruzeiro ou parado (CAPIELLO, 2002). De forma 

geral, os modelos de emissões dinâmicos assumem a forma da Equação 3.2. 

                                                                                                                      EQ. 3.2 

                                            

Em que:  

Ei(t) = total de emissões do poluente i gerado (ou total de combustível consumido) para 

um dado período de análise em uma determinada área;  

j = identificação do veículo;  

cj = categoria do veículo (j);  

xj(t) = representa a variável instantânea ou modal do veículo j no tempo t. 

Alguns modelos utilizam também variáveis históricas, como valores passados de 

velocidade, ou tempo decorrido desde o início da viagem;  

ei (cj, xj (t)) = representa a emissão do poluente i para o veículo j no tempo t. 

Modelos dinâmicos mais conhecidos incluem o VT-Micro (AHN, 1998; AHN et al., 

1999; RAKHA et al., 2005), o IVE (DAVIS et al., 2005), o ARTEMIS (ANDRÉ, 2005; 

ANDRÉ et al., 2006), o CMEM (BARTH et al., 2000) e o MOVES (KOUPAL et al., 2002; 
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CUMBERWORTH et al., 2004). 

3.3.1. MODELO VT-MICRO  

O modelo de emissões VT-Micro (AHN, 1998; AHN et al., 1999; RAKHA et al., 2005) 

foi desenvolvido na Virginia Tech, Estados Unidos. O modelo é constituído por regressões 

lineares, desenvolvidas a partir de uma base de dados derivada de testes realizados em 

veículos no OakRidge National Laboratory. Os dados dos testes foram agrupados em tabelas 

que apresentam as quantidades de poluentes, em g/s, em função da velocidade e aceleração. 

Para evitar a estimativa de valores negativos de taxas de emissão, o modelo calcula o 

logaritmo da taxa de emissão. 

O modelo foi validado por AHN et al. (2002) a partir de dados fornecidos pela EPA. A 

versão atual do VT-Micro 2.0 (El-SHAWARBY et al., 2005) expandiu os testes de 

dinamômetros de chassis para 60 veículos, que foram classificados, de acordo com algoritmos 

de regressão, em cinco categorias para veículos e duas para caminhões leves. O VT-Micro 2.0 

foi validado por comparação com medidas obtidas em laboratório, com uma previsão de erro 

de 17%. 

3.3.2. MODELO IVE  

O modelo IVE – International Vehicle Emissions – (DAVIS et al., 2005) foi 

desenvolvido pelo International Sustainable Systems Research Center (ISSRC) e pela 

University of California em Riverside (UCR), com apoio da U.S. EPA. O modelo estima as 

emissões de uma gama de poluentes, como CO, HC, NOx, CO2  e Metano (CH4), 

considerando veículos de passeio, motocicletas, caminhões e ônibus.  

A versão mais atual do modelo IVE tem incorporada um conjunto de aproximadamente 

1400 tecnologias de veículos. Essas tecnologias foram agrupadas de acordo com vários 

parâmetros, como por exemplo, tipo e tamanho do veículo, tempo de uso e sistema de 

alimentação de combustível.  

O IVE utiliza três grupos de dados para os cálculos das emissões: distribuição da frota, 
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características da localidade de análise e atividade veicular, e fatores de ajuste. 

A distribuição da frota veicular é feita de acordo com as tecnologias de veículos 

existentes. As características da localidade de análise e atividade veicular compreendem 

dados como temperatura média, inclinação das vias, informações da composição de 

combustíveis, distâncias percorridas, distribuições dos padrões de condução, distribuições dos 

tempos de resfriamento do motor e fatores de emissão dos veículos, que envolvem as taxas 

básicas de emissões em função do tipo de tecnologia dos veículos. Já os fatores de ajuste são 

utilizados para diversos efeitos em diferentes condições ambientais e de operação, como 

temperatura, inclinação da via, programas de inspeção/manutenção e uso de ar condicionado 

nos veículos. 

O modelo IVE foi desenvolvido com o objetivo principal de ser utilizado em países em 

desenvolvimento que não dispõem de modelos locais e dados de emissões. Nesse contexto e 

como parte da elaboração do banco de dados da frota veicular, a cidade de São Paulo foi 

selecionada para a obtenção de dados. Assim, foram realizadas pesquisas para o levantamento 

de informações de frota, padrões de condução e padrões dos regimes de partida. Os 

resultados, apresentados em LENTS et al. (2004), indicaram que a frota de veículos leves em 

São Paulo (75,6%) é similar às frações observadas na Cidade do México (74%) e Santiago, no 

Chile (79%). Ainda, a maioria dos veículos leves pesquisados em São Paulo, correspondente a 

77,6%, foi classificada na categoria veículos a gasolina, quatro cilindros, injeção de 

combustível multiponto e catalisador de três vias. 

A pesquisa ainda apontou que a cidade de São Paulo possui um alto número de 

motocicletas nas vias quando comparadas com outras cidades que compõem o banco de dados 

do IVE, sendo a segunda depois de Pune, na Índia (BARTH et al., 2007), que registrou 55% 

de veículos sobre duas rodas.  

Para corrigir as taxas básicas de emissões, o IVE utiliza um cálculo de demanda de 

potência no motor por unidade de massa do veículo. Esse fator de potência, expresso em 

kW/ton, é chamado de potência específica do veículo (VSP, do inglês Vehicle Specific 

Power). A VSP é definida como a potência instantânea por unidade de massa do veículo e 

busca descrever e quantificar as condições de emissões durante a operação do veículo e os 

efeitos do ciclo de condução nas emissões. A Equação 3.3 apresenta a forma de cálculo da 

VSP. 
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VSP = v [1.1a + 9,81 (atan (sen (inclinação da via))) 0,132] + 0,000302v
3               

   EQ. 3.3 

Inclinação = (ht = 0 - ht = -1) / v (t = -1 a 0 segundos) 

v = velocidade (m / s) 

a = aceleração (m/s
2
) 

h = Altitude (m) 

Desde sua primeira aplicação na quantificação de emissões por Jiménez-Palacios (1999), 

a abordagem VSP tem sido amplamente utilizada e aceita por outros pesquisadores em 

modelagem de emissões e consumo de combustível, tornado-se uma tendência no 

desenvolvimento de modelos com este objetivo (ZHAI et al., 2008). O benefício dessa 

variável envolve a combinação no mesmo parâmetro de fatores físicos que influenciam o 

nível de emissões e o consumo de combustível, como velocidade e aceleração do veículo, e a 

inclinação da via.  

Segundo LENTS et al. (2004), a VSP é o melhor, embora imperfeito, indicador de 

emissões dos veículos em relação à taxa básica de emissão dos veículos. Cerca de 75% da 

variação das emissões pode ser contabilizada usando a VSP. Para melhorar ainda mais a 

correção das emissões em função do ciclo de condução dos veículos, o IVE utiliza um fator 

que considera uma estimativa da rotação por minuto (RPM) do veículo combinada com a 

média da força exercida pelo veículo nos últimos 15 segundos antes do evento de interesse. 

Esse fator é chamado de força do veículo (STR, do inglês Engine Stress) e pode assumir três 

níveis: baixo, médio e alto.  

Para a estimativa das emissões, o IVE associa os fatores de VSP e STR. São definidas 

vinte categorias de VSP e considerados os três níveis de STR que, combinados, determinam 

sessenta pares, denominados power bins. A partir de dados de velocidades e acelerações 

registrados segundo a segundo são calculados os valores de VSP e STR, e então determinada 

a fração do tempo de viagem em que o modo de condução se refere a cada um dos power 

bins. 

No Brasil, o IVE foi utilizado por Castro (2008) para avaliar a influência de fatores 

intervenientes nas emissões veiculares em corredores de ônibus de alta capacidade. O autor 

analisou diferentes cenários e tecnologias de ônibus para identificar impactos nas emissões de 

poluentes. Dentre os principais resultados, o autor apontou a importância de infraestrutura e 

condições operacionais adequadas para permitir a melhoria dos ciclos de condução dos 

ônibus.  
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3.3.3. MODELO ARTEMIS 

O modelo ARTEMIS – Assessment and Reliability of Transport Emission Models and 

Inventory Systems – (ANDRÉ, 2005; ANDRÉ et al., 2006) é um modelo europeu que dispõe 

de uma base de dados de fatores de emissão e fornece uma série de procedimentos para o 

cálculo de emissões (KELLER; KLJUN, 2007). O cálculo de emissões requer situações 

específicas de entrada no modelo, descrevendo as características do tráfego, em uma situação 

particular ou em um ponto específico. No entanto, o modelo necessita de outros dados 

adicionais informados pelo usuário.  

O modelo ARTEMIS é composto, basicamente, pelos seguintes elementos:  

 Uma base de dados de fatores de emissão: esses fatores estão baseados em 

medidas de emissões realizadas no Projeto ARTEMIS e de outras fontes como 

bases nacionais.  

 Um modelo de frota: esse modelo permite ao usuário configurar a composição de 

frota necessária para um local em particular, para um ou vários anos.  

 Um módulo de fator de emissão: esse módulo permite o acesso ao banco de dados 

de fatores de emissão e calcula os fatores de emissão para situações particulares 

de tráfego (para um país, para um ou vários anos) utilizando a composição de 

frota especificada pelo usuário através do modelo acima mencionado.  

 Um modelo de emissões: esse modelo pode calcular as emissões globais em uma 

base agregada para um país ou região ou cidade, ou para uma rede viária 

específica, em uma base de arcos. Para esse cálculo, o modelo novamente busca a 

descrição do tráfego especificada pelo usuário e os fatores de emissão incorporados 

no modelo de frota.  

Os dados utilizados na definição dos ciclos de condução do ARTEMIS foram coletados de 60 

veículos particulares na França, Inglaterra e Alemanha. Estes veículos portavam equipamentos de 

medição a bordo. Foram percorridos mais de 160.000 km em 10.500 viagens monitoradas. Desta 

forma, os ciclos de condução do ARTEMIS foram divididos em três tipos: (i) urbano, (ii) rural e 

(iii) para vias expressas (ANDRÉ, 2004).  
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3.3.4. MODELO CMEM 

O CMEM – Comprehensive Modal Emissions Model – é um modelo de emissão modal físico, 

baseado na demanda por potência, desenvolvido na Universidade da Califórnia em Riverside e na 

Universidade de Michigan, patrocinado pelo National Cooperative Research Project.. O modelo 

pode estimar as emissões de CO, HC, NOx e CO2 e o consumo de combustíveis segundo a 

segundo, em função do modo de operação dos veículos (BARTH et al., 2000).  

O modelo considera quatro modos de operação: (i) partida com tempo de inatividade 

variável; (ii) operação estequiométrica; (iii) enriquecimento; e (iv) empobrecimento. A operação 

do veículo em condições estabilizadas compreende os modos (ii) a (iv) e cabe ao modelo 

determinar em qual modo o veículo estará operando em um determinado momento através da 

comparação da demanda de potência do veículo (velocidade e aceleração) com dois limites de 

demanda de potência. O modelo não determina o tempo inicial de inatividade. Este tempo é 

especificado pelo usuário e representa a quantidade de tempo em que o veículo não esteve 

operando anteriormente à sua partida. O modelo determina quando a condição de operação alterna 

da condição de partida a frio para a operação plenamente aquecida.  

O modelo CMEM é composto por 6 módulos e é capaz de estimar a emissão de 26 

categorias de veículos, entre automóveis e veículos comerciais. O usuário especifica a 

categoria do veículo e a variação da sua velocidade segundo a segundo. Podem ser 

especificados ainda, o tempo de inatividade dos veículos, a sua aceleração, a inclinação do 

greide e a presença de equipamentos no veículo (ex: ar-condicionado) (SCHULTZ et al., 

2001). 

O modelo foi calibrado usando uma ampla base de dados de testes em 300 veículos, que 

inclui medidas em dinamômetro de chassi segundo a segundo da velocidade, emissões do 

motor e emissões de descarga em três diferentes ciclos de condução. Os veículos utilizados 

para compor a base de dados do CMEM são representativos da frota de Riverside, Califórnia, 

no ano de 1997. O CMEM, assim como o IVE, calcula a demanda por potência do veículo 

para realizar a estimativa das emissões. O modelo CMEM foi validado através da comparação 

da medição de emissões em veículos com os resultados gerados, apresentando resultados 

satisfatórios. 
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3.3.5. MODELO MOVES 

O modelo MOVES – MOtor Vehicle Emission Simulator – está sendo desenvolvido pela 

Environmental Protection Agency (EPA) e pretende substituir o modelo MOBILE, 

expandindo o universo de análises. O MOVES utiliza a abordagem de power bins, da mesma 

forma que IVE e CMEM. Além disso, a calibração do MOVES considera tecnologias de 

medidas embarcadas em veículos, ao contrário de utilizar apenas testes em dinamômetros de 

chassis (KOUPAL et al., 2002; CUMBERWORTH et al., 2004).  

O MOVES apresenta como vantagem a facilidade de incorporar dados provenientes de 

diversas fontes, ao contrário do MOBILE que apresenta uma estrutura limitada para inserção 

de novos fatores de emissões. E, ainda, o MOVES apresenta melhor estrutura computacional 

que o MOBILE, proporcionando ferramentas de mais fácil manuseio pelo usuário.  

O MOVES possui capacidade para analisar emissões provenientes de redes viárias 

extensas, em nível regional, e de projetos viários em áreas menores. O modelo pode estimar 

emissões para diferentes tipos de vias, através da consideração de padrões de condução típicos 

para cada via. Além disso, o usuário pode criar novas distribuições de modo de operação 

baseadas em outros ciclos de condução. 

MOVES é um simulador de emissões de veículos a motor da Agência de Proteção 

Ambiental (EPA) dos Estados Unidos da América. No processo de modelagem, o usuário 

especifica os tipos de veículos, períodos de tempo, áreas geográfica, poluentes, as 

características de funcionamento do veículo, e os tipos de estrada a ser modelada. Em seguida, 

o modelo realiza uma série de cálculos, que foram cuidadosamente desenvolvidos, para 

refletir com precisão sobre os processos de funcionamento do veículo, como o arranque a frio  

e fornecer estimativas do volume de emissões ou das taxas de emissão.  

O modelo MOVES é diferente dos modelos anteriores de emissões da EPA, uma vez que 

foi deliberadamente criado para trabalhar com bases de dados. Neste projeto, novos dados 

obtidos, podem ser mais facilmente incorporados no modelo. Além disso, o MOVES permite 

e facilita a importação de dados específicos às necessidades únicas de cada utilizador.  

O MOVES2010 é a versão mais atualizada da ferramenta de modelação de emissões 

MOVES. Como ainda é muito recente, poucos estudos ainda foram realizados utilizando-o. 

Como exemplo de utilização do modelo MOVES tem-se um trabalho realizado por M. 

FARZANEH et al. (2010), cujo objetivo foi investigar as emissões reais emitidas por veículos 
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comerciais, que passavam a fronteira E.U.A. - México diariamente. Outro estudo foi realizado 

visando a comparação do modelo EMFAC com o MOVES (BAI, 2009), onde se concluiu que 

o MOVES é uma ferramenta de análise superior, com recursos mais avançados e mais 

sensível a variações na dinâmica do tráfego, incluindo o congestionamento rodoviário. 

3.4. MODELO DE QUANTIFICAÇÃO DE EMISSÕES VEICULARES ADOTADO 

 

De acordo com AHN et al. (2002) os fatores que influenciam as emissões são 

relacionados basicamente a características das viagens, do clima, dos veículos, das condições 

da via, das condições do tráfego e do comportamento do condutor. Enquanto os modelos 

dinâmicos conseguem incluir em seus cálculos estes seis grupos de fatores, os modelos 

estáticos não permitem considerar os três últimos. 

Por estas características, os modelos estáticos têm sua melhor aplicação aos estudos de 

inventários gerais de emissões de uma região, enquanto que os modelos dinâmicos permitem 

fazer avaliações de projetos específicos e são fundamentais quando se trata de avaliar 

diferentes condições operacionais. 

Os modelos estáticos apresentam ainda, como limitação, os custos dos ensaios e as 

discrepâncias entre os ciclos padronizados e os ciclos reais de operação. Já os dinâmicos 

dependem fundamentalmente da qualidade do levantamento de dados de campo e, quando 

associados a programas de microssimulação de tráfego, dos dados de entrada tais como, ciclos 

semafóricos, tempos de parada e fluxos nas interseções (CASTRO, 2008). 

Como o objetivo desta dissertação é quantificar as variações das emissões veiculares 

provocadas pela implantação de um sistema BRT, é fundamental que seja utilizado um  

modelo que permita considerar os ciclos de condução, específicos para as situações 

analisadas, e as particularidades de cada uma das frotas de veículos envolvidas no estudo. 

Portanto um modelo dinâmico é o mais adequado para atender a estas necessidades. 

Para a definição de qual modelo dinâmico seria escolhido, além da análise de cada um 

dos modelos apresentados anteriormente, foi observada também a pesquisa realizada por YU 

et al. (2008). A amostra da pesquisa incluiu 72 profissionais com atuação em transportes, uso 

do solo e qualidade do ar, das áreas acadêmica, governamental e industrial.   
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Foram analisados 5 modelos apresentados anteriormente (MOBILE, EMFAC, COPERT, 

CMEM e IVE)  e três modelos integrados de microsimulação de tráfego nos quais há módulos 

para estimativa de emissões (INTEGRATION, TRANSIMS e o VISSIM).  A figura 3.1 

apresenta o resultado da pesquisa comparativa entre estes modelos. 

 

 

FIG. 3.1- Resultado da pesquisa comparativa entre modelos de emissão 

(Fonte: Castro (2008) a partir de YU et al., 2008). 

 

Estes modelos foram avaliados quanto à utilização, precisão dos resultados, facilidade de 

implementação e interface amigável. Na pontuação geral os mais bem classificados foram o 

VISSIM (3,39) e  o IVE (3,40). 

O Modelo IVE (International Vehicle Emission) foi escolhido para ser utilizado nesta 

dissertação pois, por ser um modelo dinâmico, atende às recomendações citadas anteriormente 

e por ter sido elaborado para ser utilizado principalmente em países em desenvolvimento e 

por possuir um banco de dados elaborado na cidade de São Paulo, se mostra bastante 

adequado para ser utilizado em projetos implantados nas cidades brasileiras. Outro ponto 



60 

 

favorável à sua escolha é o fato do mesmo estar disponível gratuitamente na internet e 

também possuir um canal acessível de suporte técnico. Além disso, foi o modelo mais bem 

avaliado nas pesquisas realizadas por YU et al. (2008) e apresentou a interface mais amigável 

dentre os modelos avaliados na mesma pesquisa. 
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4 METODOLOGIAS DE VALORAÇÃO ECONÔMICA DAS EMISSÕES 

VEICULARES 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As atividades econômicas, em sua maioria, são planejadas sem levar em conta a 

degradação ecológica. No entanto, a degradação provoca efeitos danosos à sociedade. 

Quando, por exemplo, as atividades produtivas poluem bens públicos, como a ar e os rios, 

existem custos associados, como a redução da produção pesqueira e do bem-estar das pessoas. 

De acordo com Seroa da Mota (1998), os bens públicos são aqueles cujos direitos de 

propriedade não estão completamente definidos e assegurados e, portanto, suas trocas com 

outros bens acabam não se realizando eficientemente através do mercado.  

Os bens públicos possuem duas características: a primeira, de ser não disputável e, a segunda, 

de ser não exclusivo. Segundo Pindyck e Rubenfeld (2006), os bens não disputáveis são os “bens 

cujo custo marginal de produção é zero para um consumidor adicional” e os não exclusivos são 

“os bens que as pessoas não podem ser impedidas de consumir, de modo que venha a ser difícil ou 

impossível cobrar por uma utilização”. 

O uso dos recursos ambientais assemelha-se muito ao uso dos bens públicos. Para uma 

melhor compreensão  dessas semelhanças, será introduzido o conceito de externalidade. 

Segundo Seroa da Motta (1998), as externalidades estão presentes sempre que terceiros 

ganham sem pagar por seus benefícios marginais ou perdem sem serem compensados por 

suportarem o malefício adicional. 

 Existem dois tipos de externalidades: as positivas e as negativas. Externalidade negativa 

é aquela que um agente econômico produz quando ele prejudica outras pessoas da sociedade e 

não sofre punição por isso. Analogamente, externalidade positiva é a ação pela qual um 

produtor ou um consumidor beneficia outros produtores ou consumidores, mas não sofre as 

consequências disso sobre o preço de mercado e nem recebe uma quantia monetária em troca 

(PINDYCK e RUBINFELD, 2006, apud  DE PAULA, 2008). 

Se um processo agrícola ou industrial gera malefícios para a sociedade, ele esta gerando 
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externalidades negativas.  

A poluição atmosférica gera externalidades negativas, pois o seu efeito exprime um custo 

aos demais agentes que tem seu bem-estar reduzido devido à poluição do ar. 

Deve-se lembrar que, quando a externalidade é negativa, ela representa um custo social. 

As emissões veiculares, por exemplo, geram custos sociais devido aos seus impactos 

maléficos sobre a saúde de todos os indivíduos da sociedade, mesmo que não tenham se 

beneficiado desses meios de transporte. 

O conceito de externalidade será usado aqui para mostrar como a poluição pode gerar  

danos para a sociedade uma vez que tais custos não são internalizados pelos seus produtores. 

Assim, a poluição é considerada uma externalidade negativa ao sistema econômico e, 

portanto, um custo para a sociedade. 

Os custos sociais não são facilmente observáveis. Para calcular as externalidades em 

forma monetária são necessários estudos de valoração dos recursos naturais que atualmente 

não possuem preço de mercado. Assim sendo, os produtores tendem a assumir a curva de 

oferta que reflete os seus custos de produção não levando em conta os custos sociais 

associados à poluição do ar. 

“Dessa forma, quando se estima o custo do transporte público urbano levando em 

consideração o preço do combustível, dos pneus, óleos e manutenção em geral, esse custo está 

subestimado. Não são levados em conta todos os custos sociais como o aumento da 

morbidade, gastos hospitalares e mortalidade, associados à poluição do ar” (KNIGHT, 2006) 

Neste sentido, a determinação dos custos e benefícios sociais, pela sua contribuição ao bem-

estar das pessoas, é a base da teoria microeconômica do bem-estar e dela derivam os métodos de 

valoração monetária dos recursos ambientais. Estes métodos propõem justamente essa forma de 

análise de custo-benefício, em que os valores sociais dos bens e serviços são considerados de 

forma a refletir variações de bem-estar e não somente seus respectivos valores de mercado. 

O valor econômico ou o custo de oportunidade dos recursos ambientais normalmente não 

é observado no mercado por intermédio do sistema de preços. No entanto, como os demais 

bens e serviços presentes no mercado, seu valor econômico deriva de seus atributos, com a 

peculiaridade de que esses atributos podem ou não estar associados a um uso. 

De acordo com Seroa da Motta (1998), o valor econômico dos recursos ambientais 

(VERA) pode ser decomposto em valor de uso (VU) e valor de não uso (VNU) e se expressa 

da seguinte forma: 

VERA = (VUD + VUI + VO) + VE 
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onde, 

Valor de Uso Direto (VUD) = valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental 

pelo fato de que dele se utilizam diretamente, por exemplo, na forma de extração, de turismo, 

recreação e atividades de pesquisa científica; 

Valor de Uso Indireto (VUI) = valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental 

quando o benefício do seu uso deriva de funções ecossistêmicas, como, por exemplo, a 

contenção de erosão, controle climático e reprodução de espécies marinhas pela conservação 

de florestas de mangue; 

Valor de Opção (VO) = valor que o indivíduo atribui à conservação de recursos, que 

podem estar ameaçados, para usos direto e indireto no futuro próximo. Por exemplo, o 

benefício advindo de terapias genéticas com base em propriedades de genes ainda não 

descobertos de plantas em florestas tropicais; 

Valor de Não-Uso ou Valor de Existência (VE) = valor que está dissociado do uso 

(embora represente consumo ambiental) e deriva de uma posição moral, cultural, ética ou 

altruística em relação aos direitos de existência de outras espécies que não a humana ou de 

outras riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso atual ou futuro para ninguém. 

Um exemplo claro deste valor é a grande mobilização da opinião pública para salvamento dos 

ursos panda ou das baleias mesmo em regiões em que a maioria das pessoas nunca poderá 

estar ou fazer qualquer uso de sua existência. 

Há também outra forma de classificar o valor econômico do recurso ambiental pela sua 

capacidade de gerar fluxos de serviços ecossistêmicos, tal como se estabeleceu no “Millenium 

Ecosystem Assessment report” (MEA, 2005), que categoriza ou tipifica os serviços 

ambientais em serviços de provisão, regulação, suporte e culturais da seguinte forma (SEROA 

DA MOTTA, 2011): 

Serviços de provisão: que geram consumo material direto como, por exemplo, alimentos, 

água, fármacos e energia. 

Serviços de regulação: que regulam as funções ecossistêmicas como, por exemplo, 

sequestro de carbono, decomposição dos resíduos sólidos, purificação da água e do ar e 

controle de pestes. 

Serviços de suporte: que dão suporte às funções ecossistêmicas como, por exemplo, 

formação de solo, fotossíntese e dispersão de nutrientes e sementes. 

Serviços culturais: que geram consumo não material nas formas cultural, intelectual, 

recreacional, espiritual e científica. 
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A tabela 4.1 exemplifica e relaciona essas taxonomias.  

TAB. 4.1- Taxonomia geral do valor econômico do recurso ambiental 

Taxonomia geral do valor econômico do recurso ambiental 
 Valor do econômico do recurso ambiental 

Valor de Uso Valor de 

Não- Uso 

Valor de Uso 

Direto 

Valor de Uso 

Indireto 

Valor de 

Opção 

Valor de 

Existência 

Valor Bens e serviços 
ambientais 
apropriados 
diretamente 
da exploração 
do recurso e 
consumidos 
hoje 

Bens e serviços 
ambientais que 
são gerados 
de funções 
ecossistêmicas 
e apropriados 
e consumidos 
indiretamente 
hoje 

Bens e 
serviços 
ambientais de 
usos diretos 
e indiretos 
a serem 
apropriados e 
consumidos 
no futuro 

Valor não 
associado 
ao uso atual 
ou futuro e 
que reflete 
questões 
morais, 
culturais, 
éticas ou 
altruísticas 

Serviços 

Relacionados 

Serviço de 
provisão e 
regulação 

Serviços de 
regulação, 
suporte e 
culturais 

Serviços de 
provisão, 
regulação, 
suporte e 
culturais 
ainda não 
descobertos 

Serviços 
culturais 

(Fonte: SEROA DA MOTTA, 2011) 

 

Observa-se, entretanto, que um tipo de uso do recurso ambiental pode excluir outro tipo. 

Por exemplo, o uso da Baía de Guanabara para diluição de esgoto exclui (ou pelo menos 

limita) seu uso para recreação. Assim, o primeiro passo na determinação do VERA será 

identificar estes conflitos de uso. O segundo passo será a determinação destes valores.  

4.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA VALORAÇÃO 

ECONÔMICA DO MEIO AMBIENTE 

Os métodos de valoração econômica do meio ambiente são parte do arcabouço teórico da 

microeconomia do bem-estar e são necessários na avaliação dos custos e benefícios sociais 

quando as decisões de investimentos públicos afetam o consumo da população e, portanto, 

seu nível de bem-estar. 
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A tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental consiste em determinar quanto 

melhor ou pior estará o bem-estar das pessoas devido a mudanças na quantidade de bens e 

serviços ambientais, seja na apropriação por uso ou não. 

Dessa forma, os métodos de valoração ambiental corresponderão a este objetivo à medida 

que forem capazes de captar essas distintas parcelas de valor econômico do recurso ambiental. 

Todavia, conforme será discutido a seguir, cada método apresentará limitações nesta 

cobertura de valores, a qual estará quase sempre associada ao grau de sofisticação 

(metodológica e de base de dados) exigido, às hipóteses sobre comportamento do indivíduo 

consumidor e aos efeitos do consumo ambiental em outros setores da economia. 

A escolha de um ou outro método de valoração econômica do meio ambiente depende do 

objetivo da valoração, das hipóteses consideradas, da disponibilidade de dados e do 

conhecimento científico a respeito da dinâmica ecológica do objeto em questão, conforme 

será vista mais adiante. 

De acordo com Seroa da Motta (1998), os métodos de valoração aqui analisados são 

assim classificados:  

- métodos da função de demanda: 

 métodos de mercado de bens complementares (preços hedônicos e custo de 

viagem) 

 métodos da valoração contingente 

- métodos da função de produção: 

 método dos bens substitutos 

 método da produtividade marginal  

4.2.1. MÉTODOS DA FUNÇÃO DE DEMANDA 

Os métodos de função de demanda admitem que a variação da disponibilidade do recurso 

ambiental (E) altera o nível de bem-estar das pessoas e, portanto, é possível identificar as 

medidas de disposição a pagar (ou aceitar) das pessoas em relação a estas variações. 

Com base nestas medidas, estimam-se as variações do nível de bem-estar pelo excesso de 

satisfação que o consumidor obtém quando paga um preço (ou nada paga) pelo recurso abaixo 

do que estaria disposto a pagar. Estas variações são chamadas de variações do excedente do 
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consumidor frente às variações de disponibilidade do recurso ambiental. O excedente do 

consumidor é, então, medido pela área abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. 

Assim, o benefício (ou custo) da variação de disponibilidade do recurso ambiental será 

dado pela variação do excedente do consumidor medida pela função de demanda estimada 

para este recurso. Por exemplo, os custos de viagem que as pessoas despendem para visitar 

um parque nacional podem determinar uma aproximação da disposição a pagar destes em 

relação aos benefícios recreacionais do parque. Estas medidas de disposição a pagar podem 

também ser identificadas em uma pesquisa que questiona, junto a uma amostra da população, 

valores de pagamento de um imposto para investimentos ambientais na proteção da 

biodiversidade (SEROA DA MOTTA, 2011). 

Identificando estas medidas de disposição a pagar pode-se construir as respectivas 

funções de demanda (D) para o recurso ambiental (E). O valor econômico de uma variação de 

(E) seria dada pela variação do excedente do consumidor (EC), tal que: 

EC Ddp    
  

  
EQ.4.1 

onde p1 e p2 são as medidas de disposição a pagar (ou aceitar) relativas a variação da 

disponibilidade de E (SEROA DA MOTTA, 1998). 

Duas variantes destes métodos podem ser generalizadas: métodos dos bens 

complementares (preços hedônicos e custo de viagem) e método da valoração contingente. 

4.2.1.1. MÉTODO DE PREÇOS HEDÔNICOS 

Esse método baseia-se na identificação de atributos ou características de um bem privado 

cujos atributos sejam complementares a bens ou serviços ambientais. Identificando a variação 

do valor do bem privado em função da alteração do bem ou serviço ambiental, é possível 

mensurar o preço implícito do atributo ambiental no preço de mercado quando outros 

atributos são isolados. 

No caso da valoração ambiental, o exemplo mais frequentemente encontrado na literatura 

está relacionado aos preços de propriedades. Distintas propriedades de mesmas características 

apresentam diferentes preços de mercado em função de seus atributos ambientais. Essas 

diferenças de preço refletem a disposição dos indivíduos a pagar por variações destes 

atributos. Como exemplo, pode-se citar a poluição do ar, o nível de ruído do local ou a 
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proximidade à praia como diferenciais de preço de uma propriedade em relação à outra de 

mesmas características.  

Outro exemplo é a desvalorização de imóveis por estarem localizados em áreas com 

águas subterrâneas e/ou solo contaminados. De acordo com o Guia para Avaliação do 

Potencial de Contaminação em Imóveis da CETESB, “a existência de contaminação do solo 

ou das próprias edificações em um imóvel pode ser fonte de poluição do ar, das águas 

superficiais e subterrâneas, e pode representar riscos para a saúde pública e para o meio 

ambiente, e em condições mais críticas pode representar riscos de incêndio e de explosão, 

além de ser um fator que leva à sua desvalorização”. 

Os atributos ambientais em questão têm que estar precisamente definidos, pois o 

consumidor somente irá valorar com base em uma qualidade geral do ambiente. Por exemplo, 

qualidade do ar, proximidade de bosque ou praia, proximidade de aterro sanitário, etc. e 

dificilmente em razão de poluentes isolados, a não ser em casos particulares de poluição 

crônica quando se pode identificar exatamente as perdas econômicas decorrentes da presença 

destes poluentes. 

Este método permite avaliar o preço implícito de um atributo ambiental na formação de 

um preço observável de um bem composto. Seja P o preço de uma propriedade, que pode ser 

assim expresso (SEROA DA MOTTA, 1998): 

Pi = f (ai1,ai2,...,Ei)                                                                                                       EQ. 4.2 

onde 

ai = atributos da propriedade i 

Ei = nível do bem ou serviço ambiental E associado a propriedade i. 

A função f, estimada com base em observações de Pi, é denominada de função hedônica 

de Preço. O preço implícito de E, pE, será então dado por F/E e pE  será a disposição a pagar 

por uma variação de E. 

 

VIESES ESTIMATIVOS DO MÉTODO DE PREÇOS HEDÔNICOS 

  

Este método só capta valores de uso direto, indireto e de opção. Os valores de não-uso 

não são captados pelo próprio fato do método admitir fraca complementaridade, isto é, a 

demanda pelo atributo ambiental é zero quando a demanda por propriedades com este atributo 

também é zero. 

Requer um levantamento de dados minucioso, como informações sobre os outros 
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atributos, além dos ambientais, que influenciam o preço da propriedade tais como as próprias 

características da propriedade (tamanho, grau de conservação, benfeitorias, etc.), as 

facilidades de serviços (comerciais, transporte, educação), a qualidade do local (vizinhança, 

taxa de criminalidade, etc.), bem como informações socioeconômicas dos proprietários sobre 

uma amostra representativa das propriedades de uma região. Portanto, as estimativas de uma 

pesquisa realizada para um local não devem ser transferidas para outro local. 

O bem ou serviço ambiental em questão tem que estar precisamente definido, pois o 

consumidor somente irá valorar com base em uma qualidade geral do ambiente. Por exemplo, 

qualidade do ar, proximidade de bosque ou praia, proximidade de aterro sanitário, etc. e 

dificilmente em razão de poluentes isolados, a não ser em casos particulares de poluição 

crônica quando se pode identificar exatamente as perdas econômicas decorrentes da presença 

destes poluentes. 

Assim, a aplicação do método de preços hedônicos é recomendável somente nos casos: 

- Onde existe alta correlação entre a variável ambiental e o preço da propriedade; 

- Em que é possível avaliar se todos os atributos que influenciam o preço de equilíbrio no 

mercado de propriedades, em análise, podem ser captados; 

- Em que as hipóteses adotadas para cálculo do excedente do consumidor, com base nas 

medidas estimadas do preço marginal do atributo ambiental, podem ser realistas.        

 

4.2.1.2. MÉTODO DO CUSTO DE VIAGEM 

Este método estima uma demanda por E, que pode ser, por exemplo, um sítio natural, 

com base na demanda de atividades recreacionais, associadas de maneira complementar ao 

seu uso. A curva de demanda destas atividades pode ser construída com base nos custos de 

viagem a este sítio natural. Basicamente, o custo de viagem representará, assim, o custo de 

visitação do sítio natural. 

Quanto mais longe do sítio natural os visitantes vivem, menos uso (menor número de 

visitas) deste é esperado que ocorra porque aumenta o custo de viagem para visitação. 

Aqueles que vivem mais próximos ao sítio tenderão a usá-lo mais (maior número de visitas), 

na medida em que o preço implícito de utilizá-lo, o custo de viagem, será menor. 



69 

 

Para calcular o valor recreacional do sítio em questão, utilizam-se procedimentos 

econométricos. Por intermédio de uma pesquisa de campo realizada no próprio sítio natural 

são identificados, por amostragem, seus visitantes, frequência e custo de viagem das visitas, 

idade, zona residencial, renda, escolaridade, etc. 

A partir destes dados, estima-se a taxa de visitação Vi (visitantes por mil habitantes por 

ano, por exemplo) de cada zona residencial da amostra para correlacioná-la em termos 

estatísticos com os dados de custo médio de viagem de cada zona residencial CV da amostra e 

as outras variáveis socioeconômicas (usadas como proxis para indicar preferências) da zona 

em questão Si, conforme abaixo (SEROA DA MOTTA,1998): 

Vi = f (CV,S1, S2, ...., Sn)                                                                                          EQ. 4.3 

onde 

Vi = taxa de visitação 

CV = custo de viagem 

S = variáveis socioeconômicas. 

Esta função f permite, então, determinar o impacto do custo de viagem na taxa de 

visitação. Assim, a partir da função f é possível inferir a taxa de visitação esperada de cada 

zona com base nas informações zonais. Com esta taxa de visitação zonal estimada, podemos 

ao multiplicá-la pela população zonal conhecer o número esperado de visitantes por zona. 

Derivando-se f em relação à variação de CV para cada zona, estima-se a curva de 

demanda f' pelas atividades recreacionais do sítio natural, medindo-se a redução (ou aumento) 

do número de visitantes quando se aumenta (ou diminui) CV. f' é, portanto, a disposição a 

pagar pelos serviços ambientais de R, conforme a figura 4.1 a seguir, onde a área abaixo da 

curva f' é a medida do excedente do consumidor em relação a E. 
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FIG. 4.1- Curva de demanda derivada da função de custo de viagem 

(Fonte: SEROA DA MOTTA, 1998)  

 

VIESES ESTIMATIVOS DO MÉTODO DOS CUSTOS DE VIAGEM 

 

Este método capta valores de uso direto e indireto associados a visita a um determinado 

sítio natural. Não considera os valores de opção e existência daquelas pessoas que apesar de 

atribuírem estes valores ao sítio em questão, não o frequentam. 

O método estima o excedente do consumidor associado ao usufruto dos serviços 

ambientais oferecidos pelo sítio natural. Este excedente depende de que a oferta destes 

serviços no sítio e nos outros sítios substitutos se mantenha constante. 

No caso de ocorrerem variações da oferta dos serviços de E, elas devem ser calculadas 

com base numa função f’ para diversos sítios naturais com distintos serviços ambientais. 

Obviamente, esta é uma tarefa que exigiria um imenso esforço de pesquisa e transformações 

econométricas com significativos problemas de especificação. 

Uma grande dificuldade na aplicação deste método refere-se a mensuração do próprio 

custo de viagem. Locomoções por certos meios de transporte podem ter custos mais baixos 

que outros para o mesmo local, mas, ao mesmo tempo serem mais demoradas. Do mesmo 

modo, o tempo que se gasta na visitação também está relacionado diretamente com a 

distância. Assim, verifica-se na literatura a utilização de medidas de custo do tempo 

associadas aos custos de transporte e outros gastos que espelhem o consumo dos serviços 

ambientais. 
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Outra restrição à mensuração do custo de viagem refere-se à possibilidade do visitante 

aproveitar a viagem para visitar outros sítios com finalidades distintas. Detectar tal 

comportamento na pesquisa de campo é importante e pode permitir ajustes nas estimativas. 

Apesar das restrições mencionadas, o método do custo de viagem é um instrumento 

valioso para definir e justificar ações de investimentos em sítios naturais, principalmente para 

definir valores de cobrança de ingressos e outras formas de contribuição para utilização de 

serviços recreacionais específicos. 

4.2.1.3. MÉTODO DA VALORAÇÃO CONTINGENTE 

Os métodos anteriormente descritos se baseiam em preços de mercado de bens privados 

que têm sua produção afetada pela disponibilidade de bens e serviços ambientais, ou são  

substitutos ou complementares aos bens ou serviços ambientais que se pretende valorar. 

Os métodos descritos captam valores de uso (direto ou indireto) ou mesmo valores de 

opção. No entanto, não podem captar valores de existência na medida em que estes não estão 

associados ao consumo de outros bens ou serviços privados, não se revelando, portanto, por 

complementaridade ou substituição. Na realidade, o valor de existência não está associado ao 

uso do recurso e, sim, a valores com base unicamente na satisfação altruísta de garantir a 

existência do recurso. 

O método de valoração contingente (MVC) procura mensurar monetariamente o impacto 

no nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa ou qualitativa 

dos bens ambientais. Esta metodologia pode ser utilizada nos casos onde outros métodos não 

são passíveis de uso para se valorar bens do tipo: preservação de espécies em extinção, sítios 

históricos, parques florestais, área de grande biodiversidade, bens culturais arquitetônicos, etc. 

Os dois indicadores de valor utilizados por esse método são: Disposição a Pagar (DAP) e 

Disposição a Aceitar (DAA), que vêm a ser, respectivamente, o quanto os indivíduos estariam 

dispostos a pagar para obter uma melhoria de bem-estar, ou quanto estariam dispostos a 

aceitar como compensação para uma perda de bem-estar. Ou seja, de acordo com Seroa da 

Motta (1998), “o MVC pretende de alguma maneira quantificar a mudança no nível de bem-

estar percebida pelos indivíduos, resultante de uma alteração no suprimento de um 

determinado bem ou serviço ambiental”. 
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O MVC estima os valores da DAP e da DAA com base em mercados hipotéticos que são 

simulados por intermédio de pesquisas de campo que perguntam ao entrevistado sua DAP ou 

sua DAA por alterações na disponibilidade quantitativa ou qualitativa do meio ambiente. 

Simulam-se cenários ambientais os mais próximos possíveis das características da 

realidade, e, ainda, de acordo com Seroa da Motta (1998), "de modo que as preferências 

reveladas nas pesquisas reflitam decisões que os agentes tomariam de fato, caso existisse um 

mercado para o bem ambiental descrito no cenário hipotético".  

As preferências, do ponto de vista da teoria econômica, devem ser expressas em valores 

monetários. Estes valores são obtidos através das informações adquiridas nas respostas sobre 

quanto os indivíduos estariam dispostos a pagar para garantir a melhoria de bem estar, ou quanto 

estariam dispostos a aceitar em compensação para suportar uma perda de bem-estar. 

A grande vantagem do MVC, em relação a qualquer outro método de valoração, é que ele 

pode ser aplicado em um espectro de bens ambientais mais amplo. A grande crítica, entretanto, ao 

MCV é a sua limitação em captar valores ambientais que indivíduos não entendem, ou mesmo 

desconhecem (SEROA DA MOTTA,1998).  

O interesse pelo método da valoração contingente tem crescido bastante ao longo da última 

década. Entre outros motivos, destaca-se o próprio aperfeiçoamento das pesquisas de opinião e, 

principalmente, o fato de ser a única técnica com potencial de captar o valor de existência. Por 

outro lado, a aplicação do MVC não é trivial, envolve custos elevados e requer procedimentos 

muito rigorosos na formulação das pesquisas para produzir resultados confiáveis. 

Tendo em vista a originalidade e importância do esforço de pesquisa de campo na 

aplicação do MVC, Seroa da Motta (1998), apresenta uma sequência de procedimentos 

requeridos para aplicação deste método: 

1°  Estágio: Definindo a Pesquisa e o Questionário 

(a) Objeto de Valoração - determinar qual o recurso ambiental a ser valorado e que 

parcela do valor econômico está se medindo. 

(b) A Medida de Valoração - decidir qual será a forma de valoração entre as duas 

variações básicas: disposição a pagar (DAP), ou disposição a aceitar (DAA). 

(c) A Forma de Elicitação - definir a forma de elicitação do valor. As principais opções 

são: 

- Lances livres ou forma aberta (“open-ended”) - onde o questionário apresenta a 

seguinte questão: “quanto você está disposto a pagar?”. 

- Referendo (escolha dicotômica) - onde o questionário apresenta a seguinte questão: 
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“você está disposto a pagar R$ X”?. 

- Referendo com acompanhamento (mais de um valor) - forma mais sofisticada de 

escolha dicotômica. Conforme a resposta dada à pergunta inicial, é acrescida uma segunda 

pergunta iterativa.  

(d) O Instrumento (ou veículo) de Pagamento - definir o instrumento (ou veículo) de 

pagamento ou compensação com que a medida de DAP ou DAA será realizada. 

(e) A Forma de Entrevista - definir como será a aplicação do questionário. 

(f) O Nível de Informação - determinar qual o conteúdo das informações que devem ser 

prestadas no questionário de forma a transferir, realisticamente, a magnitude das alterações de 

disponibilidade do recurso ambiental em valoração. 

(g) Os Lances Iniciais - é preciso determinar um intervalo de valores monetários que 

variem do máximo ao mínimo da DAA ou DAP. 

(h) As Pesquisas Focais - adoção de pequenas pesquisas de elicitação abertas, realizadas 

em alguns grupos focais para estabelecer estes pontos extremos de máximo e mínimo da 

demanda.  

(i) O Desenho da Amostra - a definição de uma amostra deve obedecer a certos 

procedimentos estatísticos padrões que garantam sua representatividade. 

2°  Estágio: Cálculo e Estimação 

(j) Pesquisa-Piloto e Pesquisa Final - sempre que possível, deve-se proceder a uma 

pesquisa-piloto antes da pesquisa final para testar o questionário desenvolvido. 

(l) Cálculo da Medida Monetária - no caso de um experimento baseado na escolha 

dicotômica, a média é obtida pelo cálculo do valor esperado da variável dependente (DAP ou 

DAA). Para questionários com elicitação aberta, o valor médio é obtido diretamente com a 

aplicação direta de técnicas econométricas de regressão para validar o resultado.  

Uma curva de lances livres pode ser estimada para investigar os determinantes das 

respostas de DAP pela função DAPi (ou DAAi) = f (Qij,Yi,Si,Ej) onde, 

Qij = visitas 

Yi = renda 

Si = fatores sociais (ou outras variáveis explicativas) 

Ei = parâmetro de qualidade ambiental do bem a ser valorado, 

A curva permite estimar mudanças nos lances de DAPi ou DAAi em função de variações 

em Ei se as demais variáveis permanecerem estáveis. 

 (m) A Agregação dos Resultados - a partir da média (ou mediana) da DAP ou DAA, o 
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valor econômico total é estimado multiplicando esta média pela população afetada pela 

alteração de disponibilidade. 

4.2.2. MÉTODOS DA FUNÇÃO DE PRODUÇÃO 

Se o recurso ambiental é um insumo ou um substituto de um bem ou serviço privado, os 

métodos da função de produção se utilizam de preços de mercado deste bem ou serviço 

privado para estimar o valor econômico do recurso ambiental. Assim, os benefícios ou custos 

ambientais das variações de disponibilidade desses recursos ambientais para a sociedade 

podem ser estimados (SEROA DA MOTTA, 1998). 

Com base nos preços desses recursos privados, geralmente admitindo que não se alteram 

frente a essas variações, estimam-se indiretamente os valores econômicos (preços-sombra) 

dos recursos ambientais cuja variação de disponibilidade está sendo analisada. O benefício 

(ou custo) da variação da disponibilidade do recurso ambiental é dado pelo produto da 

quantidade variada do recurso vezes o seu valor econômico estimado. Por exemplo, a perda 

de nutrientes do solo causada por desmatamento pode afetar a produtividade agrícola. Ou a 

redução do nível de sedimentação numa bacia, por conta de um projeto de revegetação, pode 

aumentar a vida útil de uma usina hidrelétrica e sua produtividade (SEROA DA 

MOTTA,1998). 

Os métodos da função de produção, por serem mais simples, são os métodos de valoração 

mais adotados. Estes métodos permitem observar o valor do recurso ambiental E em razão de 

sua contribuição como insumo ou fator de produção de um produto Z qualquer, ou seja, 

permitem calcular o impacto da utilização de E em uma atividade econômica. 

Supondo uma função de produção de Z, o nível de produção de Z é dado pela seguinte 

expressão: 

Z = F(X,E)                                                                                                                       EQ. 4.4  

Onde X é um conjunto de insumos formado por bens e serviços privados e E representa um 

bem ou serviço ambiental gerado por um recurso ambiental que é utilizado gratuitamente. Estima-

se a variação de produto de Z decorrente da variação da quantidade de bens e serviços ambientais 

do recurso ambiental E utilizado na produção de Z. Este método é empregado sempre que é 

possível obterem-se preços de mercado para a variação do produto Z ou de seus substitutos.  

Duas variantes gerais podem ser reconhecidas: método dos bens substitutos e método da 
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produtividade marginal.  

4.2.2.1. MÉTODO DOS BENS SUBSTITUTOS 

Considerando-se variações de quantidade de Z devido a variações de quantidade ou 

qualidade de E, pode-se empregar métodos baseados nos mercados de bens substitutos, tanto 

de Z quanto de E. Estes métodos são importantes para os casos onde a variação de Z, embora 

afetada por E, não oferece preços observáveis de mercado ou são de difícil mensuração. Assim, 

frente à eventual impossibilidade de se calcular diretamente as perdas com Z ou E, por 

inexistência de respectivos preços de mercado, calculam-se as perdas com bens substitutos 

perfeitos S.  

Substitutos perfeitos são bens ou serviços que podem ser utilizados em substituição a 

outros bens ou serviços sem provocar perda de bem-estar. Por exemplo, o gás liquefeito de 

petróleo (GLP) pode substituir o gás natural quando há escassez de gás natural mantendo-se, 

assim o nível de bem-estar. 

Se em uma função de produção Z = f (X,E), E tem em S seu substituto perfeito, então a 

função de produção pode ser expressa em Z = f (X,E+S), onde a perda de uma unidade de E 

pode ser compensada por uma quantidade constante de S. Para manter Z constante, uma 

unidade a menos de E será compensada por uma quantidade a mais de S e a variação de E será 

valorada pelo preço de S observável no mercado. O próprio Z, sendo um bem ou serviço 

ambiental sem preço de mercado, poderia ser substituído por S caso não houvesse função de 

produção ou dose-resposta disponível. 

Três métodos, com base em mercados de bens substitutos podem ser considerados de 

fácil aplicação (SEROA DA MOTTA, 1998): 

Custo de reposição: quando o custo de S representa os gastos incorridos pelo consumidor 

ou usuário para garantir o nível desejado de Z ou E. Por exemplo, custos de construção de 

muros de contenção de encostas para evitar desabamentos provocados por desmatamentos ou 

custos de adubação para manter a produtividade agrícola constante. 

Custos evitados: quando o custo de S representa os gastos incorridos pelo consumidor ou 

usuário para não alterar o produto Z que depende de E. Por exemplo, gastos com aquisição de 

produtos químicos para tratamento de água quando há despejos de esgotos em cursos d' água 
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utilizados para abastecimento ou gastos da população com reposição de bens danificados em 

situações de enchentes provocadas por assoreamento dos rios devido a desmatamentos às suas 

margens. 

Custos de controle: quando o dano ambiental pode ser também valorado pelos custos de 

controle que empresas ou consumidores incorrem para evitar a perda de qualidade ou 

quantidade de E. Por exemplo, gastos com disposição adequada de lixo industrial para evitar a 

degradação dos corpos hídricos. 

Deve-se ressaltar que o uso dos métodos de mercados de bens substitutos pode levar a 

uma subestimação do valor econômico do recurso natural pela dificuldade de encontrarem-se 

no mundo real bens substitutos perfeitos, quando se trata de bens naturais. 

Outra variante do método de bens e serviços privados substitutos é o método do custo de 

oportunidade. Este método mensura as perdas de renda nas restrições da produção e consumo de 

bens e serviços privados devido às ações para conservar ou preservar os recursos ambientais. É 

amplamente utilizado para estimar a renda sacrificada em termos de atividades econômicas 

restringidas pelas atividades de proteção ambiental e, assim, permitir uma comparação destes 

custos de oportunidade com os benefícios ambientais numa análise de custo-benefício (SEROA 

DA MOTTA, 1998). 

O método do custo de oportunidade não valora diretamente o recurso ambiental, mas, sim, o 

custo de oportunidade de mantê-lo. Por exemplo, não inundar uma área de floresta para geração 

de energia hidroelétrica significa sacrificar a produção desta energia, ou criar uma reserva 

biológica significa sacrificar a renda que poderia ser gerada pela extração de madeira, criação de 

gado ou por usos agrícolas nesta área. 

4.2.2.2. MÉTODO DA PRODUTIVIDADE MARGINAL 

O método da produtividade marginal assume que o preço de Z é conhecido e o valor 

econômico de E representa valores de uso diretos ou indiretos relativos a bens e serviços 

ambientais utilizados na produção. Deve-se ressaltar que a estimação das funções de produção 

F não é trivial quando as relações tecnológicas são complexas. 

As correlações de E em F são difíceis de serem captadas diretamente na medida em que E 

coresponde geralmente a fluxos de bens ou serviços gerados por um recurso ambiental que 

dependem do seu nível de estoque ou de qualidade. Portanto, se faz necessário conhecer a 
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correlação de E em F ou, se possível mais especificamente, as funções de dano ambiental ou 

as funções Dose-Resposta (DR) onde: 

E = DR (x1,x2,...,Q)                                                                                                    EQ. 4.5 

sendo x1, x2,... as variáveis que junto com o nível de estoque ou qualidade Q do recurso, 

afetam o nível de E. Assim, 

E = DR / Q                                                                                                           EQ. 4.6 

Estas funções DRs relacionam a variação do nível de estoque ou qualidade 

(respectivamente, taxas de extração ou poluição) com o nível de danos físicos ambientais 

para, em seguida, identificar o efeito dos danos físicos (decréscimo de E) em certo nível de 

produção específico. Por exemplo, em um estudo econômico sobre produtividade agrícola, a 

"dose" seria a erosão do solo e a "resposta" seria a correspondente diminuição da safra. 

Outro exemplo de DR é o que relaciona o aumento do nível de poluição da água de um 

rio (Q) que afeta a qualidade da água (E) que, por sua vez, afeta a produção pesqueira deste 

rio (Z). Determinada a DR, é possível, então, estimar a variação do dano (qualidade da água) 

em termos de variação no bem ou serviço ambiental (poluição da água) que afeta a produção 

de um bem (produção pesqueira). 

Deve-se ressaltar que as funções de dano nem sempre são de fácil utilização tendo em 

vista que as relações causais em ecologia são ainda pouco conhecidas e de estimação bastante 

complexa. Com isso, torna-se difícil estabelecer relações precisas de causa e efeito, não 

permitindo a determinação de formas funcionais simples para as DRs e suas respectivas funções 

de produção. 

Dessa forma, é importante que os vieses estimativos do método da produtividade 

marginal sejam avaliados para que mensurações, aparentemente triviais, não se tornem 

enviesadas e vazias de conteúdo econômico. 

 

VIESES ESTIMATIVOS DO MÉTODO DA PRODUTIVIDADE MARGINAL 

 

O valor de E quando insumo consegue apenas refletir as variações de produção de Z 

devido às variações de E. Desta forma, somente valores de uso (diretos e indiretos) de E para 

a produção de Z são captados. Assim, valores de opção e existência não podem ser capturados 

com este método. Com isso, o método da produtividade marginal subestima o valor total de E 

nos casos onde valores de opção e existência são significativos. 

Quando a variação de E altera preços de forma tal que ocorrem ajustes em outros setores 



78 

 

os quais resultam em variação no excedente do consumidor de Z e seus bens substitutos ou 

complementares, e no excedente do produtor que utiliza X e seus bens substitutos ou 

complementares, tais ajustes em outros mercados somente podem ser identificados por 

intermédio de modelos de equilíbrio geral de alta sofisticação estatística e que requerem 

enorme base de dados. No caso de evidências de alterações significativas de preço, o método 

de produtividade determina valores incorretos de E em termos de variação de bem-estar que 

podem estar muito, ou pouco, subestimados ou superestimados. 

O preço de mercado de Z ou X pode não ser uma boa medida do custo de oportunidade 

de Z ou X, ou seja, o respectivo preço de eficiência. Portanto, o valor da produtividade 

marginal de E pode estar incorreto mesmo para captar valores de uso. Neste caso, o viés 

estimativo dependerá do nível de distorção existente na formação do preço de Z e X (SEROA 

DA MOTTA, 1998). 

O método da produtividade marginal aplica-se, na maioria das vezes, de maneira muito 

simples. Para o público em geral a utilização de preços de mercado garante uma medida mais 

objetiva do valor econômico do recurso ambiental, uma vez que representam valores 

reconhecidos no mercado. Talvez seja este o motivo da maior utilização destes métodos da 

função de produção e também da sua predileção em meios profissionais que lidam com 

valoração ambiental. No entanto, as estimativas que estes métodos oferecem não estão livres 

de restrições. 

A principal limitação seria a não cobertura de valores de opção e existência. Todavia, 

vale ressaltar que, em vários casos, o analista consegue descartar ou ajustar decisões de 

investimento que gerem um uso mais eficiente do recurso ambiental em análise com a simples 

identificação de valores de uso. Para isso, entretanto, deve-se conhecer com precisão as 

relações entre atividades econômicas e do meio ambiente. 

Mesmo quando as funções de produção e dose-resposta são bem estimadas, identificam-

se vieses estimativos importantes que apontam para a necessidade de se considerarem ajustes 

de mercado - alteração de preços e quantidades consumidas. Embora variações de preço e 

quantidade possam e devam ser melhores captadas com modelos de equilíbrio geral, que 

avaliam os efeitos intra-setoriais na economia devido à alteração de pontos de equilíbrio em 

um determinado mercado, as estimativas das variações de bem-estar dependerão da 

introdução de medidas de excedente do consumidor com base na disposição a pagar e a 

aceitar (SEROA DA MOTTA,1998). 

Assim, o método da produtividade marginal juntamente com o método dos bens 
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substitutos são ideais para valorações de recursos ambientais, cuja disponibilidade, por serem 

importantes insumos da produção, afeta o nível do produto da economia. 

4.3. METODOLOGIA DE VALORAÇÃO ECONÔMICA ADOTADA 

Um dos maiores geradores de poluição atmosférica nos grandes centros são as fontes 

móveis em circulação nas das cidades. De acordo com o Relatório Anual da Qualidade do Ar 

do Estado do Rio de Janeiro (2009), as fontes móveis são compostas pelos meios de 

transporte aéreo, marítimo e terrestre, em especial os veículos automotores que, pelo número 

e concentração, passam nas áreas urbanas a constituir fontes de destaque frente a outras. Nesta 

dissertação o termo fontes móveis será usado para designar os veículos automotores.  

O mesmo Relatório aponta que na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as fontes 

móveis são responsáveis por 77% do total de poluentes emitidos para a atmosfera e as fontes 

fixas, 23%. 

As principais substâncias poluentes geradas pelas fontes móveis são: Material Particulado 

(PM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e  

dióxido de enxofre (SO2). A tabela 4.2 abaixo resume os efeitos gerais sobre a saúde humana 

de algumas destas substâncias poluentes. 

 
TAB. 4.2- Substâncias poluentes do ar e seus efeitos sobre a saúde humana. 

Substância Poluente Efeitos Gerais Sobre a Saúde 

Material Particulado 

(PM10) 

Aumento de atendimentos hospitalares e mortes prematuras. 

Dióxido de Enxofre 

(SO2) 

Desconforto na respiração, doenças respiratórias, agravamento 

de doenças respiratórias e cardiovasculares já existentes. 

Pessoas com asma, doenças crônicas de coração e pulmão são 

mais sensíveis ao SO2. 

Dióxido de Nitrogênio 

(NO2) 

Aumento da sensibilidade à asma e à bronquite, baixar a 

resistências às infecções respiratórias. 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

Altos níveis de CO estão associados a prejuízo dos reflexos, de 

trabalho, visual e no aprendizado. 

(Fonte: Elaboração própria a partir de NTU, 2004). 

 

Tendo em vista que a implantação de um sistema BRT tem o potencial de reduzir a 

quantidade de emissões de alguns desses poluentes, o objetivo desta dissertação é, além de 
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quantificar essas reduções, valorá-las economicamente. Isso será desenvolvido através da 

relação entre gastos com saúde e as variações de concentração de poluentes medidos.  

A partir da análise dos métodos de valoração estudados, aquele que melhor se aplica ao 

problema de valoração dos impactos a saúde decorrentes de emissões veiculares é o método 

da produtividade marginal. 

Este método é bastante adequado por possibilitar a combinação de duas etapas bastante 

distintas: a função física que representa a relação entre a dose de poluição e a resposta do 

ativo ambiental poluído ou degradado; e o modelo econômico com suas aplicações, que 

possibilita o cálculo dos valores monetários decorrentes desta relação. 

De acordo com Moreira (1999), as funções dose-resposta que associam poluição do ar e 

mortalidade ou morbidade podem ser de dois tipos: clínicas ou laboratoriais e estatísticos ou 

epidemiológicas. As primeiras são de interesse principalmente na área de saúde publica. Já as 

segundas são as que mais interessam do ponto de vista econômico.  

Os estudos epidemiológicos podem, grosso modo, ser enquadrados em duas categorias: a 

análise cross section, e a análise temporal. 

Ainda de acordo com Moreira (1999), os estudos cross-section mais comuns se referem 

aos índices de mortalidade relacionados a poluição. Esse tipo de estudo tem como objetivo 

detectar os efeitos de longo prazo causados pela poluição a saúde. Para uma boa estimação 

desses efeitos, outros fatores que podem afetar a mortalidade ou morbidade devem ser 

controlados estatisticamente ou então mantidos constantes. Entre esses fatores estão aqueles 

relacionados à características físicas ou pessoais, como idade, sexo, raça, tabagismo, nível 

nutricional e outros relacionados à características socioeconômicas como renda, cuidados 

médicos, nível de saneamento básico, acesso a serviços de saúde, entre outros. 

A  análise temporal consiste numa investigação das mudanças no padrão de mortalidade e 

morbidade, relacionando-as a mudanças na qualidade do ar, ao longo de um dado período de 

tempo, numa única localização. Envolve uma resposta de curto prazo, na qual altas 

concentrações de poluentes têm efeitos imediatos na saúde. 

Este tipo de abordagem apresenta a vantagem de dispensar a coleta de variáveis 

socioeconômicas, pois se trabalha com a hipótese de que fatores físicos, socioeconômicos e 

características pessoais mudam pouco no dia-a-dia dentro de uma área geográfica no período 

analisado e, portanto, podem ser considerados constantes. 

O procedimento aqui adotado será a análise de séries temporais para funções dose-

resposta do tipo estatístico ou epidemiológico. Esta análise é mais viável que a cross-section, 
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pois não necessita de coletar variáveis socioeconômicas e/ou físicas da população e nem de 

uma base de dados muito grande.  

Além disso, a análise de séries temporais é a mais utilizada em trabalhos desse tipo e, 

como possui uma literatura mais vasta que a análise de cross-section, será possível comparar 

o resultado obtido do presente trabalho com vários resultados de outras pesquisas. 

As etapas para a aplicação desse método são descritas abaixo: 

- Elaboração de modelos de dispersão atmosférica dos efluentes aéreos emitidos por 

determinada fonte, a fim de se calcular as concentrações médias anuais de cada poluente ao 

nível do solo. Essa etapa engloba a identificação das emissões nocivas oriundas da fonte e a 

determinação de um raio onde os efeitos da poluição são mais relevantes. Tal raio determinará 

a região de estudo; 

- Determinação do chamado risco incremental individual, que é a tentativa de se 

estabelecer qual o incremento do risco individual de dano trazido pelo poluente, isto é, de 

quanto aumenta o risco de um indivíduo sofrer de doença ou morte quando se aumenta a 

concentração de um dado poluente atmosférico. Para essa etapa são necessários dados de 

vulnerabilidade associados à cada poluente, que relacionem as concentrações do mesmo a 

potenciais efeitos sobre a saúde humana (mortes e doenças). São esses dados de 

vulnerabilidade que geralmente empregam as chamadas relações de dose – resposta (DR). 

Tais relações são obtidas de estudos toxicológicos que relacionam quantitativamente a dose 

de exposição a um determinado agente químico por um indivíduo e os efeitos que são 

provocados neste mesmo indivíduo. Neste tipo de estudo, parte-se do princípio de que existe 

uma relação causal entre o grau de exposição (dose) a um agente e a existência de um 

mecanismo capaz de causar um efeito (resposta); 

-  Determinação do risco incremental total, que consiste no produto do risco individual, 

obtido na etapa anterior, pela população contida na região. Nessa etapa é necessária a 

obtenção de dados demográficos da região de estudo; 

- Valoração dos custos ambientais, que consiste no produto do incremento do risco 

coletivo de ocorrência do dano pelo valor econômico atribuído a tal incremento. Nessa etapa é 

necessária a estimativa do custo de degradação para cada bem ou serviço. Quando tais bens e 

serviços possuem valor de mercado, basta que se tome tal valor e se multiplique pelo 

incremento do risco, ainda que tal procedimento possa ser alvo de algumas críticas. No caso 

dos bens e serviços que não são transacionados no mercado, a valoração precisa ser feita 

através de técnicas de inferência indireta. Tais técnicas podem incluir pesquisas de opinião, 
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que buscam obter junto à população os valores que os indivíduos estariam dispostos a pagar 

por um bem ou serviço, ou receber por sua perda. Também podem levar em conta o salário do 

indivíduo afetado e os valores de mercado das propriedades. Ao levarem em conta o salário 

do indivíduo recaem em questões de ordem ética e moral, o que dificulta bastante a obtenção 

de valores considerados aceitáveis, na medida em que se estabelece uma “aparente” tentativa 

de se estimar o valor monetário da vida ou da saúde de uma pessoa. “Aparente”, pois na 

verdade o que se tenta obter é o valor que a sociedade estaria disposta a pagar para que 

houvesse a redução do incremento dos riscos de doença e morte (TOLMASQUIM, 2000 apud 

MARIANO, 2001) 

A etapa de elaboração de modelo de dispersão vem sendo substituída, em muitos estudos 

realizados em grandes cidades, pela coleta de dados dos órgãos responsáveis pelo 

monitoramento dos poluentes nas mesmas por apresentarem dados seguros e de fácil acesso. 

Esses órgãos normalmente possuem pontos de monitoramento espalhados por toda a cidade e 

realizam medições contínuas das concentrações dos principais poluentes. Como exemplo tem-

se a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), antigo Centro Tecnológico de 

Saneamento Básico e o Instituto Estadual do Meio Ambiente no estado do Rio de Janeiro. 

Na etapa da determinação do risco incremental individual são utilizados tratamentos 

estatísticos para obter a correlação entre os poluentes e entre estes e a variação de incidência 

de determinada doença ou número de mortes e intermações. 

À partir do desenvolvimento das etapas descritas acima se chega a um valor numérico 

que representa o custo ambiental associado à emissão de uma dada quantidade de um poluente 

atmosférico. 
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5 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE EMISSÕES VEICULARES NA 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA BRT 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O principal objetivo desta dissertação é desenvolver uma metodologia que possibilite a 

quantificação da variação das emissões veiculares provocada pela implantação de um sistema 

BRT. A finalidade da elaboração desta metodologia é criar uma ferramenta que possa orientar 

as ações que devem ser tomadas, desde a fase de elaboração do projeto, para que se possa 

analisar o impacto nas emissões veiculares promovido pelo referido sistema. 

No capítulo 03, após a análise de vários modelos de cálculo de emissões veiculares 

disponíveis, ficou definido que o modelo que servirá de base para a realização dos cálculos  

será o Modelo IVE. Este modelo foi desenvolvido com o objetivo principal de ser utilizado 

em países em desenvolvimento, que não dispõem de modelos locais e dados de emissões, 

além de possuir um banco de dados elaborado na cidade de São Paulo. 

Este modelo possui uma padronização para a coleta dos dados necessários à 

caracterização dos diversos fatores que contribuem para as emissões veiculares. Este 

processo, apresentado em algumas publicações, geralmente é aplicado para a criação de 

bancos de dados de cidades ou grandes regiões.  

A metodologia aqui apresentada propõe uma adaptação desta padronização às 

particularidades da implantação e operação de um sistema BRT. 

Um dos impactos da implantação de um corredor BRT é transformar o sistema de ônibus 

existente na região num sistema mais integrado, substituindo as linhas antigas por uma nova 

configuração de linhas que proporcionem a mesma abrangência que os usuários já possuíam, 

porém de uma forma mais otimizada, interligando-se de maneira planejada para propiciar 

maior agilidade nas viagens e um melhor serviço. 

Para o desenvolvimento desse sistema integrado são identificadas, inicialmente, as linhas 

de transportes coletivos atuais que operam na área de influência do futuro Corredor BRT. 

Cada uma das linhas de ônibus deve ser analisada relativamente ao itinerário e demanda 
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transportada com o intuito de avaliar eventuais necessidades de adaptações de modo a 

eliminar concorrências diretas ao Corredor principal e conceber os sistemas de linhas que se 

integrarão a este.  

As definições das novas configurações das linhas devem ser orientadas no sentido de 

minimizar as alterações no sistema existente, de maneira a reduzir as resistências dos atuais 

usuários destas linhas. Desta forma, as linhas de ônibus que deverão estar integradas ao 

corredor, sempre que possível, devem manter o mesmo local de conexão ou contato com o 

eixo composto pelas vias nas quais será implantado o novo sistema estrutural. 

As linhas integradas ao Corredor devem ser divididas em função das extensões e das 

áreas de atendimento, sendo classificadas normalmente como alimentadoras e 

complementares. As linhas alimentadoras apresentam, em geral, extensões mais curtas. Já as 

linhas complementares apresentam extensões mais longas que a maioria das linhas 

alimentadoras e interligam o corredor com centro da cidade e com importantes subcentros do 

município. 

Esses dois tipos de linhas geralmente operam em tráfego misto, como serviço de ônibus 

normais, com o diferencial de fazerem parte de um sistema BRT e terem sido concebidas para 

se integrarem no seu corredor principal. 

No processo de implantação do corredor algumas linhas atuais são eliminadas por 

possuírem itinerários diretamente concorrentes com o Corredor, na maior parte do trajeto, 

outras são seccionadas nas proximidades do local de interseção com o corredor, gerando 

linhas alimentadoras ou complementares. Algumas linhas mantêm seus itinerários atuais e 

outras são desviadas para não compartilharem o sistema viário destinado ao tráfego geral ao 

longo do Corredor. Além de serem criadas novas linhas que atuarão como alimentadoras ou 

complementares. 

Para uma análise da quantidade de emissões veiculares obtidas com a  implantação de um 

corredor BRT, as contribuições de todas as linhas, da antiga configuração e da nova, se 

possível, devem ser contabilizadas. 

Além disso, deverão ser contabilizados os impactos causados pela implantação do 

sistema BRT nos demais veículos que trafegam diariamente no corredor principal do projeto. 

Para isso suas contribuições nas emissões veiculares totais também devem ser medidas. 

Conforme citado anteriormente, para sistematizar essa análise, foi desenvolvida uma 

metodologia para ser aplicada no levantamento de dados e cálculos nas fases de projeto e 

operação do sistema BRT.  
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Inicialmente deve ser escolhido um ponto de coleta de dados cujas características de 

tráfego sejam representativas de toda a extensão do corredor principal. Caso as vias 

integrantes do corredor não possuam uma característica de tráfego homogênea pode-se dividir 

o corredor em trechos e reproduzir o procedimento de escolha dos pontos de coleta de dados 

em cada um destes trechos. Deve-se também selecionar pelo menos dois tipos diferentes de 

vias que sejam representativas dos itinerários das linhas que não circulam no corredor 

principal, mas que fazem parte da área de influência do projeto. 

A etapa seguinte é caracterizar as frotas das principais classes de veículos circulantes na 

região em estudo, utilizando uma combinação de duas abordagens. Os veículos são filmados 

nos trechos de coleta de dados selecionados e as fitas de vídeo revisadas para contagem dos 

números dos vários tipos de veículos que operam nessas vias. Em simultâneo com este 

processo de coleta de dados, áreas de estacionamento da região são pesquisadas para recolher 

informações específicas sobre a tecnologia dos veículos. 

O próximo passo é definir os padrões de condução para as diversas categorias de 

veículos. Isso é medido através da tecnologia Global Positioning Satellite (GPS) associada a 

um software que armazena e processa as informações necessárias. Esta tecnologia permite 

medições de velocidade e posição do veículo segundo a segundo. Os dados devem ser 

coletados de modo a fornecer informações do padrão de condução ao longo de todo o dia. 

Outra etapa importante é caracterizar os padrões de partida dos veículos circulantes. A 

coleta de dados é feita através de um equipamento que detecta as variações de tensão do 

sistema veículo e através delas determina quando os veículos foram ligados, quanto tempo 

estiveram em operação e quanto tempo eles ficaram parados entre as partidas. Esta 

informação é essencial para estabelecer as emissões de partida dos veículos. 

Por fim são contabilizadas as extensões que cada veículo percorreu nos tipos de vias 

estudados e todos esses dados coletados são inseridos no Modelo IVE (International Vehicles 

Emissions), utilizado nessa metodologia para realizar os cálculos de estimativas de emissões 

veiculares. 

Cada uma das etapas desta metodologia é descrita em detalhes a seguir:  
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5.2. ETAPA 01- DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

No projeto de implantação de um sistema BRT é definido o traçado do corredor principal 

baseado na estruturação que se pretende dar ao transporte coletivo daquela região. Também é 

elaborado um levantamento de todas as linhas de ônibus que circulam nas vias que integram o 

futuro corredor ou nas proximidades. A definição do trajeto de todas essas linhas define a 

abrangência da área de influência do sistema a ser implantado.  

O estudo das variações de emissões veiculares provenientes da implantação do sistema 

BRT deverá ser mais concentrado nas vias que farão parte do corredor principal, por serem as 

que sofrerão o maior impacto, mas para uma análise mais completa, o estudo da variação de 

emissões deve ser realizado em toda a área de influência do projeto. Portanto a área de estudo 

da implantação de um determinado corredor BRT será toda a sua área de influência. 

Como um estudo completo de toda a área de influência seria muito complexo, demorado 

e oneroso, a análise da variação de emissões veiculares nas vias que não pertencem ao 

corredor principal pode concentrar-se nas contribuições de emissões dos ônibus que circulam 

na configuração atual das frotas e nas linhas existentes após a implantação do sistema. A 

variação das emissões desses dois grupos de ônibus somada à variação observada no corredor 

principal refletirá o impacto ocorrido na área de influência após a implantação do sistema. 

  

5.3. ETAPA 02- DEFINIÇÃO DO PERFIL DAS FROTAS VEICULARES 

O elemento mais crítico na análise de emissões de transporte é a natureza das tecnologias 

de veículos que operam na rua ou na região de interesse. Tecnologias diferentes de veículos 

podem produzir taxas de emissões consideravelmente diferentes, com uma variação de até 

300 vezes entre tecnologias (LENTS at al., 2004).  

A estimativa mais precisa da contribuição de veículos para as emissões veiculares é feita 

através da determinação das frações das classes de veículos com diferentes tecnologias que 

operam efetivamente na via ou região analisada.  

Para isso deve-se desenvolver dentre os veículos rodantes uma distribuição por classes, 

classificando dentro de cada classe seus elementos por  suas características tecnológicas.  
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A distribuição por classes de veículos numa determinada via varia de acordo com a hora 

do dia e até com o dia da semana. A fim de assegurar a coleta de dados que representem todas 

as variações citadas, é importante que os levantamentos sejam realizados do período da 

manhã até a noite e ao longo de 7 dias. O período praticado para a elaboração do banco de 

dados de São Paulo, no Modelo IVE, foi das 07:00 às 20:00, ao longo de 7 dias, podendo ser 

adotado como sugestão. Na fase anterior à implantação do corredor, esta etapa pode ser 

realizada junto com a pesquisa de contagem de tráfego que integra o relatório de pesquisa e 

contagem do projeto. 

Para determinar as frações das classes de veículos que trafegam nas ruas analisadas, duas 

câmeras de vídeo devem ser instaladas no ponto de interesse da via para gravarem o 

movimento de tráfego, conforme ilustrado na figura 5.1. É importante definir um bom 

posicionamento e a altura adequada para as câmeras, a fim de obter uma boa visão do tráfego 

da via. 

 

 

FIG. 5.1- Gravação do tráfego em vídeo 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

Dados úteis podem ser capturados com as câmeras localizadas na beira da estrada, mas 

em ruas movimentadas, é melhor que as câmeras fiquem elevadas de 1 a 3 metros acima do 

nível da rua, quando possível. No caso de elevado volume de tráfego ou estrada com 

múltiplas pistas, as câmeras devem ser posicionadas, se for possível, em um viaduto ou 

passarela que cruzem a pista conforme mostrado na figura 5.2..  
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FIG. 5.2- Gravação do Tráfego em vias de múltiplas faixas 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

As câmeras devem operar por, pelo menos, 20 min. durante a hora de interesse, 

repetindo-se o procedimento em todas as horas que serão analisadas. 

As fitas de vídeo devem ser revistas em câmera lenta e a ação deve ser parada quando 

necessário para produzir uma análise precisa das distribuições de veículos rodoviários. Esta é 

uma das principais vantagens da utilização de fita de vídeo em vez de observação humana 

direta. 

Na análise dos vídeos devem ser determinados os números de veículos de passeio, vans, 

ônibus, caminhões, taxis e motocicletas, e suas respectivas participações percentuais no 

volume de tráfego total. A tabela 5.1 apresenta um exemplo de distribuição de veículos por 

classes. 

TAB. 5.1- Exemplo de Distribuição por Classes de Veículos 

Tipo  

Rodovia 
Horário 

Veíc. 

Pass. 
Taxi Ônibus Caminhão Motos 

Veículos/

hora 

Arterial 8:00 83,5% 3,7% 7,1% 3,8% 1,9% 1.270 

Arterial 9:00 74,8% 8,6% 4,9% 2,1% 9,9% 1.774 

Arterial 10:00 77,8% 5,8% 2,9% 3,4% 10,1% 1.300 

Arterial 11:00 74,6% 6,2% 6,6% 3,0% 9,6% 1.686 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

As classes de veículos mais representativas devem ser subdivididas e seus elementos 

classificados por  tamanho, quilometragem rodada, tecnologia de motor, tipo de combustível 

utilizado e tecnologia de controle de emissões.  

Normalmente não é possível, determinar a natureza exata das tecnologias de veículos 

observados utilizando apenas o processo de gravação de vídeo. Para isso solicitam-se dados 
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técnicos aos fabricantes de veículos e, as operadoras de ônibus, cooperativas de taxis e 

cooperativas de vans que atuam na área estudada, além de realizar pesquisas em 

estacionamentos que funcionem na região em estudo. Também podem ser utilizadas 

informações do banco de dados do Departamento de Trânsito (DETRAN), solicitadas através 

do registro das placas dos carros analisados.  

Levantamentos em estacionamentos permitem uma inspeção cuidadosa de veículos, para 

que a tecnologia do motor, ano, modelo, quilometragem rodada, equipamento de controle, e 

tipo de combustível possam ser estabelecidos. Essa etapa, na fase anterior à implantação do 

corredor, pode ser realizada junto com a pesquisa de estacionamentos, que integra o relatório 

de pesquisa e contagem do projeto. 

As informações coletadas deverão ser processadas num banco de dados e, após feita a 

divisão definida pela classificação citada anteriormente, dentro de cada classe de veículo, 

arquivos “frota” devem ser criados.. Esses arquivos são apenas uma lista das frações da frota 

por tecnologias veiculares, mas conseguem representar as composições das frotas de cada 

classe de veículos na via ou região estudada. 

O modelo IVE define 1.328 classificações de tecnologia com base no tipo de 

combustível, tecnologia de motores e tecnologia de controle e mais 45 tecnologias definidas 

pelo usuário. Para criar um arquivo frota basta selecionar as classificações que representem as 

características dos veículos computados nas pesquisas de campo e atribuir  seus respectivos 

percentuais dentro da composição. Um exemplo de arquivo “frota” para ônibus na cidade de 

São Paulo é mostrado na figura 5.3. 
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FIG. 5.3- Exemplo de Arquivo “Frota”- Ônibus na cidade de São Paulo. 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

Todo esse processo de definição de perfil de frota para cada classe de veículo deve ser 

executado nas situações antes e depois da implantação do BRT. Algumas classes de veículos 

provavelmente sofrerão grandes alterações nas suas composições. Por exemplo, a frota de 

ônibus que muitas vezes é totalmente renovada na implantação do sistema, utilizando-se 

novas tecnologias e até diferentes tipos de combustíveis, portanto o arquivo frota anterior não 

representará de forma correta essa nova realidade. 

Como o foco da definição do perfil das frotas é determinar os percentuais de veículos 

com características tecnológicas diferentes dentro de cada classe de veículos e esses 

percentuais não variam muito nas diversas vias de uma mesma região, pode ser utilizada uma 

quantidade de pontos de coleta de dados menor que a que será usada nas etapas seguintes da 

metodologia. O importante é que seja feita uma coleta criteriosa de dados para que os perfis 

definidos representem as características das frotas que circulam na região de abrangência do 

estudo.  

Na impossibilidade de definição do perfil da frota para cada classe de veículo conforme 



91 

 

descrito anteriormente devem-se utilizar arquivos já existentes nos bancos de dados do 

Modelo IVE. Essa frota escolhida deve representar da forma mais fiel possível as 

características locais da classe de veículos, portanto a tendência é que seja utilizado o banco 

de dados do mesmo país já que os percentuais de veículos com as mesmas características 

tecnológicas podem até se diferenciar de uma cidade para outra, mas os modelos de veículos 

circulantes e os combustíveis utilizados normalmente são bem semelhantes. 

O modelo IVE possui, para o Brasil, o banco de dados da cidade de São Paulo, elaborado 

em 2004.  

5.4. ETAPA 03- DEFINIÇÃO DOS PADRÕES DE CONDUÇÃO 

As emissões veiculares podem variar consideravelmente dependendo do comportamento 

dos condutores. Esse comportamento de condução pode ser descrito por um perfil da 

velocidade medida do local de condução, o número e a distribuição de acelerações dos 

veículos. 

O objetivo dessa etapa é coletar, segundo a segundo, informações sobre a velocidade e a 

aceleração dos principais tipos de veículos que circulam na região a ser estudada, ao longo do 

dia. 

Os trechos escolhidos para os levantamentos de dados devem ser representativos da 

região estudada. No corredor a ser implantado deve ser escolhido um ponto por sentido de 

fluxo ou até mesmo mais de um ponto por sentido caso haja um variação muito grande de 

características de tráfego ao longo do corredor. 

Deve-se também selecionar pelo menos uma rua arterial e uma residencial localizadas na 

área de influência do projeto, mas que não integrem o corredor principal. As ruas arteriais têm 

por característica conectar seções de uma área urbana, ou fornecer uma conexão importante 

dentro de uma seção da área urbana. As residenciais levam as pessoas às suas casas ou 

pequenos cortes comerciais de uma área urbana, e geralmente possuem uma ou duas faixas 

com velocidade média relativamente baixa e cruzamentos frequentes. Ambas devem ser 

representativas na região, de preferência, devem fazer parte da rota de mais de uma linha 

alimentadora ou complementar, pois servirão para o cálculo das contribuições de emissões 

das mesmas. 
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Também é importante coletar dados em momentos diferentes do dia para levar em conta 

o congestionamento do tráfego e as consequentes mudanças das taxas de fluxo conforme o dia 

avança.  

Como dirigir em situações de trânsito difícil e coletar dados nas vias são atividades 

cansativas, a coleta de dados deve ser realizada por cerca de 7 horas por dia. Como sugestão, 

a coleta de dados pode ser realizada do período de 6:00h às 20:00h para que se possa abranger 

o ciclo completo do fluxo de tráfego. Essa coleta de dados pode intercalar dias com turnos de 

06:00h às 13:00h  e turnos de 13:00h às 20:00h. 

Os dados serão coletados através de módulos chamados Combined Global Positioning 

Satellite (CGPS), uma combinação de unidades Global Positioning Satellite (GPS) com 

softwares desenvolvidos pelo Center for Environmental Research & Technology (CE-CERT) 

e pelo International Sustainable Systems Research Center (ISSRC). As unidades são colocadas 

em veículos que percorrerão vias previamente determinadas seguindo o fluxo de tráfego local. 

Diferente de um aparelho comum de GPS (Global Positioning System), o módulo CGPS além 

de coletar  informações sobre a localização, velocidade e altitude a cada segundo, ele processa 

as mesmas através de seus softwares para que esses dados sejam utilizados na definição dos 

padrões de condução. 

É importante que se faça a coleta de dados de padrão de condução independente para 

veículos de passeio, táxis, motocicletas, vans, ônibus e caminhões, uma vez que 

provavelmente cada um opera de forma diferente. De acordo com LENTS et al. (2004), foram 

utilizados dez módulos CGPS na coleta de dados em São Paulo. O procedimento de coleta 

para cada tipo de veículo é descrito mais adiante nesta seção. 

A Figura 5.4 mostra uma típica unidade de módulo CGPS que pode ser utilizada. Pesam 

cerca de 5,5 kg cada, e podem ser pressas à parte de trás de uma motocicleta ou colocadas no 

assento de um veículo de passeio. Uma antena é necessária. Como a antena é magnética, pode 

ser colocada facilmente no teto de automóveis, mas podem também ser coladas na parte 

superior da caixa ou no capacete do condutor da motocicleta. 
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FIG 5.4- Módulo CGPS 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

A.   VEÍCULOS DE PASSEIO E MOTOCICLETAS 

 

Para a coleta de dados será necessária a utilização de aproximadamente três veículos de 

passeio e três motos com condutores para percorrerem as vias selecionadas por sete horas 

durante alguns dias. As quantidades de veículos e dias de coleta podem variar de acordo com 

a quantidade de ruas que serão estudadas. A Figura 5.5 mostra um veículo de passageiros 

equipado com um módulo CGPS. Esses módulos não necessitam de um operador ou 

computador portátil. Assim, apenas o condutor é necessário. 

 

 

FIG. 5.5- Veículo de Passeio equipado com módulo CGPS. 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

 A finalidade do veículo instrumentado é recolher dados representativos relativos aos 
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padrões de condução de veículos de passageiros e de motocicletas. Para conseguir isso o 

veículo é operado nas ruas selecionadas, de acordo com o tráfego normal no momento em que 

operam. É importante que os diferentes condutores atuem em todas as ruas estudadas. Cada 

veículo irá operar em uma rua selecionada durante 1 hora e depois mudar para outra já 

predeterminada. A Tabela 5.2 mostra um exemplo de circuito de condução para três veículos 

de passageiros. É importante que os condutores sigam estritamente a ordem definida das ruas 

para assegurar que cada uma delas seja coberta durante todos os momentos do dia.  

TAB. 5.2- Exemplo de circuito de condução para veículos de passeio. 

Dia 01 

Início Fim Veículo 01 Veículo 02 Veículo 03 

06:00 07:00 Rua A.1* Rua B.1 Rua C.1 

07:00 08:00 Rua A.2** Rua B.2 Rua C.2 

08:00 09:00 Rua B.1 Rua C.1 Rua A.1 

09:00 10:00 Rua B.2 Rua C.2 Rua A.2 

10:00 11:00 Rua C.1 Rua A.1 Rua B.1 

11:00 12:00 Rua C.2 Rua A.2 Rua B.2 

12:00 13:00 Rua A.1 Rua B.1 Rua C.1 

Dia 02 

13:00 14:00 Rua A.2 Rua B.2 Rua C.2 

14:00 15:00 Rua B.1 Rua C.1 Rua A.1 

15:00 16:00 Rua B.2 Rua C.2 Rua A.2 

16:00 17:00 Rua C.1 Rua A.1 Rua B.1 

17:00 18:00 Rua C.2 Rua A.2 Rua B.2 

18:00 19:00 Rua A.1 Rua B.1 Rua C.1 

19:00 20:00 Rua A.2 Rua B.2 Rua C.2 

Dia 03 

06:00 07:00 Rua C.2 Rua A.2 Rua B.2 

07:00 08:00 Rua C.1 Rua A.1 Rua B.1 

08:00 09:00 Rua A.2 Rua B.2 Rua C.2 

09:00 10:00 Rua A.1 Rua B.1 Rua C.1 

10:00 11:00 Rua B.2 Rua C.2 Rua A.2 

11:00 12:00 Rua B.1 Rua C.1 Rua A.1 

12:00 13:00 Rua C.2 Rua A.2 Rua B.2 

Dia 04 

13:00 14:00 Rua C.1 Rua A.1 Rua B.1 

14:00 15:00 Rua A.2 Rua B.2 Rua C.2 

15:00 16:00 Rua A.1 Rua B.1 Rua C.1 

16:00 17:00 Rua B.2 Rua C.2 Rua A.2 

17:00 18:00 Rua B.1 Rua C.1 Rua A.1 

18:00 19:00 Rua C.2 Rua A.2 Rua B.2 

19:00 20:00 Rua C.1 Rua A.1 Rua B.1 
*A.1, B.1 e C.1- Ruas no sentido Bairro/Centro 

** A.2, B.2 e C.2- Ruas no sentido Centro/Bairro 

(Fonte: Elaboração própria baseada em LENTS et al., 2004) 
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É importante que os condutores dos veículos de passageiros e motocicletas anotem todas 

as condições de tráfego incomuns que possam invalidar os dados. Os módulos CGPS irão 

gravar informações sobre onde e como os veículos foram operados pelos condutores. Assim, a 

análise de dados irá indicar se as rotas de condução apropriadas foram seguidas. 

 

B. TÁXIS E CAMINHÕES 

 

A instalação do módulo CGPS nos táxis e caminhões utilizados na coleta de dados é 

similar à dos automóveis de passeio, mas os condutores são orientados a realizarem suas 

atividades normais ao longo do dia. 

Deve haver a preocupação de escolher caminhões e táxis para participarem da coleta de 

dados que normalmente concentram a maior parte das suas atividades na área de influência do 

projeto para retratar de forma mais fiel a realidade da região estudada. 

Dois módulos para os táxis e dois para os caminhões são suficientes para serem utilizados 

por dia,  mas devem ser utilizados por veículos diferentes ao longo dos dias de coleta. A 

figura 5.6 mostra um caminhão sendo equipado com o módulo CGPS. 

 

 

FIG 5.6- Caminhão equipado com módulo CGPS. 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

C. ÔNIBUS E VANS 

 

No caso da coleta de dados em ônibus e vans, integrantes da equipe de pesquisa deverão 

ir como passageiros em linhas de ônibus e vans que operem nas ruas de interesse, conforme 
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apresentado na figura 5.7. Dois módulos de CGPS para cada classe de veículo analisada são 

suficientes. Os dados também devem ser coletados ao longo de todo o dia para abranger o 

ciclo completo do fluxo de tráfego. 

 

 

FIG. 5.7- Coleta de dados com módulo CGPS no Ônibus. 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

Após coletados os dados para cada classe de veículo, os mesmos devem ser inseridos no 

modelo IVE para que sejam calculados os padrões de condução das classes de veículos nas 

vias estudadas. 

O modelo IVE usa um cálculo da demanda de energia no motor por unidade de massa do 

veículo para corrigir o impacto do padrão de condução nas emissões dos veículos. Este fator 

de potência é chamado de energia específica do veículo (VSP). A VSP é o melhor indicador 

das emissões dos veículos em relação à taxa base de emissão de veículos, embora não seja 

perfeito. A Equação 5.1 apresenta a equação utilizada para o cálculo da VSP utilizada. 

 

VSP = v [1.1a + 9,81 (atan (sen (inclinação da via))) 0,132] + 0,000302v
3
             EQ. 5.1 

Inclinação = (ht = 0 - ht = -1) / v (t = -1 a 0 segundos) 

v = velocidade (m / s) 

a = aceleração (m/s
2
) 

h = Altitude (m) 

 

Cerca de 75% da variação das emissões dos veículos podem ser contabilizados usando a 

VSP. Para melhorar ainda mais a correção das emissões de veículos em atividade, um fator 
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chamado Stress do Motor foi desenvolvido. O Stress do Motor (STR) utiliza uma estimativa 

de RPM (Rotações Por Minuto) do veículo, combinada com a média da potência exercida 

pelo veículo nos 15 segundos antes do evento de interesse. A Equação 5.2 indica o cálculo 

para o STR. 

 

STR (sem unidades) = Índice RPM + 0.08 (ton/kW)* Potência Promedia                      EQ. 5.2 

Potencia Promedia = média de VSP nos 15 segundos antes do tempo de interesse (kW/ton) 

Índice RPM = RPM estimada do motor/1000  

 A RPM mínima permitida é de 900. 

O coeficiente de 0,08 foi desenvolvido a partir de uma análise estatística dos dados de emissões e 

velocidades de cerca de 500 veículos para achar o melhor fator de correção quando combinado com 

VSP. 

 

Os dados são processados no modelo IVE usando vários filtros e as equações acima para 

estimar a VSP e o Stress do Motor (STR).  

O resultado do processamento de dados é a fração de tempo percorrido em cada uma das 

categorias de VSP e Stress. Existem três categorias de STR (Baixo, Médio e Alto) e 20 

categorias de VSP, num total de 60 compartimentos chamados Bins. Os Bins correspondem a 

diversos “compartimentos” de energia, dependendo do STR e da VSP. A lista de categorias 

para as VSPs e Stress do motor são mostrados na Tabela 5.3.  
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TAB. 5.3- Limites definidos para os Bines VSP/Stress do Motor. 

 Bin 
VSP (KW/Ton) Stress do Motor  

Bin 
VSP (KW/Ton) Stress do Motor 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

0 -80,0 -44,0 -1,6 3,1 30 -7,0 -2,9 3,1 7,8 

1 -44,0 -39,9 -1,6 3,1 31 -2,9 1,2 3,1 7,8 

2 -39,9 -35,8 -1,6 3,1 32 1,2 5,3 3,1 7,8 

3 -35,8 -31,7 -1,6 3,1 33 5,3 9,4 3,1 7,8 

4 -31,7 -27,6 -1,6 3,1 34 9,4 13,6 3,1 7,8 

5 -27,6 -23,4 -1,6 3,1 35 13,6 17,7 3,1 7,8 

6 -23,4 -19,3 -1,6 3,1 36 17,7 21,8 3,1 7,8 

7 -19,3 -15,2 -1,6 3,1 37 21,8 25,9 3,1 7,8 

8 -15,2 -11,1 -1,6 3,1 38 25,9 30,0 3,1 7,8 

9 -11,1 -7,0 -1,6 3,1 39 30,0 1.000,0 3,1 7,8 

10 -7,0 -2,9 -1,6 3,1 40 -80,0 -44,0 7,8 12,6 

11 -2,9 1,2 -1,6 3,1 41 -44,0 -39,9 7,8 12,6 

12 1,2 5,3 -1,6 3,1 42 -39,9 -35,8 7,8 12,6 

13 5,3 9,4 -1,6 3,1 43 -35,8 -31,7 7,8 12,6 

14 9,4 13,6 -1,6 3,1 44 -31,7 -27,6 7,8 12,6 

15 13,6 17,7 -1,6 3,1 45 -27,6 -23,4 7,8 12,6 

16 17,7 21,8 -1,6 3,1 46 -23,4 -19,3 7,8 12,6 

17 21,8 25,9 -1,6 3,1 47 -19,3 -15,2 7,8 12,6 

18 25,9 30,0 -1,6 3,1 48 -15,2 -11,1 7,8 12,6 

19 30,0 1.000,0 -1,6 3,1 49 -11,1 -7,0 7,8 12,6 

20 -80,0 -44,0 3,1 7,8 50 -7,0 -2,9 7,8 12,6 

21 -44,0 -39,9 3,1 7,8 51 -2,9 1,2 7,8 12,6 

22 -39,9 -35,8 3,1 7,8 52 1,2 5,3 7,8 12,6 

23 -35,8 -31,7 3,1 7,8 53 5,3 9,4 7,8 12,6 

24 -31,7 -27,6 3,1 7,8 54 9,4 13,6 7,8 12,6 

25 -27,6 -23,4 3,1 7,8 55 13,6 17,7 7,8 12,6 

26 -23,4 -19,3 3,1 7,8 56 17,7 21,8 7,8 12,6 

27 -19,3 -15,2 3,1 7,8 57 21,8 25,9 7,8 12,6 

28 -15,2 -11,1 3,1 7,8 58 25,9 30,0 7,8 12,6 

29 -11,1 -7,0 3,1 7,8 59 30,0 1.000,0 7,8 12,6 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

As frações nos Bins para cada padrão de condução devem sempre somar 1. Por exemplo, 

se após os cálculos para veículos de passeio de uma determinada região concluiu-se que 60% 

do tempo de operação do veículo foi no Bin 11 e 40% do tempo de operação no Bin 12 (isso 

não é usual), haverá 0,6% no Bin 11,  no Bin 12 terá 0,4%  e zero no restante. A tabela 5.4 

apresenta um exemplo de distribuição de condução em compartimentos de energia. 
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TAB 5.4- Exemplo de distribuição de condução em compartimentos de energia (Bins)  para carros de 

passeio em vias arteriais de São Paulo (vel. média: 22,63 km / h)- Modelo IVE. 

Stress 
Motor 

Bins de Energia   

Baixo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,12% 0,28% 0,75% 1,55% 3,03% 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
6,12% 51,99% 15,75% 11,53% 5,89% 2,06% 0,27% 0,06% 0,01% 0,00% 

Médio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,15% 0,06% 0,02% 0,05% 

Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

 

Na impossibilidade do levantamento de dados para a definição dos padrões de condução 

das classes de veículos nas regiões estudadas conforme descrito anteriormente devem-se 

utilizar padrões de condução já definidos nos bancos de dados do Modelo IVE.  O critério de 

escolha do padrão de condução de uma determinada classe de veículos a ser usado deverá ser 

a semelhança com características dessa classe no trânsito local. 

5.5. ETAPA 04- DEFINIÇÃO DAS EMISSÕES DE PARTIDA 

Semelhantes aos padrões de condução, diferentes tipos de partidas do motor podem ter 

um profundo impacto sobre as emissões do tubo de escape. Entre 10% e 30% das emissões 

veiculares nos Estados Unidos são provenientes das emissões de partidas (LENTS et al, 

2004). Isto é uma quantidade significativa de emissões. Assim, é importante entender os 

padrões de partida de veículos na região urbana a ser estudada para avaliar completamente as 

emissões veiculares. 

Os veículos poluem mais quando entram em atividade após os motores terem passado 

muito tempo desligados em comparação com as operações quando estão totalmente 

aquecidos. Um arranque a frio geralmente causa maiores emissões porque o motor terá que 

atingir sua temperatura de funcionamento e o catalisador, se houver, demorará mais tempo 

para atingir a temperatura operacional. Assim, é importante saber quantas vezes os veículos 
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são iniciados em uma área urbana e por quanto tempo ficaram desligados entre as partidas 

para fazer uma estimativa precisa das emissões de partida. 

No modelo IVE, uma partida é considerada a frio quando o motor esfriar completamente, 

descansando por 18 horas ou mais e é considerada a quente é quando o motor, já quente, for 

desligado por 5 minutos ou menos antes de ser ligado novamente. O termo Soak do motor é 

definido como o período de tempo que um motor quente foi desligado antes de ser iniciado 

novamente. No modelo IVE existem 10 grupos de Soak do motor, conforme mostrado na 

tabela 5.5.  

Para medir os padrões de partida foi desenvolvido um pequeno dispositivo chamado 

Vehicle Occupancy Characteristics Enumerator (VOCE) que se conecta ao acendedor de 

cigarros e através das flutuações de tensão no sistema elétrico pode estimar quando o motor 

do veículo é ligado e desligado, quanto tempo eles operam, e quanto tempo ficam parados 

entre as partidas. As unidades VOCE são colocadas em veículos de passeio e deixadas 

realizando medições por até uma semana, conforme apresentado na figura 5.8 a seguir. 

 

 

FIG 5.8- Instalação de unidade de coleta de dados de partida de veículos 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

A quantidade de veículos utilizados no estudo é definida de acordo com a abrangência do 

projeto, mas a título de exemplo foram utilizados aproximadamente 70 veículos para uma 

mostra representativa da cidade de São Paulo. 

Para a coleta de dados, unidades de VOCE devem ser distribuídas para os proprietários de 

Unidade VOCE 

Acendedor 

de Cigarro 
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veículos locais cadastrados e ligadas durante quatro dias. As unidades são recuperadas, seus 

dados baixados num software desenvolvido para interpretá-los e elas são entregues à 

proprietários de veículos diferentes para serem utilizadas por mais quatro dias até que se 

obtenha uma quantidade satisfatória de amostras. 

A Tabela 5.5 apresenta, como exemplo, a distribuição do padrão de partida para veículos 

de passeio na cidade de São Paulo. Os dados foram agrupados a cada duas horas para 

acumularem percentuais mais significativos. 

TAB. 5.5- Exemplo de distribuição de Partida (Veículos de passeio em São Paulo). 

Horário 
Tempo de Soak 

Total 
15 min 30 min 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 6 hr 8 hr 12 hr +18hr 

24:00-01:59 0,95% 0,11% 0,32% 0,48% 0,37% 0.05% 0,11% 0,21% 0,05% 0,16% 2,80% 

02:00-03:59 0,60% 0,25% 0,25% 0,35% 0,25% 0,10% 0,10% 0,05% 0,10% 0,15% 2,20% 

04:00-05:59 0,35% 0,00% 0,15% 0,15% 0,05% 0,00% 0,05% 0,30% 0,30% 0,45% 1,80% 

06:00-07:59 1,68% 0,41% 0,26% 0,05% 0,15% 0,00% 0,10% 0,56% 2,24% 2,14% 7,60% 

08:00-09:59 2,44% 0,56% 0,82% 0,82% 0,26% 0,05% 0,10% 0,31% 1,53% 1,73% 8,60% 

10:00-11:59 
5,30% 1,43% 1,38% 1,38% 0,77% 0,15% 0,15% 0,10% 0,61% 1,48% 

12,80

% 

12:00-13:59 
4,58% 1,54% 2,06% 1,50% 0,83% 0,42% 0,87% 0,20% 0,36% 1,03% 

13,40

% 

14:00-15:59 
3,02% 1,08% 1,64% 1,69% 0,87% 0,46% 0,26% 0,20% 0,31% 0,66% 

10,20

% 

16:00-17:59 
3,62% 1,68% 1,64% 1,48% 0,91% 0,66% 0,66% 0,25% 1,83% 0,46% 

13,20

% 

18:00-19:59 
3,38% 1,17% 1,33% 2,45% 0,77% 0,41% 0,87% 0,15% 0,56% 0,51% 

11,60

% 

20:00-21:59 2,34% 1,02% 1,02% 1,02% 1,06% 0,81% 0,61% 0,05% 0,35% 0,51% 8,80% 

22:00-23:59 1,73% 0,66% 0,51% 0,91% 0,46% 1,02% 0,56% 0,05% 0,25% 0,46% 6,60% 

Total 29,99% 9,91% 11,38% 12,28% 6,74% 4,12% 4,44% 2,45% 8,50% 9,75% 100% 

(Fonte: LENTS et al., 2004) 

5.6. ETAPA 05- CONTAGEM DE TRÁFEGO 

O volume de tráfego, segundo DNIT/IPR (2006), é definido como o número de veículos 

que passa por uma seção de uma via em um determinado intervalo de tempo. Para os estudos 

de planejamento de rodovias e estudos de tendências de crescimento do tráfego, o intervalo de 

tempo dos volumes de tráfego normalmente é o dia e os mais frequentemente usados são o 

Volume Médio Diário Anual (VMDa) e o Volume Médio Diário (VMD). 

O VMDa representa o valor médio de todos os volumes diários registrados durante um 

ano em uma dada seção de uma via. Já o VMD corresponde à média diária do volume de 
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tráfego de uma determinada seção para um período menor que um ano. Enquanto o VMDa 

utiliza-se de todos os volumes diários durante um ano, o VMD pode ser medido para um 

período de seis meses, um mês, uma semana, ou menor período, como, por exemplo, um ou 

dois dias. 

Os volumes de tráfego também variam ao longo do dia, apresentando pontos máximos 

acentuados, designados por picos. A compreensão destas variações é de fundamental 

importância, uma vez que é no horário de pico que necessariamente deverão ocorrer os 

eventos mais relevantes.  

Os dados aqui levantados nesta etapa da metodologia referem-se a quantidade de veículos 

que trafegam em frente ao ponto de coleta no período de uma hora. Os veículos serão 

computados por classe, não importando a diferença de características tecnológicas dentro de 

cada uma delas. Deve-se dividir o percurso do corredor do projeto BRT em trechos que 

tenham características de tráfego semelhantes e definir em cada um deles um ponto de coleta 

de dados nos dois sentidos de fluxo.  

Em cada trecho selecionado, as contagens devem ser realizadas por pesquisadores de 

campo que registrarão os dados nas formas apropriadas. Para os baixos volumes podem ser 

feitas anotações em um formulário. Para volumes maiores é recomendada a utilização de 

dispositivos contadores operados manualmente, pois os mesmos eliminam a necessidade dos 

pesquisadores de desviarem sua atenção da via analisada.  

Em cada posto de contagem recomenda-se a utilização de pelo menos dois grupos de 

pesquisadores por sentido de fluxo, que se revezarão na contagem do tráfego a cada 15 

minutos. Em cada grupo deve haver pelo menos um integrante por classe de veículo a ser 

estudada.   

O procedimento de análise do tráfego através de gravações com câmeras de vídeo, 

conforme apresentado na Etapa 02 desta metodologia, também pode ser utilizado, 

principalmente nas vias analisadas com maiores fluxos.  

Para cobrir todo o ciclo de fluxo de tráfego local os dados deverão ser coletados em todas 

as horas do dia. Como resultado das coletas de dados serão confeccionadas tabelas contendo 

as quantidades de veículos de passeio, ônibus, vans, motocicletas, ônibus, caminhões e táxis, 

por hora e sentido de tráfego para cada posto de coleta, conforme o exemplo da tabela 5.6. 

Os trechos dos pontos de coleta de contagem de tráfego devem coincidir com os 

estudados para definição dos padrões de condução para que se possa calcular de forma mais 

realista a contribuição de emissões veiculares das frotas circulantes em cada trecho. 
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TAB. 5.6- Exemplo de contagem realizada num posto de pesquisa. 

Posto Av. Abdias de Carvalho 

Sentido Centro-Bairro 

Dia 04/04/2011(segunda-feira) 

 Automóveis Vans Ônibus Caminhões  Motocicletas 

0:00 - 1:00 347 0 0 8 52 

1:00 - 2:00 180 0 0 7 33 

2:00 - 3:00 97 0 0 6 26 

3:00 - 4:00 83 0 0 6 21 

4:00 - 5:00 67 0 0 4 18 

5:00 - 6:00 62 52 66 5 36 

6:00 - 7:00 170 141 180 7 89 

7:00 - 8:00 355 231 251 18 137 

8:00 - 9:00 535 207 301 17 110 

9:00 - 10:00 751 200 319 24 185 

10:00-11:00 989 192 325 27 162 

11:00-12:00 1.193 175 321 31 258 

12:00-13:00 1.305 135 287 24 234 

13:00-14:00 1.302 149 285 25 256 

14:00-15:00 1.369 166 280 24 289 

15:00-16:00 1.478 169 305 23 328 

16:00-17:00 1.619 175 345 29 342 

17:00-18:00 1.796 211 435 21 379 

18:00-19:00 2.249 228 541 11 412 

19:00-20:00 1.800 232 518 13 395 

20:00-21:00 1.102 151 282 5 324 

21:00-22:00 1.025 108 251 7 187 

22:00-23:00 899 97 222 8 172 

23:00-24:00 525 60 133 7 113 

Total Dia 21.298 3.079 5.647 357 4.558 
(Fonte: Elaboração própria baseada em LENTS et al.,2004) 

5.7. ETAPA 06- LEVANTAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS E 

CARACTERÍSTICAS DOS COMBUSTÍVEIS 

Alguns outros parâmetros, ainda não citados anteriormente, são utilizados para ajustar as 

medições de emissões veiculares, como a temperatura ambiente, a umidade relativa e a 

altitude. 

A qualidade e o conteúdo dos combustíveis também podem ter um impacto significativo 

sobre as emissões de um veículo. Muitas características podem ser obtidas por meio da 

análise de combustível, ou entrando em contato com o fabricante.  
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Embora o modelo IVE possa incorporar diferentes tipos de combustível do veículo, tais 

como etanol, gás natural e biocombustíveis, só se podem incluir as características para diesel 

e gasolina até o momento. As variáveis incluem a qualidade geral e os níveis de enxofre para 

o diesel e a gasolina e os níveis de chumbo, benzeno e compostos oxigenados na gasolina.  

Como esses dados são lançados para a frota circulante no local estudado deve-se fazer 

uma pesquisa das características dos combustíveis mais comercializados na região. 

Outro fator que tem impacto na quantidade de emissões veiculares é a existência de 

programas de inspeção/manutenção veicular na região estudada. A adoção de programas de 

I/M limita o número de veículos com altas taxas de emissão, portanto reduzem as emissões da 

frota. O modelo oferece diversos tipos diferentes de programas a serem selecionados de 

acordo com a realidade local. 

5.8. ETAPA 07- CÁLCULOS E RESULTADOS 

Através da coleta de dados das etapas anteriores é possível criar dentro do modelo IVE 

arquivos que representem as frotas das mais relevantes classes de veículos circulantes na 

região de estudo. Também pode-se definir os padrões de condução de cada trecho com 

características de tráfego peculiares, integrantes do corredor principal do projeto ou 

representativos dos tipos de vias existentes na região de influência do projeto. 

A etapa final é lançar os dados de quantidade de veículos de cada uma das classes de 

veículos para cada trecho com padrão de condução definido, utilizando as respectivas 

composições de frota.  Esses cálculos devem ser realizados para os dados coletados na fase de 

projeto e após a implantação do corredor.  

Através da comparação dos resultados de emissões dos diversos tipos de agentes 

poluidores, será possível analisar quais tipos de poluentes tiveram suas emissões reduzidas, 

quais aumentaram e  quais classes de veículos mais contribuíram para essas mudanças. Pode-

se também especular possíveis variações simulando alterações de usos de tipos e qualidades 

de combustíveis. 

Com os dados coletados será possível analisar, ainda, se houve aumento de velocidade 

nas vias estudadas, migração entre modais, variação da quantidade de frota circulante e como 

tudo isso interferiu na variação de emissões veiculares. 
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6 ESTUDO DE CASO: SISTEMA BRT TRANSCARIOCA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo apresenta o estudo de caso utilizado para aplicar e detalhar a metodologia 

proposta neste trabalho. Nesse estudo de caso será possível desenvolver cada uma das etapas da 

metodologia e apresentar sugestões de soluções alternativas na ausência de dados necessários à 

elaboração dos cálculos completos.  

O estudo de caso deste trabalho é o projeto que deu origem ao corredor BRT atualmente 

conhecido por Transcarioca. O projeto em questão é o da implantação do corredor exclusivo 

de ônibus T5, seu traçado inicial foi concebido para ser um  sistema tronco-alimentador, 

operando em via segregada, que se inicia na Barra da Tijuca, junto ao Terminal Alvorada, 

seguindo até a Penha, sendo previstas 36 estações e dois terminais. Sua extensão aproximada 

é de 28 km e destina-se a atender demanda cuja expectativa inicial é de cerca de 350.000 

passageiros/dia (LOGIT et al., 2004).  

O traçado foi definido passando pelas seguintes vias: início no terminal Alvorada, junto à 

interseção da Avenida das Américas com a Avenida Ayrton Senna, Avenida Ayrton Senna, 

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Estrada Pedro Correia, Estrada dos Bandeirantes, 

Avenida Nelson Cardoso, Rua Cândido Benício, Rua Domingos Lopes, Rua Quaxima, novo 

viaduto paralelo ao Viaduto Prefeito Negrão de Lima, Av. Ministro Edgard Romero, Av. 

Vicente de Carvalho, e Av. Brás de Pina, conforme apresentado na figura 6.1 (LOGIT et al., 

2004). 

Os projetos de arquitetura contemplam dois tipos básicos de estações: estações para 

ônibus paradores, em número de 30, estações para ônibus paradores/expressos, num total de 

6, além de 2 terminais: Alvorada e Penha. 

As estações paradoras poderão operar com acesso para os passageiros por uma ou ambas 

as extremidades, dependendo da demanda estimada ao longo dos horizontes de análise. Nas 

extremidades que estiverem operando, logo a seguir ao dispositivo de acesso, haverá área de 
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bilhetagem, validação e controle de entrada e saída, para a qual foi dimensionado módulo de 

comprimento de  4,80 m. 

As estações para ônibus paradores com um único acesso, são constituídas por uma 

plataforma central de 5m de largura e 48,00m de comprimento, possibilitando o embarque e 

desembarque simultâneo de dois ônibus articulados por sentido (LOGIT et al., 2004). 

As estações do tipo expressa permitem a operação dos serviços expresso e parador, 

combinando uma estação paradora com um único acesso, conforme definida anteriormente, 

com uma estação para ônibus expressos, e terão comprimento total de 110,8 m. Tais estações 

oferecem possibilidade de parada para três ônibus simultâneos por sentido, sendo dois no 

módulo parador e um no módulo expresso (LOGIT et al., 2004). 

 

FIG 6.1- Mapa de situação do corredor BRT T5. 

(Fonte: LOGIT et al., 2004).  
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Para a definição do local das estações, o projeto adotou um distanciamento médio de 

cerca de 600 metros, com exceção de 2 trechos (Av. Ayrton Senna e R. Cândido Benício entre 

o Largo do Tanque e a R. Albano, na proximidade da Praça Seca) que não apresentavam 

densidade demográfica relevante e por isso tiveram um distanciamento maior entre paradas. 

Assim o Corredor T5 ficou composto por 38 estações, incluindo os terminais, conforme 

mostrado na figura 6.2 (LOGIT et al., 2004). 

 

 

FIG 6.2- Mapa das estações do corredor BRT T5. 

(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

 

Após a implantação, o sistema contará com 37 linhas alimentadoras e 12 

complementares, que serão detalhadas na primeira etapa da metodologia. 

As integrações físicas dessas linhas com o corredor principal ficará concentrada em 13 

estações de integração. A seleção do local de integração de cada linha de ônibus foi orientada 

no sentido de minimizar as alterações no sistema existente, de maneira a reduzir as existências 

dos atuais usuários destas linhas. Além disso, buscou-se garantir níveis de conforto e 
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segurança adequados. 

Solicitado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal 

de Transportes, o projeto da implantação do corredor exclusivo de ônibus entre a Barra da 

Tijuca e a Penha, Corredor Expresso T5, foi realizado pelo Consórcio Logit – Ingérop – JDS 

em 2005. 

Esse projeto foi ampliado e gerou o corredor Transcarioca que segue o mesmo traçado do 

Corredor T5 e se estende até o Aeroporto Internacional Tom Jobim, totalizando 45 estações 

instaladas numa extensão de 39 quilômetros. Esse corredor se interligará com outros três 

corredores BRTs da Cidade do Rio de Janeiro que estão em fase de implantação ou projeto.  

Tendo em vista todas as mudanças que ocorreram, aumentando a abrangência e a 

importância do projeto do Corredor T5, os ganhos ambientais que serão calculados nesse 

estudo de caso tendem a ser ainda maiores e mais relevantes. 

 

6.2. ETAPA 01- DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a realização dos estudos foi, inicialmente, definida uma área de influência do 

Corredor, compatibilizada com o zoneamento de tráfego que está sendo utilizado no Plano 

Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PDTU/RMRJ. 

Especificamente na área de influência do Corredor, foram selecionadas 36 zonas de 

tráfego, conforme ilustra a Figura 6.3 abaixo. Os códigos das zonas são os mesmos utilizados 

no PDTU/RMRJ (LOGIT et al, 2004). 

Para o desenvolvimento do sistema integrado, foram identificadas as linhas de transportes 

coletivos atuais que operam na área de influência do futuro Corredor T5, incluindo os ramais 

ferroviários, as linhas metroviárias e as linhas de ônibus do Município do Rio de Janeiro. 

O processo de identificação das linhas de ônibus do Município do Rio de Janeiro para 

fins de proposição do sistema integrado envolveu, inicialmente, a seleção das linhas que 

operam na área de influência do futuro Corredor, segundo o critério espacial de atendimento 

das linhas. 

Para a definição das linhas pertencentes à Área de Influência do Corredor T5, foram 

selecionadas todas as linhas de ônibus que, em algum ponto de seu itinerário, usam, pelo 
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menos, uma das vias onde está previsto a passagem do Corredor Exclusivo de Ônibus. A 

figura 6.3 apresenta a área de influência do corredor T5 dividida em zonas de tráfego. 

 

 

FIG 6.3- Zonas de Tráfego da Área de Influência do Corredor T5. 

(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

 

A partir desta seleção inicial, foram excluídas as linhas intermunicipais e as linhas 

municipais de serviço especial. Desta maneira chegou-se a um universo de 77 linhas 

municipais operando na Área de Influência do Corredor T5. A figura 6.4 mostra as rotas de 

cada uma delas numa visão ampla de toda a área de influência do projeto. 

Cada uma das 77 linhas de ônibus foi analisada relativamente ao itinerário e demanda 

transportada com o intuito de avaliar eventuais necessidades de adaptações de modo a 

eliminar concorrências diretas ao Corredor T5 e conceber os sistemas alimentador e 

complementar. Para a configuração final do sistema integrado foram selecionadas 49 linhas. 
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FIG 6.4- Linhas de Ônibus na Área de Influência do Corredor T5- Visão Geral. 

(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

 
As linhas integradas ao Corredor T5 foram classificadas como alimentadoras e 

complementares em função das extensões e das áreas de atendimento. 

 As linhas alimentadoras apresentam, em geral, extensões mais curtas, embora linhas 

longas operando à oeste do eixo do Corredor T5 também tenham sido consideradas como 

alimentadoras. Linhas complementares apresentam extensões mais longas que a maioria das 

linhas alimentadoras e interligam o Corredor T5 com Centro da Cidade e com importantes 

subcentros do Município. 

Tanto as emissões produzidas pelas 77 linhas existentes anteriormente quanto as emissões 

das 49 novas linhas deveriam ser contabilizadas para obter o impacto total nas emissões 

veiculares produzido pela implantação do sistema BRT estudado. 

Como na fase da elaboração do projeto a coleta de dados foi concentrada apenas nas vias 

que  compõem o corredor central, não há dados sobre fluxo de veículos e velocidade dos 
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ônibus nas outras vias que fazem parte da área de influência do projeto. Com isso, não será 

possível calcular o referido impacto total nas emissões veiculares, portanto, o estudo será 

concentrado apenas no impacto causado pela implantação do sistema no corredor principal.  

 

6.3. ETAPA 02- ELABORAÇÃO DAS FROTAS VEICULARES 

Como não foi realizada uma coleta de dados para elaboração das frotas veiculares foram 

utilizados dados do Modelo IVE estruturados para a cidade de São Paulo. Este procedimento 

é coerente uma vez que os tipos de frotas de veículos circulantes no Rio de Janeiro e São 

Paulo são compatíveis. 

Na elaboração do projeto de implantação do corredor T5 foram realizadas contagens de 

tráfego para as seguintes classes de veículos: Automóveis, Vans, Caminhões e Ônibus, 

portanto para  realização dos cálculos de emissões geradas deveriam ter sido coletados dados 

conforme explicados no capítulo anterior para a elaboração dos arquivos frota para cada uma 

dessas classes de veículos. 

Como essa coleta de dados não foi realizada no período da elaboração do projeto fez-se 

necessária a utilização de arquivos frota já citados, integrantes do banco de dados do Modelo 

IVE. O critério adotado para a escolha do arquivo foi a maior proximidade com a composição 

de características tecnológicas de cada classe de veículo.  

Baseado nessa premissa todos os arquivos de frota foram do banco de dados da cidade de 

São Paulo, pois, embora a proporção de distribuição de características tecnológicas 

provavelmente apresente diferença entre as duas cidades, os modelos de veículos circulantes 

têm características semelhantes.  

A tabela 6.1 mostra os arquivos de composição de frotas utilizados para cada classe de 

veículo que será avaliada quanto à emissão veicular. 
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TAB. 6.1- Arquivos de composição de frota utilizados. 

Classe de 

Veículos 
Arquivo Frota IVE 

Automóveis PC Fleet SaoPaulo 2004 

Vans VANS 

Caminhões Truck Fleet SaoPaulo 2004 

Ônibus Bus Fleet SaoPaulo 2004 

Ônibus (BRT) BRT EURO V 

(Fonte: Elaboração própria) 

 

Não havia uma composição de frota para vans no banco de dados do Modelo IVE então 

foi criada a composição denominada VANS, para ser utilizada neste estudo, conforme 

apresentada na figura 6.5. Foram incluídos itens com as diversas características encontradas 

nas frotas de vans das grandes cidades brasileiras, fazendo uma composição com veículos de 

diversas faixas de quilometragem, diferentes tecnologias e funcionando a diesel ou a gasolina. 

Não foi utilizado um maior rigor na elaboração dessa composição de frota já que as emissões 

dessa classe de veículos eram iguais nas situações “antes” e “depois”, não influenciando, 

portanto, nos resultados comparativos. 

 

 FIG 6.5- Composição de frota- VANS, elaborada para o estudo de caso. 

(Fonte:  Modelo IVE, 2012) 
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Também foi criada uma composição de frota para os ônibus utilizados no corredor 

principal do sistema BRT após sua implantação. Nos relatórios do projeto não são 

especificadas as características dos veículos a serem utilizados, portanto optou-se pela 

composição baseada no modelo utilizado num corredor BRT já implantado na cidade do Rio 

de Janeiro. Uma frota composta inteiramente por ônibus novos, articulados e com padrão 

Euro V. A figura 6.6 ilustra essa composição criada.  

 

 

FIG. 6.6- Composição de frota- BRT EURO V, elaborada para o estudo de caso. 

(Fonte: Modelo IVE, 2012) 

 

As figuras 6.7 e 6.8 apresentam as composições do banco de dados do Modelo IVE 

utilizadas para automóveis e ônibus, respectivamente. 
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FIG. 6.7- Composição de frota PC Fleet SaoPaulo2004- Automóveis 

(Fonte:  Modelo IVE, 2012) 

 

FIG. 6.8- Composição de frota Bus Fleet SaoPaulo2004- Ônibus. 

(Fonte: Modelo IVE,  2012) 
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6.4. ETAPA 03- DEFINIÇÃO DOS PADRÕES DE CONDUÇÃO 

Na fase de projeto da implantação do corredor exclusivo de ônibus T5, posteriormente 

denominado BRT Transcarioca não havia o objetivo de se fazer o acompanhamento das 

emissões veiculares, portanto o levantamento dos dados necessários para a definição dos 

padrões de condução para a área de influência do projeto, conforme descrito no capítulo 

anterior, não foi realizado. 

Nesses casos devem-se utilizar arquivos de padrões de conduções já existentes nos 

bancos de dados do Modelo IVE. O critério de escolha será a maior similaridade com 

características locais de padrão de condução da classe de veículo que será analisada. 

Os padrões de condução utilizados foram todos do banco de dados da cidade de São 

Paulo do Modelo IVE. Na tabela abaixo estão listadas as correspondências entre as classes de 

veículos e os respectivos padrões de condução escolhidos. 

TAB. 6.2- Arquivos de composição de frota utilizados. 

Classe de 

Veículos 
Padrão de Condução IVE 

Automóveis PC Arterial São Paulo 2004 

Vans Bus São Paulo 2004 

Caminhões DTruck São Paulo 2004 

Ônibus Bus São Paulo 2004 

Ônibus (BRT) Bus São Paulo 2004 
(Fonte: Modelo IVE, 2012) 

 

O padrão de condução PC Arterial foi escolhido para os automóveis por melhor 

representar as características das vias a serem analisadas, seguindo assim, a recomendação 

dos autores do Modelo IVE que indicam a utilização, preferencialmente, de arquivos do 

banco de dados coletados em vias compatíveis com as que serão estudadas.  

Na ausência de um arquivo de padrão de condução específico para Vans, foi escolhido o  

Bus São Paulo 2004 por possuir as características mais semelhantes com a movimentação de 

paradas em pontos e espera por embarques/desembarques de passageiros das vans. 

O arquivo DTruck São Paulo2004 foi utilizado por representar os caminhões de entrega 

(Delivery Truck), que são os mais comuns na região de estudo. 

Os ônibus do corredor BRT já implantado possuem um padrão de condução bem 

diferente dos ônibus que circulam em vias compartilhadas por atingirem uma maior 
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velocidade, pararem em menos pontos e terem um menor tempo de espera para 

embarque/desembarque, mas como não havia um arquivo que retratasse esse novo padrão de 

condução optou-se por utilizar o mesmo das linhas de ônibus antes da implantação do 

sistema. 

Por estar sendo utilizado um padrão de condução elaborado com dados de velocidades 

mais baixas e uma maior quantidade de paradas que o observado na situação real, os 

resultados que serão obtidos para a frota de ônibus após a implantação do sistema BRT 

provavelmente indicarão uma quantidade de emissões veiculares acima da efetivamente 

emitida. 

Quando o corredor BRT Transcarioca estiver implantado os dados podem ser levantados 

conforme descrição contida no capítulo anterior e será possível definir os padrões de 

condução relativos à área em estudo. Esses padrões de condução definidos podem inclusive   

ser utilizados nos cálculos das emissões veiculares anteriores à implantação do sistema, em 

substituição aos padrões retirados do banco de dados do Modelo IVE já que 

comparativamente representam melhor a realidade local.  

6.5. ETAPA 04- DEFINIÇÃO DAS EMISSÕES DE PARTIDA 

Os procedimentos de coleta de dados para a definição das emissões de partida não foram 

realizados na fase da elaboração do projeto do corredor T5, portanto não é possível a obtenção 

das emissões de partida das classes de veículos para essa fase anterior a implantação do 

projeto. 

Nas etapas anteriores, quando não houve dados suficientes para o cálculo de determinada 

informação, utilizou-se arquivos do Modelo IVE que representavam situações com 

características semelhantes às estudadas. Para o cálculo dos padrões de partida não foram 

selecionados dados do Modelo porque a obtenção da contribuição das emissões veiculares 

provenientes das partidas depende do levantamento da quantidade de partidas, quentes e frias, 

das diversas classes de veículos. Como essa informação não foi coletada optou-se por não 

calcular essa parcela de contribuição das emissões veiculares totais. 

Como o Modelo IVE calcula as emissões de partida de forma separadas das emissões em 

rota, não houve prejuízos na obtenção dos demais resultados. 
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Na fase após a implantação do corredor BRT Transcarioca, seria interessante realizar os 

procedimentos para definição dos padrões de partida descritos no capítulo anterior  e também 

a medição das quantidades de partidas dos fluxos de veículos avaliados para que seja feita a 

análise da contribuição percentual das emissões de partida  nas emissões veiculares totais. 

A figura 6.9 apresenta as variações das emissões de Materiais Particulados provenientes 

de emissões de partida e emissões com os veículos em rota, estimadas no estudo desenvolvido 

por Lents (2004). Caso as frotas analisadas neste estudo apresentem o mesmo 

comportamento, as variações apresentadas podem indicar a parcela de contribuição das 

emissões que não serão calculadas. 

 

 

FIG. 6.9- Emissões veiculares  de Material Particulado  em São Paulo -Modelo IVE. 

(Fonte: CASTRO, 2008) 

 

6.6. ETAPA 05- CONTAGEM DE TRÁFEGO 

Para efeito de análise, na elaboração do projeto de implantação do corredor exclusivo de 

ônibus entre a Barra da Tijuca e a Penha, o corredor principal do projeto T5 foi dividido em 



118 

 

04 (quatro) trechos que possuem características distintas. Na tabela 6.3 estão descritas as 

extensões aproximadas e as estações pertencentes a cada um dos trechos. 

TAB. 6.3- Trechos do corredor adotados no estudo. 

Trecho Delimitação 

Extensão 

Aproximada 

(m) 

Estações 

1 

Terminal Alvorada/ Av. Ayrton 

Senna/ Av. Embaixador 

Abelardo Bueno 

5.000 

Terminal Alvorada 

Estação Lourenço Jorge 

Estação Via Parque 

Estação Pólo Cine Vídeo 

Estação Hospital Sarah 

Estação Autódromo 

2 

Estrada Cel. Pedro Correia/ 

Estrada dos Bandeirantes 
7.000 

Estação Pedro Correia 

Estação Curicica 

Estação Praça do Bandolim 

Estação Arroio Pavuna 

Estação Schering 

Estação Comandante Guaranys 

Estação Gusmão Lobão 

Estação Merck 

Estação André Rocha 

Estação Taquara 

3 

Av. Nelson Cardoso/ Av. 

Cândido Benício/ Rua Domingo 

Lopes/ Rua Quaxima 

7.500 

Estação Mal. Bevilacqua 

Estação Praça Araci Cabral 

Estação Tanque 

Estação Albano 

Estação Praça Seca 

Estação Capitão Menezes 

Estação Pinto Teles 

Estação Campinho 

Estação Madureira 

Estação Mercadão 

4 
Av. Ministro Edgard Romero/ 

Av. Brás de Pina 
8.700 

Estação Otaviano 

Estação Vila Queiroz 

Estação Vaz lobo 

Estação Marambaia 

Estação Vicente de Carvalho 

Estação Aquidauana 

Estação Pedro Taques 

Estação Praça do Carmo 

Estação Guaporé 

Estação Cajá 

Terminal Penha 

(Fonte: LOGIT et al., 2004). 
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A figura 6.10 ilustra os trechos adotados no desenvolvimento do estudo. 

 

FIG. 6.10- Detalhamento dos trechos adotados. 

(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

 

Na fase de elaboração do projeto de implantação do corredor foram determinados 08  

postos de contagem de tráfego, onde também foram realizadas as pesquisas de ocupação 

visual. A localização dos mesmos está descrita na tabela 6.4 a seguir. 
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TAB. 6.4- Localização dos Postos de Contagem de Tráfego. 

POSTO LOCAL 

PC1A AV. A. SENNA (BARRA-PENHA) 

PC1B AV. A. SENNA (PENHA-BARRA) 

PC2A AV. AB. BUENO (BARRA-PENHA) 

PC2B AV. AB. BUENO (PENHA-BARRA) 

PC3A R. CÂNDIDO BENÍCIO (BARRA-PENHA) 

PC3B R. CÂNDIDO BENÍCIO (PENHA-BARRA) 

PC4A AV. ERNANI CARDOSO (BARRA-PENHA) 

PC4B R. DOMINGOS LOPES (PENHA-BARRA) 

PC5A AV. EDGARD ROMERO (BARRA-PENHA) 

PC5B AV. EDGARD ROMERO (PENHA-BARRA) 

PC6A AV. VICENTE DE CARVALHO (BARRA-PENHA) 

PC6B AV. VICENTE DE CARVALHO (PENHA-BARRA) 

PC7A AV. MONSENHOR FELIX (BARRA-PENHA) 

PC7B AV. MONSENHOR FELIX (PENHA-BARRA) 

PC8A AV. BRÁS DE PINA (BARRA-PENHA) 

PC8B AV. BRÁS DE PINA(PENHA-BARRA) 
(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

 

Embora o corredor tenha sido dividido em quatro trechos, com características distintas, 

para fins de estudo na elaboração do projeto de implantação, observa-se que dentre os locais 

escolhidos para instalação dos postos de contagem nenhum se encontra na região do trecho 2. 

Se houvesse, desde a elaboração do projeto, a preocupação com a utilização dos dados 

coletados também para a quantificação das emissões veiculares a distribuição dos postos de 

contagem abrangeria todos os trechos ao longo do corredor. 

Na figura 6.11 estão destacadas as localizações dos postos de contagem. 
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FIG. 6.11- Localização dos Postos de Contagem de Tráfego. 

(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

 

Em todos os postos de pesquisa foram realizadas contagens classificadas com totalizações 

a cada 15 minutos e hora inteira, ao longo de uma semana completa. 

A tabela 6.5 apresenta a contagem da média de veículos nos dias úteis no posto da Av. 

Abelardo Bueno, sentido Barra-Penha. O mesmo procedimento de contagem foi realizado de 

forma separada também para o sábado e para o domingo. Esse conjunto de dados foi coletado 

em todos os postos nos dois sentidos. 

 



122 

 

TAB. 6.5- Contagem no Posto Av. Abelardo Bueno (Barra/Penha) – Média Dias Úteis. 

Posto Abelardo Bueno 

Sentido Barra-Penha 

Dia Média Dias Úteis 

Fluxo 2A 

Pista Única 

 Auto/Utilitário Vans Ônibus Caminhões 

0:00 - 1:00 245 0 0 27 

1:00 - 2:00 114 0 0 14 

2:00 – 3:00 52 0 0 7 

3:00 – 4:00 49 0 0 10 

4:00 – 5:00 55 0 0 10 

5:00 – 6:00 141 20 12 21 

6:00 – 7:00 468 53 23 53 

7:00 – 8:00 1.083 98 31 76 

8:00 – 9:00 1.160 60 26 80 

9:00 – 10:00 1.143 52 30 108 

10:00 – 11:00 1.329 68 28 131 

11:00 – 12:00 1.307 42 34 124 

12:00 – 13:00 1.358 44 29 118 

13:00 – 14:00 1.414 43 31 125 

14:00 – 15:00 1.535 42 23 118 

15:00 - 16:00 1.512 48 25 131 

16:00 – 17:00 1.449 62 30 87 

17:00 – 18:00 1.518 59 29 65 

18:00 – 19:00 1.611 64 33 41 

19:00 – 20:00 1.671 52 31 29 

20:00 – 21:00 1.496 33 31 18 

21:00 – 22:00 1.179 24 27 26 

22:00 – 23:00 936 23 26 23 

23:00 – 24:00 497 12 14 13 

Total Dia 23.322 899 513 1.455 
(Fonte: LOGIT et al., 2004). 

6.7. ETAPA 06- LEVANTAMENTO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS E 

CARACTERÍSTICAS DOS COMBUSTÍVEIS 

Alguns outros parâmetros, ainda não citados anteriormente, são utilizados para ajustar as 

medições de emissões veiculares, como a temperatura ambiente, a umidade relativa e a 

altitude. 

A qualidade e o conteúdo dos combustíveis também podem ter um impacto significativo 
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sobre as emissões de um veículo. Muitas características podem ser obtidas por meio da 

análise de combustível, ou entrando em contato com o fabricante. 

No modelo IVE alguns parâmetros, relativos às características dos combustíveis 

utilizados pelas frotas de veículos e às variáveis ambientais locais, devem ser definidos para o 

cálculo das emissões veiculares. Os parâmetros utilizados neste estudo de caso são relativos à 

cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com o IPP (Instituto Pereira Passos) a temperatura média anual na cidade do 

Rio de janeiro é 23,7 °C, sua altitude média são 2 metros e sua umidade relativa do ar média 

de junho a setembro é de 82,5%.  

De acordo com o INEA (Instituto Estadual do Ambiente) o Rio de Janeiro possui um 

amplo e completo programa de inspeção e manutenção de veículos em uso, que envolve toda 

a frota de circulação intensiva como ônibus, caminhões e utilitários de serviço (taxis, vans e 

kombis), além dos veículos de passeio.  

A gasolina comum brasileira possui um teor de enxofre de 1000 ppm (partes por milhão), 

um teor de benzeno de 1% e não possui chumbo nem produtos oxigenados na sua composição 

(PETROBRÁS, 2012). 

O óleo diesel mais consumido nas regiões metropolitanas possui um teor de enxofre de 

500 ppm, é conhecido por S-500 (PETROBRÁS, 2012). 

6.8. ETAPA 07- CÁLCULOS E RESULTADOS 

Nesta etapa da metodologia os dados coletados em todas as etapas anteriores serão 

utilizados para o cálculo da variação das emissões veiculares  nas situações “antes” e “depois” 

da implantação do corredor BRT T5, que posteriormente foi ampliado e atualmente é  

denominado Transcarioca. 

Devido à falta de dados, na fase anterior à implantação do sistema, sobre as velocidades e 

extensões das linhas de ônibus que circulam na área de influência do projeto, porém fora das 

vias que formam o corredor principal, não será possível realizar a análise completa da 

variação de emissões veiculares neste estudo de caso. Será feita apenas a análise do impacto 

causado nas vias do corredor principal que, embora seja um importante indicativo das 

variações de emissões veiculares, representa um valor parcial das mesmas.   
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Como foi descrito anteriormente, o impacto total nas emissões veiculares provocados 

pela implantação de um sistema BRT consiste em se fazer um comparativo entre o que é 

emitido pelo conjunto de ônibus que atua  na área de influência do projeto, antes do mesmo 

ser implantado e o que passa a ser emitido pela nova configuração das linhas de ônibus da 

área de influência, incluindo as linhas do corredor principal, as alimentadoras e as 

complementares. Sem esquecer a inclusão, nos cálculos das duas fases, das contribuições das 

outras classes de veículos circulantes, pelo menos nas vias do corredor principal do projeto, 

podendo estender os estudos a outras vias da área de influência se for possível. 

Para a elaboração do projeto de implantação do corredor foram instalados postos de 

contagem de volume de tráfego, classificado por classes de veículos e por faixa horária ao 

longo do dia inteiro. Paralelamente foram medidas as velocidades dos ônibus nessas vias no 

mesmo período. 

Dos quatro trechos nos quais o corredor principal foi divido apenas o trecho 02 não 

possui nenhum posto de contagem de tráfego e de velocidade dos ônibus, por isso não foi 

realizado o cálculo das emissões no referido trecho. Nos demais trechos, por haver mais de 

um ponto de contagem, foram utilizados os dados do posto localizado na via de maior 

extensão do trecho. No trecho 01 foram utilizados os dados da Avenida Ayrton Senna, 

somadas as contagens das pistas laterais e central. No trecho 03 os dados utilizados foram da 

Rua Cândido Benício e no trecho 04 os dados da Avenida Vicente de Carvalho. 

Após calculado o comportamento de emissões veiculares dos três trechos fez-se uma 

média ponderada, tendo por base suas extensões, para obter um resultado que possa ser 

considerado representativo de todo o corredor principal do sistema BRT estudado.  

Durante a contagem de tráfego realizada para elaboração do projeto de implantação não 

foi realizada a classificação dos veículos com características distintas dentro de uma mesma 

classe, por isso não foi possível criar composições de frotas para as classes de veículos 

estudadas. Para a realização dos cálculos foram utilizadas composições de frotas existentes no 

banco de dados da cidade de São Paulo do Modelo IVE, com exceção das frotas para ônibus 

BRT e para vans, que foram elaboradas baseadas em hipóteses detalhadas no item 

composição de frota deste capítulo.  

Como o corredor Transcarioca ainda não está implantado adotou-se a hipótese de não 

haver mudanças nas composições de frota das classes de veículos entre as situações “antes” e 

“depois” da implantação, exceto para os ônibus do corredor principal que terão uma frota 

inteira de veículos novos, articulados e padrão Euro V. Para representá-los foi criado um 
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arquivo da frota BRT Euro V. 

Em função de naturalmente haver um processo de renovação de frota, com a progressiva 

substituição de veículos mais antigos por novos modelos com menores taxas de emissão, há 

uma tendência de que as emissões estimadas para a situação “depois” sejam maiores do que 

as reais. Portanto as reduções de emissões tendem a serem maiores na situação real. 

Após a implantação do corredor pode-se obter os dados necessários e criar as 

composições reais das classes de veículos circulantes locais, melhorando com isso a precisão 

dos cálculos realizados. 

No projeto de implantação do corredor também não havia dados disponíveis com o nível 

de detalhe exigido pelo Modelo IVE para a determinação dos padrões de condução, portanto 

foram adotados padrões do banco de dados levantados na cidade de São Paulo em 2004, 

contidos no Modelo. Os critérios de escolha foram o de maior proximidade possível entre  as 

velocidades horárias medidas e as velocidades horárias desses padrões de mesma classe de 

veículos e, preferencialmente, utilizando  padrões observados para os mesmos tipos de vias, 

no caso vias arteriais, conforme recomendação do autor principal do modelo IVE (LENTS, 

2008). 

Essa hipótese é considerada aceitável tendo em vista que as medições foram realizadas 

em cidades brasileiras com qualidades de trânsito semelhantes e em vias com características e 

condições de operação similares às das vias estudadas. 

Os cálculos foram concentrados no horário de pico da manhã, aqui considerado no 

intervalo de 7:00 às 10:00 horas. Foram estimadas as emissões por quilômetro rodado, por 

faixa horária e também para o total do pica da manhã. 

A escolha das velocidades dos padrões de condução obedeceu ao critério de serem iguais 

às medidas ou a imediatamente maior disponível na situação “antes” e iguais às estimadas ou 

a imediatamente menor disponível na situação “depois”, com isso as reduções de emissões 

reais tendem a serem maiores que as calculadas nesse estudo. 

No Anexo A são apresentadas as tabelas dos três trechos, detalhando as velocidades e  os 

fluxos de veículos medidos e os padrões de condução adotados para os cálculos das emissões 

no período de pico da manhã, nos sentidos Barra-Penha e Penha-Barra. 

Neste Anexo, são também apresentadas, para os mesmos três trechos, as tabelas com os 

resultados dos cálculos das estimativas de emissões “antes”  e “depois” da implantação do 

sistema, e as respectivas reduções de emissões. 

Para ilustrar, as tabelas 6.6 e 6.7, referentes ao trecho 01, são abaixo apresentadas: 
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A tabela 6.8 é o resultado de uma média ponderada realizada entre os resultados obtidos 

nos três trechos calculados. Esse resultado representa a soma das emissões por quilômetro 

rodado nos dois sentidos analisados.  

TAB. 6.8 – Emissões das classes de veículos por Km rodado.    

(Fonte: Elaboração própria) 

 

A tabela 6.9 apresenta um resumo comparativo entre as emissões produzidas nas 

situações “antes” e “depois” da implantação do sistema e destaca as reduções de emissões 

obtidas nesse processo.  

TAB. 6.9- Resumo comparativo das emissões “antes” e “depois” do sistema BRT. 

 
(Fonte: Elaboração própria) 

 

Tomando como referência as emissões estimadas antes da implantação do corredor, o 

gráfico representado na figura 6.12 destaca as reduções percentuais destas emissões, ocorridas 

após o funcionamento do mesmo. 
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FIG. 6.12- Reduções percentuais das emissões após a implantação do corredor. 

(Fonte: Elaboração própria). 

Algumas considerações devem ser feitas sobre os resultados apresentados: 

Como o corredor Transcarioca ainda não está implantado, não se tem dados quanto aos 

fluxos e velocidades das classes de veículos nas vias do corredor principal após a 

implantação. Os únicos dados estimados são quanto ao fluxo e velocidades dos ônibus das 

linhas expressa e paradora que foram determinados no projeto.  

Nessa etapa do estudo adotou-se a hipótese de que para todas essas classes com dados 

indeterminados não haveria mudança de fluxo nem de velocidades nas situações antes e 

depois. Portanto todas as variações de emissões foram decorrentes da mudança da quantidade 

de ônibus circulando por hora, aumento das suas velocidades médias e da substituição por 

uma tecnologia mais moderna e menos poluente. 

O fluxo médio de ônibus por hora circulando ao longo do corredor principal é 

apresentado na tabela 6.10. Observa-se como consequência da implantação do corredor BRT 

uma diminuição de aproximadamente 46%  na quantidade de ônibus circulando por hora no 

horário de pico da manhã.  

TAB. 6.10- Fluxo médio dos Ônibus no Corredor Principal. 

Horário 
Fluxo de Ônibus (ônibus/h) 

Antes Depois Variação 

7:00/8:00 312 168,0 - 46,2% 

8:00/9:00 316 168,0 -46,8% 

9:00/10:00 312 168,0 - 46,2% 

TOTAL 940 504,0 -46,4% 
(Fonte: Elaboração própria). 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

CO VOC NOx SOx PM CO2 

P
e

rc
e

n
tu

al
 (%

) 

Poluentes 

Antes 

Depois 



130 

 

 

A tabela 6.11 abaixo apresenta os percentuais de redução das emissões calculadas por 

quilômetro rodado, para a frota de ônibus circulante no corredor principal. Nota-se uma 

redução muito significativa da emissão da maioria dos poluentes estudados. Além de fatores 

anteriormente citados, essa redução se verifica principalmente pela mudança de tecnologia 

adotada nos novos ônibus utilizados. Passou-se de uma frota regular encontrada nas grandes 

cidades para uma frota inteiramente nova composta apenas de ônibus articulados, fabricados 

com tecnologia Euro V. 

TAB. 6.11- Reduções das emissões da frota de ônibus. 

 
(Fonte: Elaboração própria). 

 

A figura 6.13 abaixo destaca as reduções de emissões observadas em um comparativo 

entre as frotas de ônibus, utilizadas nas vias do corredor principal, antes  e depois da 

implantação do sistema BRT.  

 

FIG. 6.13- Reduções percentuais das emissões da frota de ônibus.  

(Fonte: Elaboração própria). 

Essas reduções não se refletem nas mesmas proporções nas diminuições das emissões 

totais porque a participação relativa da frota de ônibus nas emissões de alguns poluentes é 

pouco representativa. Isto pode ser observado na  figura 6.14, que apresenta os percentuais de 
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contribuição nas emissões dos referidos poluentes, antes da implantação do sistema, por 

quatro classes de veículos. 

 

 

FIG. 6.14- Percentuais de contribuição de emissões antes da implantação do sistema. 

(Fonte: Elaboração própria). 

Os automóveis são os maiores responsáveis pelas emissões de Compostos Orgânicos 

Voláteis (VOC), CO e CO2, sendo responsáveis por cerca de 80% das emissões totais. Já os 

ônibus apresentam a maior participação relativa na emissão total dos Materiais Particulados 

(PM) com aproximadamente 62%. 

Para verificar qual a contribuição na redução das emissões está relacionada à utilização 

da tecnologia Euro V nos ônibus do corredor principal foram realizados novos cálculos 

simulando a utilização, no corredor principal do BRT, de ônibus convencionais, com as 

mesmas características dos circulantes antes da sua implantação. 

Como as reduções de emissões nesta simulação estarão associadas apenas às mudanças 

geradas pela implantação do sistema BRT, como a otimização da utilização dos ônibus, a 

redução da frota circulante e o aumento da sua velocidade, a diferença entre os resultados 

anteriormente encontrados e os obtidos nesta simulação representarão a contribuição da 

substituição da frota por ônibus novos, articulados e com tecnologia Euro V na redução das 

emissões de poluentes. 

A nova simulação foi realizada atendendo a mesma demanda de passageiros e com os 

ônibus trafegando nas mesmas velocidades utilizadas nos cálculos anteriores, por conta disso, 

a quantidade de ônibus circulantes por hora foi dobrada já que um ônibus convencional 
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transporta aproximadamente metade da quantidade de passageiros de um articulado. 

A tabela 6.12 representa a soma das emissões, por quilômetro rodado, nos dois sentidos  

analisados, na simulação com utilização de ônibus convencionais, da frota regular, nas linhas 

paradoras e expressas após a implantação do sistema. 

TAB. 6.12 – Emissões das classes de veículos por Km rodado.    

(Fonte: Elaboração Própria). 

 

A tabela 6.13 apresenta um resumo comparativo entre as emissões produzidas nas 

situações “antes” e “depois” da implantação do sistema na nova simulação e destaca as 

reduções de emissões obtidas nesse processo.  

TAB. 6.13- Resumo comparativo das emissões “antes” e “depois” do sistema BRT. 

 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

A tabela 6.14 apresenta um comparativo entre as reduções de emissões nas duas situações 

estudadas: com substituição por uma frota de ônibus novos, articulados, fabricados com 

tecnologia Euro V e com a utilização de ônibus convencionais, da frota regular já utilizada 

antes da implantação do sistema. 
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TAB. 6.14- Comparativo entre as reduções de emissões nas duas situações estudadas. 

 

(Fonte: Elaboração Própria) 

 

A grande influência da mudança de tecnologia da frota de ônibus na redução das 

emissões se deve ao fato de ter sido feita uma substituição de uma frota composta por uma 

combinação de ônibus com tempos de utilização variados e com predominância de motores 

com tecnologia Euro I, II e III por uma frota inteiramente composta por ônibus novos, 

articulados e com tecnologia Euro V.  

Essa tecnologia além de ter sido desenvolvida para poluir menos que suas gerações 

anteriores, ainda solicita como cuidado especial para o correto funcionamento do motor ao 

longo dos anos, a utilização de óleo diesel S50 ou S10 (50 partes e 10 partes por milhão de 

enxofre, respectivamente), que, por serem combustíveis mais limpos, também contribuem 

para a diminuição das emissões.   

A tabela 6.15 abaixo faz um comparativo entre as emissões calculadas nas situações 

“antes” e “depois” da implantação do sistema na simulação que manteve a utilização dos 

ônibus convencionais e apresenta os percentuais de redução das respectivas emissões, 

calculadas por quilômetro rodado.  

Como não houve mudança no tipo de ônibus utilizado, essas reduções foram geradas 

principalmente pela redução da quantidade de ônibus circulante no corredor principal do 

sistema e pelo aumento de velocidade de tráfego dessa frota. 

TAB. 6.15- Reduções das emissões da frota de ônibus. 

 

(Fonte: Elaboração Própria). 

A tabela 6.16 apresenta uma análise comparativa entre as reduções das emissões 

provocadas exclusivamente pela frota de ônibus tanto na hipótese de haver a substituição por 



134 

 

ônibus com tecnologia Euro V após a implantação do sistema quanto na hipótese de serem 

mantidos os mesmos ônibus já utilizados antes do funcionamento do BRT. 

TAB. 6.16- Comparativo entre as reduções de emissões na utilização de diferentes 

tecnologias de ônibus. 

(Fonte: Elaboração Própria). 

Nos resultados apresentados na tabela 6.16 fica evidente que, devido ao seu potencial de 

contribuição na redução de emissões de poluentes, a renovação da frota de ônibus por 

veículos novos, com tecnologias mais modernas e menos poluentes deve ser adotada na 

implantação de um sistema BRT.  

Dois fatores que também contribuíram bastante para os resultados de redução das 

emissões devido à renovação da frota apresentada na tabela 6.16 foram o abastecimento com 

combustíveis menos poluentes e a utilização de ônibus com maior capacidade de transporte de 

passageiros e maior aproveitamento energético, proporcionando, com isso, a diminuição da 

quantidade de viagens necessárias. Esses fatores também devem ser estimulados na 

implantação dos corredores para potencializar ainda mais seus ganhos ambientais. 

Outra hipótese adotada para análise foi baseada no estudo apresentado no Relatório de 

Projeção e Simulação de Demanda, parte integrante do Projeto de Implantação do Corredor 

Exclusivo de Ônibus entre a Barra da Tijuca e a Penha. Nele afirma-se que “com base nas 

constantes específicas adotadas, a repartição modal obtida, em termos agregados para o 

conjunto de zonas de tráfego situadas nesta região lindeira ao corredor T5, indicou uma 

migração conservadora de cerca de 10% dos usuários de automóveis, do universo total 

considerado, para o sistema coletivo, no caso da implantação do Corredor T5 segregado”. 

Usando como hipótese uma média de ocupação de dois passageiros por veículo foi 

realizado um estudo semelhante ao anterior, apenas diminuindo em 5% o fluxo de automóveis 

na situação “depois da implantação”. É uma hipótese conservadora já que a ocupação dos 

automóveis observada cotidianamente nas grandes cidades, tende a um usuário por veículo. 

Para esse estudo também foram elaboradas tabelas, para os três trechos, com as mesmas 

configurações da hipótese anterior.  As referidas tabelas encontram-se no Anexo B.  

Para ilustrar, as tabelas 6.17 e 6.18, referentes ao trecho 03, são apresentadas abaixo.  
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A tabela 6.19 é o resultado de uma média ponderada realizada entre os resultados obtidos 

nos três trechos calculados. Esse resultado representa a soma das emissões por quilômetro 

rodado nos dois sentidos analisados.  

TAB. 6.19- Emissões das classes de veículos por Km rodado, com redução de 5% de automóveis.    

  
(Fonte: Elaboração própria). 

 

A tabela 6.20 apresenta um resumo comparativo entre as emissões produzidas antes da 

implantação do sistema e após o sistema implantado aliado à uma redução de 5% dos 

automóveis. Além de destacar as reduções de emissões obtidas nesse processo. 

TAB. 6.20- Resumo comparativo das emissões antes do sistema BRT e depois, com redução de 5% de 
automóveis. 

 
(Fonte: Elaboração própria). 

 

A Tabela 6.20 mostra que a diminuição de 5% dos automóveis circulantes nas vias do 

corredor principal após a implantação do sistema gerou uma maior redução das emissões de 

todos os poluentes analisados em relação a hipótese anterior, com ênfase maior no Monóxido 

de Carbono (CO) e nos Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) que são mais associados a 

essa classe de veículos. 

Tomando mais uma vez como referência as emissões estimadas antes da implantação do 

corredor, o gráfico representado na figura 6.15 abaixo destaca as reduções percentuais destas 
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emissões, ocorridas após o funcionamento do mesmo, com a contribuição da diminuição de 

5% dos automóveis. 

 

 

FIG. 6.15- Reduções das emissões após a implantação do corredor e redução de 5% dos automóveis. 

(Fonte: Elaboração própria). 

  

Na tabela 6.21 é apresentado um comparativo entre a redução de emissões obtida apenas 

com a reestruturação da frota de ônibus, estudada na primeira hipótese, e a redução gerada 

pela reestruturação da hipótese 01 associada à uma diminuição em 5% dos automóveis 

circulantes. A variação apresentada reflete o percentual de redução de emissões gerado pela 

diminuição na frota de automóveis. 

 TAB. 6.21- Variação das emissões geradas pela redução dos automóveis. 

 
(Fonte: Elaboração própria). 

 

Esses dados reforçam a importância da implementação de ações que promovam uma 

redistribuição modal, atraindo usuários de automóveis para transportes coletivos. Com a 

diminuição de apenas 5% da frota circulante de automóveis, utilizando a hipótese de 02 

passageiros por veículo, conseguiram-se reduções bastante significativas de determinados 

poluentes em comparação ao obtido através da reestruturação que retirou quase metade dos 
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ônibus e ainda os substituiu por uma frota mais nova e mais moderna. 

Dos estudos realizados algumas observações podem ser destacadas: 

- A influência da velocidade nas emissões veiculares fica evidente na comparação entre 

as linhas paradora e expressa do sistema BRT. Ambas utilizam os mesmos tipos de ônibus, 

trafegam na mesma rota e a linha paradora circula com metade do fluxo de ônibus que a 

expressa. A linha expressa circula com o dobro do fluxo de ônibus da linha paradora, mas 

emite uma quantidade de poluentes inferior ao dobro destas devido exclusivamente ao fato de 

circular numa velocidade superior, conforme apresentado na tabela comparativa 6.22. 

TAB. 6.22- Comparativo entre emissões das linhas paradora e expressa. 

 
(Fonte: Elaboração própria). 

 

- Outro exemplo da influência da velocidade nas emissões veiculares é apresentado na 

tabela 6.23 através da comparação entre dois fluxos iguais de ônibus e calculados com a 

mesma composição de frota. Observa-se que ao aumentar a velocidade em 6 Km/h, passando 

de 13,1Km/h para 19,1Km/h, as emissões de todos os poluentes calculados reduziram em 

torno de 30 %. Isso ratifica a importância de medidas que promovam o aumento da 

velocidade dos veículos. 

TAB. 6.23- Variação de emissões associada ao aumento de velocidade nos ônibus. 

(Fonte: Elaboração própria). 

 

- Como exemplo da influência das composições de frota de veículos nas emissões 

veiculares, temos a tabela 6.24, que faz uma comparação entre ônibus e vans com fluxos por 

hora bem próximos, com a mesma velocidade, mesmo padrão de condução e comportamentos 

bastante diferentes quanto às emissões de cada tipo de poluente. 
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TAB. 6.24- Comparativo entre as frotas de ônibus e vans. 

(Fonte: Elaboração própria). 

 

A figura 6.16 destaca as variações percentuais de emissões veiculares observadas no 

comparativo entre as frotas de ônibus e vans circulando com um fluxo muito de veículos e 

mesma velocidade média. São tomadas como referência as emissões geradas pela frota de 

ônibus. 

 

 

FIG. 6.16- Comparativo percentual entre as emissões de ônibus e vans com mesma velocidade média. 

(Fonte: Elaboração própria). 
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7 VALORAÇÃO ECONÔMICA- ESTUDO DE CASO BRT TRANSCARIOCA 

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme apresentado no capítulo anterior, a implantação do corredor BRT Transcarioca 

deverá promover na região de influência do projeto, uma redução na emissão de todos os 

poluentes analisados, destacando-se entre eles os materiais particulados com 

aproximadamente 62% de redução nas duas hipóteses de comportamento dos modais 

estudadas. 

Foram consideradas como região de influência as mesmas 36 zonas de tráfego 

distribuídas ao longo do corredor principal e delimitadas pelo PDTU/RMRJ, conforme já 

apresentadas na Figura 6.3.  

Desde a segunda metade do século passado que são produzidos estudos  relacionando a 

poluição atmosférica e implicações na saúde. Ainda hoje essa relação é analisada e vem sendo 

comprovada por trabalhos de investigação científica. 

Diversos estudos têm sido realizados, ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto no 

exterior, demonstrando associações significativas entre variações no volume de poluentes 

atmosféricos e uma série de efeitos na saúde humana. Tem sido observado um aumento dos 

casos de mortalidade e internações por doenças respiratórias e cardíacas, principalmente entre 

idosos e crianças, quando há um acréscimo nas emissões desses poluentes. 

Como consequência há um aumento do custo dos atendimentos à população nos serviços 

de saúde pública com tratamentos médicos, medicamentos e internações. Além dos prejuízos  

para a sociedade decorrentes das perdas de horas de trabalho, diminuição da produtividade e 

até mesmo das mortes prematuras. 

O objetivo desta etapa da dissertação é calcular o quanto o governo pode economizar em  

gastos com saúde devido à redução de emissões geradas pela implantação de sistemas BRTs, 

e mais especificamente estimar os ganhos gerados pela implantação do corredor BRT 

Transcarioca. 

Está sendo considerada a hipótese de que apenas a população que reside na região de 

influência do projeto está sendo afetada pelas variações de emissões veiculares resultantes da 
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implantação do corredor em estudo. Esta hipótese pode estar sendo conservadora, uma vez 

que não estar sendo levada em conta a população de áreas vizinhas que podem ser também 

afetadas devido à dispersão dos poluentes, bem como a população que estuda ou trabalha na 

região embora não resida na mesma. 

Para atender os objetivos deste trabalho, julga-se necessário não apenas estimar  a relação 

entre a poluição do ar  e as implicações na saúde da população, mas também mensurar os 

custos econômicos decorrentes dessas implicações. 

Conforme visto no capítulo 4, após a análise dos métodos de valoração estudados, o 

método da produtividade marginal foi escolhido para ser utilizado, por melhor se aplicar ao 

problema de valoração dos impactos à saúde decorrentes de emissões veiculares. Este método 

possibilita  a utilização de uma função que represente a relação entre a dose de poluição e a 

resposta do ativo ambiental poluído ou degradado, e também de um o modelo econômico, que 

possibilita o cálculo dos valores monetários decorrentes desta relação. 

Uma forma bastante utilizada para o cálculo da relação entre a concentração de poluição 

e seus efeitos sobre a saúde da população é através da elaboração de uma função dose-reposta 

utilizando séries temporais de medições de emissões de poluentes e de internações ou óbitos 

decorrentes de determinadas doenças. 

As etapas para aplicação destas funções, já descritas anteriormente, são apresentadas de 

forma resumida a seguir (Rosa & Schechtman, 1996 apud  ELETROBRÁS, 2000): 

1. Identificam-se e caracterizam-se as emissões de poluentes pelo empreendimento. 

2. Por meio de modelos de dispersão, é determinada a dispersão dos poluentes no meio 

ambiente. 

3. A partir de estudos toxicológicos, epidemiológicos ou procedimentos experimentais 

controlados, é estabelecida uma relação quantitativa entre a dose e os efeitos causados pelo 

poluente. 

Determina-se assim o coeficiente da função dose-resposta que indica o efeito do poluente 

sobre o meio ambiente ou as pessoas (como por exemplo, o efeito causado pela poluição do ar 

sobre saúde). 

4. A partir do coeficiente dose resposta e da concentração de poluentes, determina-se o 

risco incremental individual (incrementos aos riscos de danos trazidos pelo poluente). 

5. O acréscimo de risco total ou coletivo é determinado pelo produto do risco individual 

pela população afetada. 

Na avaliação de custos associados à saúde, separa-se o estudo em dois focos: 
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mortalidade e morbidade. Optou-se neste estudo pelo foco apenas da morbidade. 

De acordo com SEROA DA MOTTA (1998), os custos relativos a morbidade associados 

a poluição atmosférica podem ser classificados em quatro categorias: 

1) Gastos médicos associados com tratamento de doenças induzidas pela poluição; 

2) Dias de trabalho perdidos resultantes da enfermidade; 

3) Gastos para evitar ou prevenir (gastos preventivos) e atividades associadas com 

tentativas de mitigar a doença; 

4) Desutilidade associada com os sintomas e oportunidades de lazer perdidas devido a 

doença. 

Como há grandes dificuldades para estimar as parcelas referentes aos dois últimos itens o 

presente trabalho irá concentrar os cálculos nos dois primeiros itens descritos anteriormente, 

atribuindo valor econômico à diminuição das emissões de poluentes por meio dos gastos 

evitados com internações e com dias de trabalho perdidos. 

7.2. CÁLCULOS E RESULTADOS 

Para o cálculo de uma função dose-resposta da relação entre emissões veiculares na 

região de influência do projeto BRT do estudo de caso e internações por doenças respiratórias 

da população diretamente atingida por essa poluição, seriam necessárias séries temporais de 

estações de monitoramento de poluição atmosférica, localizadas na área de influência de 

estudo e séries históricas de internações  apenas da população desta área. 

A rede de monitoramento da qualidade do ar da Região Metropolitana, coordenada pelo  

Instituto Estadual do Ambiente- INEA  é composta por 32 (trinta e duas) estações manuais, 4 

(quatro) estações automáticas fixas e duas automáticas móveis, capacitadas à realização de 

medições contínuas das  concentrações de poluentes gasosos, partículas inaláveis, além de 

parâmetros meteorológicos. Dentre essas, duas encontram-se na área de influência do projeto 

em estudo. São as seguintes: Estação manual Cidade de Deus, localizada na Rua Edgard 

Werneck e Estação automática Taquara, localizada na Estrada dos Bandeirantes (INEA, 

2009). A Estação Taquara, inclusive, está localizada em uma das vias do corredor principal do 

projeto. 

Os dados coletados nestas duas estações podem ser utilizados mas, como o projeto ainda 
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não está implantado, os dados disponíveis até o momento não refletem a redução de emissões 

estimada através da metodologia. Será necessário aguardar um tempo após o funcionamento 

do corredor BRT para obter a verdadeira relação entre o impacto causado nas emissões pela 

implantação do sistema, e o reflexo na variação dos gastos com a saúde da população.  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde- DATASUS, é responsável 

pelo mais abrangente banco de dados sobre saúde pública no Brasil. Para a cidade do Rio de 

Janeiro os dados sobre internações disponíveis estão classificados por meses do ano, faixa de 

idade, categorias de doenças, sexo e cor/raça. Não estão disponíveis informações por bairros 

ou regiões dentro da cidade. Isso dificulta a identificação da real influência da variação de 

emissões provocada pela implantação do sistema BRT em estudo na saúde da população 

residente na sua área de influência. 

Diante das observações descritas percebe-se que, para o estudo de caso desta dissertação, 

não há atualmente dados disponíveis, no nível de detalhamento necessário, para obter-se uma 

função dose-resposta da relação entre a variação de emissões promovida pela implantação do 

sistema BRT e seus reflexos na saúde da população de sua área de influência. Isso não impede 

que seja utilizada alguma outra função dose-resposta desenvolvida anteriormente e já utilizada 

em trabalhos anteriores. 

Para estimar quais seriam os impactos na saúde da população da área de influência do 

projeto caso haja as reduções de emissões de Materiais Particulados (PM10) estimadas no 

capítulo anterior, será utilizada a metodologia desenvolvida por Lvovsky para o Banco 

Mundial (2000). Esta metodologia analisou os estudos disponíveis na literatura sobre a 

relação entre as ocorrências de alterações nos níveis de poluição e suas consequências na 

saúde da população, realizados, na maioria das vezes, em países desenvolvidos e verificou a 

possibilidade da adaptação dessas relações para serem utilizadas como estimativas em países 

em desenvolvimento, uma vez que os mesmos ainda encontram dificuldades em gerar bancos 

de dados amplos e confiáveis para realizar seus próprios estudos. Os resultados foram 

aplicados em seis cidades, dentre elas Mumbai, na Índia e Santiago, no Chile, obtendo 

resultados satisfatórios.  

Para estimar não só a relação entre a variação do nível de poluição e o impacto na saúde 

da população, mas também o valor econômico associado a essas mudanças, quatro fatores 

devem ser determinados: as relações dose-resposta, as populações mais suscetíveis a essas 

variações, a mudança relevante na poluição do ar, e uma avaliação econômica dos gastos com 

saúde. 
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O primeiro passo é desenvolver estimativas sobre os efeitos da poluição do ar em vários 

aspectos da saúde. Funções dose-resposta que relacionam vários resultados de saúde com as 

variações de poluição do ar são tomadas a partir da revisão da literatura epidemiológica já 

publicada. Estas funções permitem a estimativa da variação de efeitos para a saúde que seria 

esperada com a ocorrência de alterações nos níveis de poluição do ambiente. Para cada efeito 

de saúde, uma faixa é apresentada dentro do qual o efeito estimado provavelmente será 

enquadrado. A estimativa central utilizada é tipicamente selecionada a partir do meio do 

intervalo descrito num dado estudo, ou baseia-se no estudo mais recente usando os métodos 

de estimação mais confiáveis disponíveis. Quando vários estudos estão disponíveis para um 

determinado efeito sobre a saúde, a faixa reflete a variação nos resultados observados nesses 

estudos. 

As investigações epidemiológicas relatadas envolvem dois principais modelos de estudo: 

inferência estatística com base em séries temporais e conjuntos de dados transversais. Análise 

de séries temporais analisa mudanças em aspecto de saúde dentro de uma área específica, com 

os níveis de poluição do ar variando ao longo do tempo. A análise transversal compara a taxa 

ou a prevalência de determinados resultados de saúde em vários locais para um determinado 

ponto no tempo. Os estudos de séries de tempo têm a vantagem de reduzirem ou eliminarem 

os problemas associados com variáveis de confusão ou omitidos, uma preocupação comum 

nos estudos transversais. Uma vez que as características da população são basicamente 

constantes ao longo do período de estudo, os únicos fatores que podem variar com a 

mortalidade diária são as condições ambientais e meteorológicas. Em geral, os pesquisadores 

são capazes de extrair mais facilmente os efeitos da poluição do ar e clima sobre a saúde nos 

estudos de séries temporais. Portanto, a revisão utilizada na metodologia desenvolvida pelo 

Banco Mundial concentrou-se principalmente em estudos de séries temporais. O uso e a 

extrapolação dos resultados de análise de séries temporais, no entanto, baseiam-se em sua 

aplicabilidade em outras áreas e para outros períodos de tempo. 

Utilizando os resultados de séries temporais de países podem ser estimadas relações da 

variação de poluição com aspectos de saúde como mortalidade prematura, internações 

hospitalares, sintomas respiratórios agudos, bronquite em crianças, etc.  

Para fornecer uma estimativa da alteração na prevalência de um determinado efeito de 

saúde associado a uma variação na quantidade de emissões de um determinado poluente, é 

realizado o cálculo derivada parcial (ou inclinação, b) da função Dose-Resposta. 

A próxima etapa envolve a multiplicação deste parâmetro b da função Dose-Resposta 
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pela população que se acredita ter sido exposta ou ser susceptível ao efeito poluente do ar 

analisado. Para certos efeitos na saúde associados à poluição pode ser incluída toda a 

população exposta, enquanto que para outros efeitos, pode haver subgrupos particularmente 

sensíveis, tais como crianças ou asmáticos. 

Uma terceira etapa do cálculo dos efeitos da poluição do ar na saúde envolve a 

multiplicação do que foi calculado na etapa anterior pela alteração da qualidade do ar 

observada.  

Para a variação na concentração do poluente PM10 a metodologia é sintetizada pela 

equação abaixo: 

ΔS = b * ΔC * P                                                                                                        EQ. 

7.1 

Em que ΔS é a o impacto na saúde, b é a derivada parcial da função dose-resposta, ΔC é 

a variação na concentração do poluente PM10  e P é a população exposta a tal concentração. 

No entanto, por causa da deficiência da cobertura de monitoramento da qualidade do ar 

nos países em desenvolvimento e por serem utilizados dados de séries temporais para a 

obtenção das funções Dose-Resposta de países com características sociais e econômicas 

diferentes dos locais onde estão sendo aplicados, os resultados obtidos, embora sejam 

importantes indicadores na falta de resultados mais precisos, devem ser vistos como 

estimativas gerais dos impactos da poluição do ar. 

De acordo com as Tabelas 6.10 e 6.18, relativas às duas hipóteses de comportamento dos 

modais estudadas, haverá uma redução das emissões de Material Particulado de 61,9% e 62%, 

respectivamente, após a implantação do sistema Transcarioca. Como os dois resultados são 

praticamente iguais será feita apenas uma análise dos custos relacionados à saúde. 

Na equação 7.1 apresenta acima é aplicada a variação na concentração de Materiais 

Particulados, enquanto que na metodologia detalhada no capítulo 5 são medidas as emissões 

desse poluente, dentre outros. A relação entre concentração e emissão é complexa e em si 

mesma exige um trabalho de pesquisa. Como uma primeira simplificação, neste trabalho será 

assumida uma correlação linear e proporcional entre as variáveis emissão e concentração, ou 

seja, a concentração de PM10 reduzirá na mesma proporção que a emissão do poluente. 

De acordo com a figura 7.1, na Estação Taquara, que se localiza na área de influência do 

projeto estudado, a concentração anual de material particulado- PM10 (μg/m³) medida em 

2009 foi de aproximadamente 16µg/m
3
.  
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FIG. 7.1- Concentrações médias anuais de PM10 (μg/m³) na RMRJ- 2009. 

(Fonte: Relatório Anual da Qualidade do ar 2009-INEA) 

 

Considerando que a redução na concentração de materiais particulados será proporcional 

à estimada para sua emissão, tem-se uma redução de 9.92 µg/m
3
, que corresponde à 62% dos 

16 µg/m
3
 medidos na Estação Taquara de monitoramento da qualidade do ar. 

De acordo com o Relatório de Estudos Socioeconômicos do projeto do estudo de caso, o 

conjunto de zonas de tráfego da área de influência possuía uma população de 621.020 

habitantes no ano de 2.000, conforme os dados do Censo 2000 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este será o dado utilizado para os cálculos do 

impacto na saúde, portanto o resultado obtido se mostrará conservador, tendo em vista que o 

mesmo relatório já apontava um aumento da referida população para 633.000 habitantes no 

ano 2004, caso se mantivessem as taxas estimadas da última década. 

7.2.1. INTERNAÇÕES POR PROBLEMAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO 

De acordo com a metodologia elaborada por Lvovsky (2000), para estimar as internações 

por problemas do aparelho respiratório o parâmetro b é igual a 0,000012, indicando que se a 

concentração de material particulado diminuir em 1 micrograma por metro cúbico haverá uma 

redução de 1,2 internações hospitalares em uma amostra de cem mil habitantes. A variação na 
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concentração já foi calculada anteriormente e é igual a 9,92  μg/m³.  Por fim, a população 

exposta é a da área de influência do projeto, 621.020 habitantes (IBGE, 2000 apud LOGIT et 

al., 2004). 

Através dessa metodologia, é possível chegar ao resultado de 74 internações evitadas por 

ano (ΔS). Multiplicando esse número de internações evitadas pelo custo médio de cada 

internação por doenças do sistema respiratório, R$ 994,30 (DATASUS, 2012), chega-se ao 

custo médio evitado de R$73.578,20 que faz referência a um dos benefícios sociais gerados 

pela implantação do sistema BRT estudado. 

TAB. 7.1- Impacto nas Internações Hospitalares. 

Redução (Concentração)  Redução (Internações)  Custo p/ internação Custo 

9,92 μg/m³ 74 R$ 994,30 R$ 73.578,20 

(Fonte: Elaboração própria a partir do DATASUS, 2012)  

7.2.2. DIAS DE TRABALHO PERDIDOS 

Serão aqui definidos como dias de trabalho perdidos aqueles nos quais as pessoas não 

comparecem aos seus postos de trabalho por problemas relacionados à poluição do ar. Os 

problemas variam desde indisposições até internações por problemas cardiovasculares ou do 

aparelho respiratório. Ao irem aos consultórios médicos ou ao serem internadas, as pessoas 

sacrificam dias de trabalho que gerariam rendimentos, e isso representa um custo à sociedade. 

A metodologia desenvolvida pelo Banco Mundial, por Lvovsky (2000), permite estimar 

quantos desses dias perdidos são decorrentes da concentração de PM10. Para tanto é aplicada a 

mesma fórmula da seção anterior, mas com o parâmetro b igual a 0,0575, indicando que se a 

concentração de material particulado diminuir em 1 micrograma por metro cúbico haverá uma 

redução de 5.750 dias de trabalho perdidos por ano em uma amostra de cem mil adultos. 

De acordo com o censo 2010 (IBGE, 2012), a população da cidade do Rio de Janeiro é de 

6.320.446 habitantes e dentre eles, 4.174.528 são adultos entre 20 e 69 anos. Portanto, se a 

mesma proporção for mantida na área de influência do projeto estudado, há na referida área 

uma população de 410.494 adultos.   

Através da aplicação da metodologia chegamos ao resultado de 234.145 dias perdidos de 

trabalho evitados por ano. O custo estimado por dia de trabalho perdido foi calculado com 

base no rendimento médio mensal de R$1.835,20 para a cidade do Rio de Janeiro (IBGE, 
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2012). Dividindo esse valor por 30, chega-se a um rendimento médio diário de R$61,17. 

Realizando os cálculos, chega-se ao custo médio evitado de R$ 14.322.649,65 por ano. 

TAB. 7.2- Impacto nos gastos com dias perdidos de trabalho 

Redução 

(Concentração) 

Redução (Dias 

Perdidos) 

Custo p/ dia 

perdido 
Custo 

9,92 μg/m³ 234.145 R$ 61,17 R$ 14.322.649,65 

(Fonte: Elaboração própria a partir de (IBGE, 2010) e IBGE ,2012)  

 

Embora pareça ser muito grande a quantidade de dias de trabalho perdidos que seriam 

evitados, ao se comparar com a população adulta da região obtém-se uma média de 0,57 

dia/adulto. Essa redução na emissão de materiais particulados evitaria, por exemplo, uma ida 

ao consultório médico por problema respiratório, por adulto a cada ano. Isso já seria suficiente 

para gerar a economia de todo o quantitativo anteriormente calculado. 

Levando em consideração apenas esses dois impactos na morbidade, internações por 

doenças do aparelho respiratório e dias de atividade perdidos, estima-se uma economia da 

ordem de R$14.396.227,85 com a redução destas morbidades. 

Os ganhos aqui calculados tendem a ser ainda maiores já que, com a ampliação do 

corredor T5 para o atual Transcarioca, sua área de influência também aumentou, além da 

população da área estudada provavelmente já ter aumentado do ano de coleta dos dados 

utilizados até os dias atuais. 

Analisando de forma mais abrangente, a cidade do Rio de Janeiro, com a implantação dos 

quatro corredores BRTs previstos, possui um grande potencial de economia com recursos 

destinados à saúde pública, já que uma parcela muito representativa da população sentirá a 

influência da redução de emissões de poluentes que será promovida pela implantação desses 

corredores.  

De acordo com o relatório de qualidade do ar 2009 do INEA, apenas a Av. Brasil e a Av. 

das Américas são responsáveis, atualmente, pela emissão de 22,9% e 5,7%, respectivamente,  

de toda a emissão de materiais particulados por fontes móveis de toda a região metropolitana 

do Rio de Janeiro. Essas avenidas, dentre outras importantes vias de tráfego, fazem parte do 

projeto dos corredores acima citados. 

Por contemplarem vias tão representativas, e por estes corredores possuírem juntos, uma 

área de influência tão abrangente na cidade do Rio de Janeiro, as reduções de emissões 

obtidas por eles e suas contribuições para a diminuição com gastos na saúde pública, terão um 

impacto positivo em toda a cidade. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

8.1. CONCLUSÕES 

As emissões veiculares representam um grande problema ambiental, principalmente nos 

centros urbanos. Diversas estratégias vêm sendo utilizadas para tentar diminuir os níveis deste 

tipo de poluição. Uma delas é a busca por melhorias nos transportes públicos, destacando-se, 

em particular, a implantação de corredores de ônibus de alta capacidade, que recebem na 

literatura técnica a denominação Bus Rapid Transit (BRT).  

O objetivo desta dissertação era desenvolver uma metodologia que possibilitasse a 

quantificação da variação das emissões veiculares provocada pela implantação de um destes 

sistemas e, após a obtenção destes resultados, valorá-los economicamente através do impacto  

causado por estas variações nos gastos públicos com internações hospitalares e dias de 

trabalho perdidos.  

Para que o objetivo fosse alcançado foram realizadas inicialmente pesquisas 

bibliográficas em três áreas distintas: características dos sistemas BRTs e algumas 

experiências de implantações no Brasil e no mundo; tipos de modelos de estimativa de 

emissões veiculares já desenvolvidos e disponíveis para utilização; e métodos de valoração 

econômica dos recursos ambientais e suas aplicações. 

Para definir o modelo que serviria de base para os cálculos de estimativa da variação de 

emissões veiculares após a implantação do sistema BRT, foram analisados os principais 

disponíveis e feita uma avaliação comparativa entre alguns modelos selecionados. O Modelo 

IVE foi escolhido por ter sido desenvolvido com o objetivo principal de ser utilizado em 

países em desenvolvimento, que não dispõem de modelos locais e dados de emissões e, por 

possuir um banco de dados elaborado na cidade de São Paulo, com isso, se mostra bastante 

adequado para ser utilizado em projetos implantados nas cidades brasileiras. Além de ter sido 

o modelo com melhor classificação e ter apresentado a interface mais amigável na referida 

avaliação comparativa. 

O Modelo IVE possui uma padronização para a coleta dos dados necessários à 

caracterização dos diversos fatores que contribuem para as emissões veiculares. Este 
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processo, apresentado em algumas publicações, geralmente é aplicado para a criação de 

bancos de dados de cidades ou grandes regiões. A metodologia desenvolvida nesta dissertação 

apresentou uma adaptação desta padronização às particularidades da implantação e operação 

de um sistema BRT. 

Para a definição do método de valoração econômica que seria utilizado, fez-se uma 

análise dos principais métodos existentes e o método da produtividade marginal foi escolhido  

por melhor se aplicar ao problema de valoração dos impactos a saúde decorrentes de emissões 

veiculares. 

Este método é bastante adequado por possibilitar a combinação de duas etapas bastante 

distintas: a função física que representa a relação entre a dose de poluição e a resposta da 

variação de mortalidade ou morbidade da população afetada; e o modelo econômico com suas 

aplicações, que possibilita o cálculo dos valores monetários decorrentes desta relação. 

Para aplicar a metodologia de quantificação das emissões veiculares desenvolvida e o 

método de valoração econômica escolhido, foi utilizado como estudo de caso o corredor BRT  

T5, ligando a Barra da Tijuca à Penha, posteriormente ampliado e atualmente denominado 

Corredor BRT Transcarioca, que será implantado na cidade do Rio de Janeiro e ligará a Barra 

da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Galeão - Antônio Carlos Jobim. 

Na aplicação da metodologia proposta, não foi feita a análise completa da variação de 

emissões veiculares no estudo de caso, tendo sido considerada apenas a análise do impacto 

causado nas vias do corredor principal que, embora seja um importante indicativo das 

variações de emissões veiculares, representa um valor parcial das mesmas. 

Devido ao fato do Corredor em estudo ainda não ter sido implantado, foram utilizadas 

frotas de automóveis, vans e caminhões com características iguais nas situações “antes” e 

“depois” da implantação, não considerando, portanto, os possíveis ganhos de eficiência 

decorrentes da renovação das referidas frotas entre os dois períodos analisados. 

Mesmo com as limitações descritas anteriormente, os cálculos realizados apresentaram 

resultados interessantes que indicam as mudanças decorrentes da implantação de um sistema 

BRT. 

De acordo com o projeto do Corredor T5, como primeiro impacto positivo, haverá uma 

diminuição de aproximadamente 46% na quantidade de ônibus circulando por hora, no 

corredor principal, no horário de pico da manhã, como consequência da implantação do 

corredor BRT estudado.  

Haverá uma redução muito significativa das emissões da maioria dos poluentes 
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estudados, calculadas por quilômetro rodado, para a frota de ônibus circulante no corredor 

principal. Essa redução se verificará pela diminuição da quantidade de ônibus circulando por 

hora, aumento das suas velocidades médias e principalmente pela mudança de tecnologia 

adotada nos novos ônibus utilizados. É prevista a mudança de uma frota regular encontrada 

nas grandes cidades para uma frota inteiramente nova composta apenas de ônibus articulados, 

fabricados com tecnologia Euro V. Essas reduções estimadas são de aproximadamente 99% 

para os seguintes poluentes analisados: CO, VOC, SOx e PM, conforme apresentado na tabela 

6.12.  

No comparativo entre as emissões produzidas no corredor principal nas situações “antes” 

e “depois” da implantação do sistema, levando-se em conta as contribuições de todas as 

classes de veículos analisadas, as reduções de emissões também são bastante relevantes, 

principalmente entre os poluentes cujos principais emissores são os ônibus. Foram estimadas 

reduções de 61,9% para Materiais Particulados (PM) e de 35,4% para Óxidos de Nitrogênio 

(NOx), conforme a tabela 6.10. 

A situação apresentada até o momento foi baseada na hipótese do sistema BRT ser 

implantado apenas para atender as pessoas que já são usuárias de ônibus, sem haver qualquer 

atração de usuários de outros tipos de veículos. 

Outra hipótese adotada foi da redução de 5% do fluxo de automóveis depois da 

implantação do corredor, devido à atração dos seus usuários para o modal BRT.  

Após a realização dos cálculos para a nova hipótese adotada verificou-se que houve uma 

redução ainda maior nas emissões dos poluentes analisados. Destacam-se o Monóxido de 

Carbono (CO), cuja redução passou de 5,3% para 9,4% e os Compostos Orgânicos Voláteis 

(VOC), cuja redução mudou de 9,4% para 13,6%. Estas mudanças se devem à diminuição de 

5% no fluxo de automóveis  que são os maiores responsáveis pelas emissões destes poluentes.  

Com a diminuição conservadora de 5% da frota circulante de automóveis conseguiu-se 

reduções bastante significativas de determinados poluentes em comparação ao obtido através 

da reestruturação que retirou quase metade dos ônibus circulantes nas vias do corredor 

principal e ainda os substituiu por uma frota mais nova e mais moderna. Esses dados 

evidenciam a importância de projetos nos grandes centros que estimulem a atração dos 

usuários de automóveis para os transportes coletivos.  

Nesse contexto os sistemas de transportes coletivos de alta capacidade como os BRTs 

revelam-se uma importante alternativa, pois, ao oferecerem um serviço de qualidade, com 

maior pontualidade, conforto e menor tempo de viagem em relação aos ônibus comuns, têm 
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potencial para atrair uma parcela dos usuários dos outros tipos de veículos.  

Após os cálculos das estimativas das variações das emissões veiculares, foi realizada a 

valoração econômica das reduções de gastos com internações hospitalares e dias de trabalho 

perdidos por doenças respiratórias, decorrentes da diminuição das emissões de poluentes a 

partir da implantação do sistema BRT do estudo de caso.  

Como o corredor ainda não está em funcionamento, não há dados das concentrações de 

poluentes da região de influência do projeto que reflitam as variações decorrentes da 

implantação do sistema, o que impossibilita a elaboração de uma função dose-resposta 

relacionando essas concentrações com as variações na quantidade de internações por doenças 

respiratórias na região atingida. Com isso foi utilizada uma função dose-resposta elaborada 

pelo Banco Mundial que apresentou uma estimativa de redução nos gastos com internações 

hospitalares de R$ 73.578,20 por ano e uma economia com dias de trabalho que seriam 

perdidos em decorrência de problemas respiratórios de R$ 14.322.649,65 por ano. 

Deve-se ressaltar que estes valores são apenas um indicativo, pois foram obtidos através 

de uma função dose-resposta que não representa especificamente a realidade da área estudada 

além do fato de vários outros fatores interferirem neste resultado, como por exemplo, a 

dispersão dos poluentes gerados, o clima e a geografia da região.  

Após a conclusão de todos os cálculos e a obtenção dos resultados ficaram evidentes as 

contribuições positivas que a implantação de um sistema BRT pode gerar na redução das 

emissões veiculares. São muitos os fatores que influenciam no ganho total atingido, e para 

obter melhores resultados é importante que as ações sejam desenvolvidas visando a melhoria 

nas condições de trânsito para todos os tipos de veículos. Para isso, a atração de usuários de 

outros tipos de veículos, principalmente dos automóveis, é fundamental, pois permite a 

redução do fluxo de automóveis, melhorando as condições de operação dos próprios 

automóveis e dos demais veículos.  

Essas mudanças são mais significativas quando há um sistema estruturado com diversos 

corredores de alto desempenho interligados por toda a cidade. Dessa forma os ganhos 

ambientais das reduções das emissões veiculares beneficiam a todos e a economia com gastos 

na saúde pública são mais relevantes.      

A implantação de sistemas BRTs deve ser adotada pelos gestores públicos não somente 

por ser uma importante alternativa na melhoria da mobilidade urbana, mas também por 

promover um desenvolvimento sustentável, com ganhos ambientais e melhoria na qualidade 

de vida da população. Para isso é importante que seja feito um acompanhamento constante 
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das emissões geradas e ações que visem sua melhoria devem ser continuamente avaliadas e 

aprimoradas.  

8.2. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A primeira recomendação para trabalhos futuros é a realização de coleta, em campo,  dos 

dados solicitados na metodologia, após a implantação do corredor BRT Transcarioca, de 

forma que seja possível a realização do cálculo completo das emissões veiculares, levando-se 

em consideração também a contribuição das linhas que circulam na área de influência do 

projeto (linhas alimentadoras e complementares) e que não entraram nos cálculos realizados 

nesta dissertação.  

Outra recomendação é a revisão da metodologia após a aplicação no estudo de caso da 

Transcarioca em funcionamento, realizando ajustes e executando as adaptações necessárias. 

Podem ser feitos trabalhos de campo para a elaboração de bancos de dados de padrões de 

condução e frota de veículos do Rio de Janeiro, para serem utilizados em substituição aos da 

cidade de São Paulo, e elaborar o banco de dados dos padrões de partida para serem incluídos 

nos cálculos. 

Um trabalho futuro que também pode ser feito após a implantação do corredor 

Transcarioca é a coleta de dados das variações de concentração de poluentes na área de 

influência e as variações de internações por doenças relacionadas à poluição da população 

residente na referida área. Com isso seria possível a elaboração de séries temporais e da 

função dose-resposta que reflete o real impacto econômico da variação de emissão de 

poluentes nos gastos com saúde pública, provocado pela implantação do sistema. 

Pode ser feita também a aplicação da metodologia desenvolvida em algum corredor BRT 

já em funcionamento e comparar os resultados com os obtidos através de outro modelo de 

estimativa de emissões veiculares. 

A recomendação final para trabalhos futuros seria o desenvolvimento de um estudo mais 

elaborado sobre as relações entre emissões e concentrações de poluentes e a exposição e seus 

efeitos sobre a saúde da população, utilizando as redes de monitoramento de qualidade do ar 

das cidades e os modelos de dispersão. 
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10 ANEXOS 
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10.1. ANEXO A: HIPÓTESE 01- SEM ATRAÇÃO DE USUÁRIOS DE OUTROS TIPOS 

DE VEÍCULOS APÓS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Utilizados e Cálculos das Estimativas de Emissões Veiculares do 

Sistema BRT Transcarioca. 
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10.2. ANEXO B: HIPÓTESE 02 – REDUÇÃO DE 5% DOS AUTOMÓVEIS APÓS A 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Utilizados e Cálculos das Estimativas de Emissões Veiculares do 

Sistema BRT Transcarioca. 
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