
Setembro de 2018

REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS 
COMO INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

2 
 

 

 

  



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

3 
 

 

 
  



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

4 
 

 

Sumário 
1. SUMÁRIO EXECUTIVO .................................................................................................................. 5 

2. DETALHAMENTO .......................................................................................................................... 9 

2.1. IMPACTOS AMBIENTAIS PELA PRIORIZAÇÃO VIÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO ................... 10 

2.2. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS PELA PRIORIZAÇÃO VIÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO ....... 11 

2.2.1. Geração de empregos ....................................................................................................... 11 

2.2.2. Aumento do PIB e acréscimo das receitas fiscais ............................................................. 12 

2.3. IMPACTOS NA RESILIÊNCIA DAS CIDADES ............................................................................... 13 

2.3.1. Equipamentos ................................................................................................................... 13 

2.3.2. Infraestrutura .................................................................................................................... 13 

2.3.3. Tecnologia de transporte .................................................................................................. 14 

2.4. IMPACTOS NA REDUÇÃO DE CUSTOS COM ACIDENTES DE TRÂNSITO .................................... 14 

3. REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 17 

ANEXO I - MEMORIAL DE CÁLCULO ................................................................................................... 19 

FICHA TÉCNICA .................................................................................................................................... 27 

 

 

   



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

5 
 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

PROPOSTA 
Reduzir 132 milhões de toneladas de CO2 até 2030, totalizando impactos ambientais 
de aproximadamente R$ 26,7 bilhões. Serão 12 milhões de toneladas de CO2/ano por 
meio da priorização do transporte público coletivo por ônibus. 

O investimento do Governo Federal, a fundo perdido, tem como objetivo a 
implementação, de forma rápida e econômica, do espaço viário dedicado ao transporte 
público por ônibus. A implementação ficará a cargo das prefeituras.  

Além da priorização viária, propõe-se a qualificação dos pontos de parada, 
disponibilização de informações básicas aos usuários e a adoção de fiscalização 
eletrônica, para coibir a invasão do espaço viário dedicado somente ao transporte 
público por ônibus.  

METAS 

Implantar 10 mil quilômetros de priorização viária para ônibus (até 2030) nas 111 
cidades brasileiras que possuem população superior a 250 mil habitantes. Deverão ser 
investidos R$ 9 bilhões oriundos do Orçamento Geral da União (OGU) com possível 
complementariedade de outros recursos como o Fundo Clima (Ministério do Meio 
Ambiente). 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o desafio de minimizar os impactos negativos e amplamente conhecidos 
das mudanças climáticas, a execução da priorização do transporte público por ônibus é 
fundamental para contribuição do setor de transportes no compromisso assumido 
pelo Brasil nas iNDC - Contribuição Nacionalmente Determinada. Isso garantirá 
aumento da velocidade e redução do consumo de combustível, além da transferência 
das viagens realizadas pelos automóveis para modos mais eficientes e maior 
regularidade das viagens ofertadas pelos serviços de transporte público por ônibus. 
Consequentemente, a priorização produzirá efeitos positivos na sociedade, incluindo a 
redução dos Gases de Efeito Estufa (GEE). 

A iNDC brasileira estabelece como principal meta a redução das emissões de gases de 
efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, considerando como referência as 
emissões de 2005. A priorização contribui para a transferência do modo individual 
(automóvel e motocicletas) para o coletivo (ônibus) e assim as viagens motorizadas 
nos centros urbanos brasileiros tornam-se ainda mais sustentáveis e eficientes. Isso é 
possível porque o ônibus é energeticamente mais eficiente do que os outros modos 
motorizados, ou seja, um número menor de viagens por ônibus transporta mais 
passageiros e emite menos poluentes do que automóveis e motos. 
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O impacto ambiental pode ser reduzido em 14 vezes se uma viagem realizada por meio 
de automóvel for substituída pelo deslocamento em transporte coletivo por ônibus em 
vias exclusivas. Uma parte dessa redução já ocorre atualmente em função da adoção de 
veículos que utilizam biodiesel e atendem as especificações do Proconve P7. 

Complementarmente, a priorização do transporte público por ônibus agrega benefícios 
na redução de acidentes de trânsito e gastos no sistema de saúde. Até 2030, estima-se 
uma economia de R$ 13,5 bilhões com a redução de vítimas fatais e feridos graves. 
Além disso, a priorização do transporte público está totalmente inserida e de acordo 
com outras políticas públicas, como a Lei Federal 12.587/2012, conhecida como a 
Política Nacional de Mobilidade Urbana.  

EVIDÊNCIAS DE SUCESSO DO TRANSPORTE PÚBLICO COMO INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO 

Na cidade do Rio de Janeiro - RJ, a implantação do Bus Rapid System-BRS (grupo de faixas 
exclusivas) permitiu ganhos de eficiência bastante significativos:  

• No caso das emissões de dióxido de carbono (CO2), verificou-se uma 
diminuição de 14,3 mil toneladas por ano; e 

• A redução de óxido nitroso (N2O) foi da ordem de 4 toneladas/ano. 

Já em São Paulo – SP, o estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente-IEMA (2017) 
revelou que a implantação de 256 km de faixas exclusivas na cidade, entre setembro 
de 2012 e setembro de 2014:  

• Reduziu 5,06% de dióxido de carbono (CO2); e 
• Reduziu 7,33% de óxido nitroso (N2O) devido à diminuição do consumo de 

combustível. 

Adicionalmente às faixas exclusivas, as experiências de corredores de Bus Rapid Transit-
BRT comprovam os benefícios ambientais pela priorização do transporte coletivo:   

• Rio de Janeiro-RJ: BRT TransCarioca com redução de 65,5 mil toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) por ano, além de 113 toneladas de óxido nitroso 
(N2O) (ITDP, 2015); e 

• Rio de Janeiro-RJ: BRT TransOeste com redução de 52% dos poluentes do GEE 
(ITDP, 2014).  

• Recife-PE: BRT Via Livre, estima-se o potencial de redução de 61% de CO2. Isso 
representaria 17,7 mil toneladas de CO2/ano. Desse total, 33,5% seria 
resultante da redução de viagens realizadas em automóveis (ITDP, 2017). 
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RESULTADOS COMPLEMENTARES DA IMPLANTAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO VIÁRIA 

A priorização do transporte coletivo também contribui para tornar as áreas urbanas 
resilientes aos eventos provocados pelas mudanças climáticas. Destaca-se: 

• Geração de empregos, aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e aumento das 
receitas fiscais; 

A implantação do programa de priorização com investimento total da ordem de 
R$ 9 bilhões promoveria a criação de 78.029 empregos diretos e outros 234.087 
empregos indiretos adicionais. Isso geraria um valor agregado ao PIB brasileiro 
de R$ 16,2 bilhões, além de resultar em R$ 4,4 bilhões de aumento nas receitas 
fiscais a nível federal, estadual e municipal; e 

• Redução dos gastos com o tratamento das vítimas fatais, sequelados e feridos 
resultantes dos acidentes de trânsito. 

A quantidade de óbitos e dos sobreviventes lesados e/ou permanentemente 
incapacitados será reduzida significativamente, da ordem de 41%.  

Dados do Ministério da Saúde revelam que o ônibus é o meio de transporte mais 
seguro, pois é responsável pelo menor índice de vítimas fatais no trânsito. O 
modo ônibus é responsável pela realização de 28% do total de viagens (ANTP, 
2016), contudo é causador somente de uma em cada 200 mortes no trânsito, 
0,48% do total de vítimas fatais.  
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2. DETALHAMENTO 
Esta proposta consiste em reduzir GEE por meio da priorização dos modos de transporte 
não motorizados e o transporte coletivo em detrimento do transporte individual 
motorizado. Diante dos desafios das mudanças climáticas, o transporte público 
sustentável é um instrumento de transformação. Para tanto, as redes de transporte 
público viabilizam a oferta de serviços de melhor qualidade aos usuários, com potencial 
comprovado para promover o avanço da qualidade de vida da população e contribuem 
para redução de emissões de poluentes globais e locais.  

Especialmente no contexto da agenda ambiental e da aplicação dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, verifica-se a potencial contribuição do transporte 
público. Considerando a estratégia de implantação dos ODS, conforme definição da 
Organização das Nações Unidas em 2015, as metas e objetivos brasileiros indicam o 
compromisso da redução do impacto ambiental negativo per capita das cidades. Em 
particular, há uma série de compromissos relativos a qualidade do ar, a gestão de 
resíduos municipais e outros até 2030. 

É nesse contexto que o aumento da participação do transporte público no conjunto de 
deslocamentos da população pode colaborar de forma incisiva para a redução de GEE 
como instrumento de transformação sustentável nas cidades. Além disso, há um grande 
espectro de co-benefícios em função da redução de poluentes que ajudam a melhoria 
da qualidade do ar, evitam mortes e feridos no trânsito e que também promovem a 
atividade física. Cabe destacar que a mudança do transporte individual para o transporte 
público ou para o transporte não motorizado, além de contribuir efetivamente para a 
redução dos impactos ambientais do sistema de mobilidade urbana, materializa tanto a 
aplicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) quanto a Política Nacional 
de Mudanças Climáticas (PNMC). 

A priorização viária do transporte público é a principal estratégia de contribuição para 
redução de poluentes e para eficiência enérgica do setor de transportes. Priorizar os 
ônibus, que hoje representam 50% das viagens urbanas motorizadas (ANTP, 2009) e 
reduzir o consumo de combustível fóssil e o número de carros nas ruas é factível. De 
acordo com o ITDP (2008), a migração de demanda oriunda do modo automóvel para o 
transporte público por ônibus, após a implantação de medidas de priorização, situa-se 
entre 5 a 20%. Isso indica que são retirados no mínimo 5% dos automóveis que circulam 
pelas vias urbanas, migrando para um modo mais sustentável, que é o transporte 
público por ônibus. 

Este documento aborda os principais impactos da priorização do transporte público 
como instrumento de transformação sustentável. Para isso, são detalhados os impactos 
ambientais, socioeconômicos, de resiliência das cidades e na saúde pela redução de 
vítimas e óbitos de acidentes de trânsito. 
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 2.1. IMPACTOS AMBIENTAIS PELA PRIORIZAÇÃO VIÁRIA DO TRANSPORTE 
PÚBLICO 
Para limitar o aumento da temperatura média global em até 2°C, os países signatários 
da Convenção de Clima da ONU elaboraram as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (iNDC), que registram os principais compromissos para um futuro acordo 
climático. O Brasil pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo 
dos níveis de 2005, em 2025; e em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Isso inclui 
redução de CO2, CH4, N2O, perfluorcarbonos, hidrofluorcarbonos e SF6. 

Somente como contribuição do setor de transporte público, por meio da prioridade ao 
transporte coletivo nas vias, estima-se a redução de 132 milhões de toneladas de CO2 
até 2030. Para isso, seria necessária a implementação de 10.000 quilômetros de 
priorização viária. Os projetos incluiriam além de intervenções viárias, a qualificação 
dos pontos de parada, disponibilização de informações básicas aos usuários e a adoção 
de fiscalização eletrônica, o que totalizaria um investimento de R$ 9 bilhões.  

Os projetos de priorização viária contribuiriam para a redução de quase 2 milhões de 
carros nas ruas de 111 cidades brasileiras (acima de 250 mil habitantes), segundo 
estudos da NTU (2018). Juntas, essas cidades possuem 55% dos ônibus urbanos e 54% 
dos automóveis brasileiros em circulação. Os recursos, a fundo perdido, para 
implantação dos projetos seriam oriundos do Orçamento Geral da União (OGU) com 
possível complementariedade de outros recursos como o Fundo Clima (Ministério do 
Meio Ambiente). 

Os benefícios ambientais totais pela priorização são estimados em R$ 26,7 bilhões de 
reais, o que representaria que a cada R$ 1 bilhão investido em mobilidade urbana, 
economizar-se-ia mais de R$ 2,96 bilhões pela redução de poluentes. São considerados 
os ganhos ambientais pela transferência de passageiros que hoje utilizam automóveis e 
pela redução de consumo de combustível devido ao aumento da velocidade dos 
veículos.  O ganho de velocidade aconteceria tanto para os ônibus, 11,7% (IEMA, 2017), 
que possuiriam prioridade viária, quanto pelo aumento da velocidade dos carros, 12% 
(NTU, 2014). Além do CO2, devem ser considerados os benefícios ambientais totais da 
priorização viária do transporte público por ônibus a redução de HC, CO, NOx, Material 
Particulado e RCHO.  Os deslocamentos em vias priorizadas para o transporte público 
são quase 14 vezes mais eficientes que as viagens de automóveis. Ou seja, utilizam 
melhor os recursos naturais quando se investe em transporte público em detrimento do 
transporte individual motorizado. A cada 1.000 km realizados com o transporte público 
priorizado nas vias, o impacto ambiental per capita pelos poluentes emitidos é de 
R$1,99, ao passo que a mesma viagem realizada pelo automóvel tem custo estimado 
em R$ 27,75. Somente em CO2, os ônibus urbanos poluem 14,5 vezes menos em relação 
aos carros. 
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É importante destacar que atualmente os serviços de transporte público por ônibus 
encontram-se subutilizados nas cidades. Isso significa que, após a efetivação do 
investimento em medidas de priorização, a demanda a ser transferida para o transporte 
público por ônibus seria absorvida sem a necessidade de aumento da oferta (sem a 
adição de mais ônibus à frota operante). A exclusividade de circulação nas vias e o 
aumento da velocidade operacional permitiria a otimização da oferta de serviço, o que 
contribuiria para a realização de uma quantidade maior de viagens com a mesma frota 
de ônibus. 

 

2.2. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS PELA PRIORIZAÇÃO VIÁRIA DO 
TRANSPORTE PÚBLICO 
Além do efeito imediato pela redução dos poluentes locais dos gases de efeito estufa, a 
priorização do transporte coletivo carrega co-benefícios socioeconômicos importantes, 
principalmente, na geração de empregos diretos e indiretos, e pelo aumento do Produto 
Interno Bruto (PIB) e acréscimo das receitas fiscais. A subseções seguintes detalham 
esses impactos esperados.  

2.2.1. Geração de empregos 

Estudo realizado pela American Public Transportation Association - APTA (2009) 
apresenta uma estimativa de geração de empregos a partir de investimentos em 
transporte público. Considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos a partir da 
aplicação de recursos em capital e operação, sabe-se que para cada 1 bilhão de dólares 
investidos em transporte público são gerados 36.108 empregos diretos (Tabela 1). 

Tabela 1 – Geração de empregos nos Estados Unidos para cada bilhão de dólares 
investidos em transporte público (Mix de investimentos nacionais, 2007). 

Geração de 
empregos para 
cada bilhão de 

dólares investidos 

Investimentos em 
capital 

Investimentos em 
operação Média 

Efeito direto 8.202 21.227 17.450 

Efeito indireto 7.875 2.934 4.367 

Efeito induzido 7.111 16.979 14.291 

Total de empregos 23.788 41.140 36.108 

Fonte: APTA (2009).  

Em relação à geração de postos indiretos de trabalho, a União Internacional de 
Transporte Público - UITP (2009) publicou relatório que indicou a criação de 2 até 2,5 
empregos indiretos para cada emprego direto gerado no setor de transporte público. O 
mesmo estudo apontou que nos países com altos investimentos direcionados para o 
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transporte público podem ser gerados até 4 empregos indiretos para cada direto, como 
é observado na Suíça. 

Considerando os estudos da APTA e da UITP, o investimento de R$ 9 bilhões em 
transporte público, tem potencial para provocar a geração de 78.029 empregos diretos 
e outros 234.087 indiretos adicionais1. 

2.2.2. Aumento do PIB e acréscimo das receitas fiscais 

O mesmo estudo da APTA demonstra que o investimento em transporte público produz 
aumento do PIB de um país e também gera receitas fiscais. O PIB de um país tem 
acréscimo de até US$ 1,8 bilhão para cada US$ 1,0 bilhão investido em transporte 
público. No que é pertinente às receitas fiscais, para cada US$ 1,0 bilhão investido são 
gerados US$ 488 milhões (Tabela 2). Sendo assim, a implantação de medidas de 
priorização do transporte público por ônibus, a um custo total de R$ 9 bilhões, proveria 
adicionais R$ 16,2 bilhões ao PIB brasileiro e R$ 4,4 bilhões às receitas fiscais por meio 
do aumento da arrecadação de impostos nos níveis federal, estadual e municipal2. 

Tabela 2 – Impactos econômicos para cada bilhão de dólares investidos em 
transporte público (incluídos impactos indiretos e induzidos) 

Impacto econômico Por US$ bilhão 
investimento em 

capital 

Por US$ bilhão 
investimento 
em operação 

Por US$ bilhão por 
investimento 

médio 

Valor adicionado ao PIB US$ 1,5 bilhão US$ 2,0 bilhões US$ 1,8 bilhão 

Acréscimo de receitas 
fiscais US$ 350 milhões US$ 530 milhões US$ 488 milhões 

Fonte: APTA (2009).  

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Essa estimativa é apenas uma referência para análise macroeconômica. Devido a inexistência de estudos 
brasileiros, utilizou-se o método do APTA extrapolando para condições locais. 
2 Essa estimativa é apenas uma referência para análise macroeconômica. Devido a inexistência de estudos 
brasileiros, utilizou-se o método do APTA extrapolando para condições locais. 
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2.3. IMPACTOS NA RESILIÊNCIA DAS CIDADES 
A resiliência é a característica que permite acomodar variáveis e condições inesperadas 
de forma a não permitir falha ou interrupção do funcionamento de determinado sistema 
(FOSTER, 2013). Nos últimos anos, esse conceito tornou-se amplamente incorporado na 
discussão das consequências das mudanças climáticas. Há o entendimento de que as 
regiões, países, cidades, bairros, empresas e organizações, em geral, devem ser 
resilientes às mudanças climáticas. Para tanto, há inúmeros esforços em andamento 
para ao menos minimizar os efeitos adversos observados. 

O sistema de transporte público por ônibus possui elementos que reforçam a resiliência 
às consequências de eventos climáticos extremos. Esses elementos podem ser 
verificados em relação aos equipamentos utilizados, à infraestrutura necessária e a 
capacidade de transporte de passageiros, conforme descritos a seguir. 

2.3.1. Equipamentos 

No caso de eventos climáticos tais como ciclones e tornados que causam enchentes e 
destruição, por exemplo, os ônibus possuem características construtivas mais 
adequadas ao enfrentamento de áreas alagadas em relação aos automóveis. 

A indústria brasileira de ônibus adaptou-se às enchentes, às condições de pavimento e 
ao relevo das cidades brasileiras. Os ônibus brasileiros são mais robustos, com peças 
mais resistentes. Ademais, a altura em relação ao solo permite manter os serviços 
operacionais apesar dos obstáculos. Tudo isso proporciona um desempenho melhor em 
situações adversas, principalmente durante eventos climáticos extremos, como chuvas 
intensas que provocam o alagamento das principais vias de circulação de uma cidade. 

Além disso, os ônibus possuem mais flexibilidade, em casos de interrupção de vias, que 
outros sistemas de transporte, como metrô e trens que estão fixos em uma 
infraestrutura. 

2.3.2. Infraestrutura 

Os efeitos negativos do crescimento desordenado podem ser evitados e minimizados 
com investimento em transporte público. A infraestrutura necessária para o transporte 
público por ônibus exige um nível de impermeabilização do espaço urbano bastante 
inferior comparativamente com aquela necessária para a circulação de automóveis. De 
acordo com IEMA (2011), um automóvel ocupa 21 m² na via, que corresponde a 14 m² 
por passageiro transportado. Por outro lado, um ônibus ocupa 54 m² de espaço na via, 
entretanto, somente 1,8 m² por passageiro transportado. Por isso, ao privilegiar a 
circulação dos carros, as cidades brasileiras exigem uma grande área de asfalto. Esse 
cenário contribui decisivamente para a impermeabilização das áreas urbanas e a 
ocorrência e intensificação de enchentes e inundações. 

Ainda nesse sentido, as cidades que evoluíram na implantação de sistemas de 
priorização do transporte público, através da implantação de Sistemas BRT, Corredores 
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e Faixas exclusivas, construíram áreas verdes próximas dessas infraestruturas. Tais 
iniciativas aumentam a permeabilidade do solo urbano e tornam as cidades menos 
vulneráveis a eventos climáticos catastróficos. 

2.3.3. Tecnologia de transporte 

Um ônibus básico possui a mesma capacidade de transporte de 53 automóveis. Ou seja, 
a capacidade de realizar deslocamentos por parte dos ônibus é muito superior 
relativamente ao carro. Esse potencial, aliado às características do equipamento, é 
significativo em condições de trânsito durante chuvas torrenciais. 

Tais características viabilizam a manutenção da operação do sistema de transporte 
público por períodos mais longos no decorrer de chuvas fortes e enchentes. Isso é 
observado mesmo quando os eventos climáticos extremos coincidem com os horários 
de pico, ou seja, de maior demanda nos trajetos casa-trabalho e trabalho-casa. 

Com os avanços tecnológicos, a utilização de combustíveis de menor impacto e o 
atendimento às normas ambientais permitem avanços. Em função da adoção de 
veículos que utilizam biodiesel e atendem as especificações do Proconve P7, parte da 
redução do impacto ambiental desejada já foi alcançada. Além disso, existe a previsão 
de início do Proconve P8 a partir de 2023. 

2.4. IMPACTOS NA REDUÇÃO DE CUSTOS COM ACIDENTES DE TRÂNSITO 
Todos os anos, o Sistema Único de Saúde - SUS compromete uma quantidade relevante 
de recursos do orçamento com os óbitos provocados pelos acidentes de trânsito. 
Estimativa realizada com dados do Departamento de Informática e do Sistema Único de 
Saúde-Datasus e do Sistema de Informações de Mobilidade -SIM mostra que em 2014 
foram gastos R$ 56 bilhões com 38.651 vítimas fatais de acidentes de trânsito. São 
considerados gastos com despesas hospitalares, perda de produção, danos materiais 
dos veículos, despesas institucionais e danos a propriedades, além de outros gastos 
associados aos veículos e também às pessoas. Como pode ser verificado na Figura 1, no 
Brasil, o custo total dispendido com as vítimas fatais, que era de R$ 28 bilhões em 2005, 
dobrou nos últimos dez anos.  
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Figura 1 – Acidentes de trânsito com vítimas fatais: custo total (2005-2014)3 

Fonte: Observatório Nacional da Segurança Viária com dados do IPEA e da ANTP 
 

Entretanto, o número de mortes no trânsito é somente uma parcela no conjunto total 
de perdas sociais, emocionais e econômicas relacionadas aos acidentes. Em entrevista 
concedida à NTU e publicada na Revista NTU Urbano (edição 33/2018), Vitor Pavarino, 
que é membro da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional 
de Trânsito, e representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS), revelou que os acidentes de trânsito implicam em 
custos socioeconômicos estimados entre 1% e 3% do PIB dos países.  

Os acidentes impactam fortemente nos sistemas de saúde e previdência das nações. Por 
isso, considerando dados da OPAS, que contemplam os sobreviventes lesados e 
permanentemente incapacitados, estima-se que o gasto anual total no Brasil com 
acidentes de trânsito é de R$ 188 bilhões4. 

Considerando a representatividade da frota total de veículos e o PIB das 111 cidades 
contempladas pela proposta apresentada neste documento, é possível estimar que este 
grupo de centros urbanos é responsável por R$ 75 bilhões5 do gasto socioeconômico 
total brasileiro com as vítimas de acidentes de trânsito.   

                                                             
3 O valor do impacto de acidentes de trânsito foi calculado com base em uma estimativa publicada em 
um estudo do IPEA e da ANTP intitulado "Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas 
aglomerações urbanas brasileiras" (2003), além de outro estudo do IPEA, ANTP e Denatran intitulado 
"Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras" (2006). Os valores 
referentes às estimativas de ambos os estudos foram somados e ajustados para cada ano 
proporcionalmente ao número de mortes (dado pelo Datasus) e corrigidos pelo IPCA. 
4 Para realizar a estimativa considerou-se o percentual de 3% sobre o valor total do PIB brasileiro para o 
ano de 2016 segundo dados do Banco Mundial (R$ 6,3 trilhões). 
5 Para realizar a estimativa considerou-se o percentual de 3% sobre o valor referente a participação das 
111 cidades com população superior a 250 mil habitantes no PIB brasileiro registrado no ano de 2016 
segundo dados do Banco Mundial (R$ 2,5 trilhões). 
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Somente o automóvel foi responsável pela ocorrência de 23,5% de acidentes com 
óbitos e 10,9% envolvendo feridos (OPAS, 2015). Admitindo-se que a 
representatividade desse modo é a mesma nos gastos dispendidos, considerando a 
redução de 11% de viagens realizadas por automóveis a partir da implantação das 
medidas de priorização, estima-se que esta proposta tem potencial para economizar R$ 
1,2 bilhão a cada ano e um total de R$ 13,5 bilhões até o ano de 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

17 
 

3. REFERÊNCIAS 
ANTP. Sistema de informação da mobilidade urbana da Associação Nacional de Transportes 
Públicos: SIMOB/ANTP: relatório geral 2016. São Paulo: Associação Nacional de Transportes Públicos 
– ANTP, 2018. Disponível em: http://files.antp.org.br/simob/simob-2016-v6.pdf. Acesso em: ago. 
2018. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima.html>. Acesso em: ago. 
2018. 

_____. Lei n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de 
abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro 
de 1975; e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 4 jan. 2012. Seção 1, p. 1. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm. Acesso 
em: ago. 2018. 

_____. Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (INDC) Para Consecução do Objetivo 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>.Acesso em: 
ago. 2018. 

ECONOMIC DEVELOPMENT RESEARCH GROUP. Job impacts os spending in public transportation: an 
update. 2009 .Disponível em:<https://www.apta.com/gap/policyresearch/Documents/jobs _im 
pact.pdf>. Acesso em: ago. 2018. 

FETRANSPOR. BRS. 20 jun. 2012.  36 slides. Apresentação em PowerPoint.  

GOMIDE, A. A.; MORATO, R. Instrumentos de desestímulo ao uso do transporte individual 
motorizado: lições e recomendações. São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente - IEMA, 2011. 
(Série Temas em Debate). 

IEMA. Estudos sobre faixas exclusivas São Paulo/SP. São Paulo: Instituto de Energia e Meio 
Ambiente - IEMA, 2017. Disponível em: <https://iema-site-staging.s3.amazonaws.com/re _faixa 
s_exclusivas_final.pdf>. Acesso em: ago. 2018. 

IPEA. Estimativa dos custos dos acidentes de trânsito no Brasil com base na atualização simplificada 
das pesquisas anteriores do IPEA: relatório de pesquisa. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7456/1/RP_Estimativa_2015.pdf>. Acesso em: 
ago. 2018. 

ITDP. Análise de impacto do BRT TransCarioca na mobilidade urbana do Rio de Janeiro. ITDP Brasil: 
[s. l.], 2015. Disponível em: <https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2015/04/ITDP-
Brasil_An%C3%A1lise-Impacto-BRT-TransCarioca_em-PT_vers%C3%A3o-WEB-para-site.pdf>. 
Acesso em: ago. 2018. 

_____. Impact analysis of transoeste bus rapid transit system in Rio de Janeiro. ITDP Brazil: [s. l.], 
2013. Disponível em: <https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2014/07/Transoeste_Analysis_FINAL.pdf>. Acesso em: agosto de 2018. 

http://files.antp.org.br/simob/simob-2016-v6.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf
https://www.apta.com/gap/policyresearch/Documents/jobs%20_im%20pact.pdf
https://www.apta.com/gap/policyresearch/Documents/jobs%20_im%20pact.pdf
https://iema-site-staging.s3.amazonaws.com/re%20_faixa%20s_exclusivas_final.pdf
https://iema-site-staging.s3.amazonaws.com/re%20_faixa%20s_exclusivas_final.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7456/1/RP_Estimativa_2015.pdf
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2015/04/ITDP-Brasil_An%C3%A1lise-Impacto-BRT-TransCarioca_em-PT_vers%C3%A3o-WEB-para-site.pdf
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2015/04/ITDP-Brasil_An%C3%A1lise-Impacto-BRT-TransCarioca_em-PT_vers%C3%A3o-WEB-para-site.pdf
https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/07/Transoeste_Analysis_FINAL.pdf
https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/07/Transoeste_Analysis_FINAL.pdf


 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

18 
 

_____. Sistema via livre de BRT Região Metropolitana do Recife – PE: avaliação de resultados e 
recomendações de melhorias. ITDP Brasil: [s. l.], 2017. Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/wp-
content/uploads/2017/12/ITDP-Brasil-BRT-Recife-20171208-V1-1.pdf>. Acesso em: ago. 2018. 

LOGIT Engenharia Consultiva. PlanMob-BH: plano de mobilidade urbana de Belo Horizonte: relatório 
final. 2012. Disponível em: <http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/pls/port 
al/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=9604263.PDF>. Acesso em: ago. 2018. 

NTU. Ônibus é o transporte mais seguro no trânsito. 2018. Disponível em: 
<https://www.ntu.org.br/novo/NoticiaCompleta.aspx?idArea=10&idNoticia=962>. Acesso em: ago. 
2018. 

NTURBANO. Brasília: NTU, v.5, n. 33, 2018. Bimestral. 

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA. Iris: o portal de estatísticas do observatório. 
c2014-2017. Página inicial. Disponível em: <http://iris.onsv.org.br/iris-beta/#/>. Acesso em: ago. 
2018. 

UITP. Financial and Economic Crisis The Situation of the Public Transport Sector in EU 27. 2009.  

  

http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ITDP-Brasil-BRT-Recife-20171208-V1-1.pdf
http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ITDP-Brasil-BRT-Recife-20171208-V1-1.pdf
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/pls/port%20al/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=9604263.PDF
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/pls/port%20al/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=9604263.PDF


 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

19 
 

ANEXO I - MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

1. Introdução 
São considerados dois tipos de impactos ambientais da priorização do transporte 
público. São eles: 

• Redução direta das emissões pela eliminação das viagens de automóveis 
(transferência modal); e 

• Redução de emissões pela melhoria da velocidade operacional dos automóveis 
ainda circulantes e dos ônibus por meio da priorização viária. 

 
Para realizar a estimativa desses impactos ambientais, foram adotadas as seguintes 
premissas:  

• Cidades acima de 250 mil habitantes: 111 cidades (IBGE, 2018); 
• Frota de automóveis das 111 cidades: 29.128.987 veículos (DENATRAN, 2018); 
• A Intensidade de Uso (IU) de um automóvel é estimada em 14.600 km por ano 

(IEMA, 2013); 
• A priorização do transporte público por ônibus tem potencial de redução de no 

mínimo 5% das viagens de automóveis (Banco Mundial, 2010); 
• A implantação de faixas exclusivas permite a melhora da velocidade dos 

automóveis em 12%, conforme demonstrado pela NTU (2014) em simulação 
realizada para um estudo de caso; 

• Frota de ônibus urbanos das 111 cidades: 58.548 veículos (NTU, 2018); 
• A relação de um ônibus para cada 1.500 habitantes (NTU, 2018);  
• Um Percurso Médio Mensal (PMM) do ônibus correspondente a 6.361 km (NTU, 

2018); 
• A redução do consumo de energia de 15% da frota operante em um faixa 

exclusiva (Fetranspor, 2018).  
 
As seções seguintes estimam, separadamente, os dois tipos de impactos ambientais 
associados a priorização viária do transporte coletivo urbano. Em seguida, também são 
apresentados os benefícios complementares da priorização viária (empregos, tributos, 
etc.). 
 
2. Redução de poluentes pela retirada de carros 
A partir dos coeficientes de emissão de acordo com poluentes desagregados 
disponibilizados pela CETESB (2016) e pelo Inventário de Emissões de 2013 (Ministério 
do Meio Ambiente), foram adotados os coeficientes da Tabela 1. 
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Tabela 1 – Coeficientes de emissão por poluente 
Poluente Coeficiente de Emissão (g/km) 

HC                                               0,0196  
CO                                               0,2444  
NOx                                               0,0128  
CO2                                          162,2499  
Mat. Particulado                                              0,0010  

     Fonte: CETESB (2016). 
 

Adicionalmente, foi considerado o custo de cada poluente demonstrado pela CPTM 
(2010) com os valores atualizados pelo IPCA (2017), conforme Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Custo de emissão de poluentes 
Poluente Custo (R$/kg) 

HC   R$                                                                5,46  
CO   R$                                                                1,26  
NOx   R$                                                                6,43  
CO2   R$                                                                0,20  
Mat. Particulado   R$                                                             32,89  

          Fonte: Balanço Social da CPTM (2010) atualizado com o IPCA (2017).  
 
Portanto, para estimativa da redução e o impacto ambiental de poluentes utilizou-se a 
equação 1. 

 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 ∗ 10−3 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝑉𝑉𝑅𝑅 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 
(equação 1) 

Onde: 
RT é o valor da redução de emissão do poluente em função da transferência 
modal (R$/ano); 
α é o coeficiente de emissão do poluente por quilômetro de operação (g/km), 
segundo Tabela 1; 
IU é a intensidade de uso (km/ano); 
VR é o número de veículos retirados de circulação com a transferência para modo 
transporte coletivo por ônibus. Esse valor é obtido multiplicando o percentual de 
redução da frota de automóveis (5%) pelo tamanho da frota (29.128.987 
automóveis); e 
CE é o custo das emissões do poluente (R$/kg).  

 
Os resultados da aplicação da equação 1 estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Redução das emissões e economia por poluente em função da 
transferência modal 

Poluente 
Redução de emissões 

(tonelada/ano) 
Economia da redução de 

emissões (R$/ano) 
HC 415,81  R$ 2.271.051,12  
CO 5.196,56 R$ 6.529.890,86  

NOx 273,06 R$ 1.755.609,91  
CO2 3.450.108,00 R$ 696.746.808,09  

Material Particulado 21,26 R$ 699.384,19  
TOTAL - R$ 708.002.744,16/ano  

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU.  
 
3. Redução de poluentes pelo aumento da velocidade 
A priorização viária, além da retirada dos automóveis, aumenta em 12% a velocidade de 
circulação dos automóveis (NTU, 2014) que ainda realizam viagens. No caso da 
velocidade comercial dos ônibus a redução é de 11,7%(IEMA, 2017).  
 
Isso representa melhoria da eficiência do consumo de combustível desses veículos. 
Antes da priorização, nas 111 cidades, em média, eram consumidos anualmente 1.197 
litros de gasolina tipo C por cada automóvel e 33.188 litros de diesel por cada ônibus 
urbano. Após as intervenções, o consumo passou para 1.068 litros de gasolina e 28.209 
litros de diesel, respectivamente para automóveis e ônibus.  
 
Considerando os custos dos poluentes, conforme Tabela 2, e os coeficientes de 
consumo, da Tabela 4, aplica-se a equação 2 para estimar a economia com o aumento 
da velocidade dos veículos.  

𝑅𝑅𝑉𝑉 = 𝛽𝛽 ∗ 𝑅𝑅𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑉𝑅𝑅 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 
(equação 2) 

Onde: 
RV é o valor da redução de emissão do poluente em função do aumento da 
velocidade (R$/ano); 
β é o coeficiente de emissão do poluente por litro de combustível (g/l), segundo 
Tabela 4; 
RC é redução do consumo do combustível em função do aumento da velocidade 
(litros/ano/veículo); 
VR é o número de veículos retirados de circulação com a transferência para modo 
transporte coletivo por ônibus. Esse valor é obtido multiplicando o percentual de 
redução da frota de automóveis (5%) pelo tamanho da frota (29.128.987 
automóveis); e 
CE é o custo das emissões do poluente (R$/kg).   
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Tabela 4 – Coeficientes de emissão por poluente 

Poluente 
Automóveis 

Coeficiente de Emissão (g/l) 
Ônibus 

Coeficiente de Emissão (g/l) 
CO 2,8250 1,0120  
NOx  0,3390 4,8369  
RCHO 0,0192 - 
NMHCescp 0,1582 0,0759  
CH4 0,2938 -  
Material Particulado 0,0124 0,0460  
CO2  2.212 2.603  

Fonte: CETESB (2016). 
 
Os resultados da aplicação da equação 2 estão apresentados nas Tabela 5 e 6. 
 
Tabela 5– Redução das emissões e economia por poluente em função do aumento da 
velocidade dos automóveis 

Poluente Redução de emissões 
(tonelada/ano) Redução de emissões (R$/ano) 

CO 10.058,48                              R$12.639.270,30 
NOx 1.207,02                               R$7.760.379,82 

RCHO 68,40 - 
NMHCescp 563,27                                 R$3.076.462,97 

CH4 1.046,08                              R$5.713.431,22 
Material 

Particulado 44,26                                R$1.455.634,78 

CO2 7.875.875,65                        R$1.590.527.376,42 
TOTAL - R$ 1.621.172.555,21/ano 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU.  
 
 
 
 
 
 

  



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

23 
 

Tabela 6– Redução das emissões e economia por poluente em função do aumento da 
velocidade dos ônibus 

Poluente Redução de emissões 
(tonelada/ano) Redução de emissões (R$/ano) 

CO 265,50 R$ 333.619,84 
NOx 1.268,96 R$ 8.158.647,89 

RCHO - - 
NMHCescp 19,91 R$ 108.756,09 

CH4 - - 
Material 

Particulado 12,07 R$ 396.923,61 

CO2 682.897,78 R$ 137.910.710,65 
TOTAL - R$ 146.908.658,38/ano  

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU.  
 
4. Redução total de poluentes 
Somente em CO2 (poluente mais representativo), ter-se-ia a redução de 12.008.881,42 
tolenadas/ano, o que equivaleria a economia de R$ 2.425.184.895,16/ano.  
 
Considerando 11 anos de projeto (2019 até 2030), pela implantação de 30.000 km de 
priorização, reduziria 132.097.695,59 toneladas de CO2 e geraria a economia de R$ 
26.677.033.846,77. 
 
Comparando uma viagem realizada ao longo da priorização viária, haveria 14 vezes 
menos impacto ambiental (monetizado) do que a mesma viagem realizada pelo 
automóvel.  
 
Considerando a mesma estrutura de cálculo anterior, para os 30.000 km de faixas 
exclusivas, uma viagem de automóvel teria o custo ambiental de R$ 998,87, ao passo 
que o ônibus custaria R$ 4.799,76. Entretanto, considerando a média de transporte de 
cada modo, o custo unitário do automóvel seria de R$ 832,39 (1,2 
passageiro/automóvel) e R$ 60,00 (80 passageiros/ônibus), para automóveis e ônibus, 
respectivamente.  
 
Somente em CO2, a mesma viagem unitária realizada pelo automóvel teria custo 
ambiental de R$ 819,16, enquanto realizada pelo ônibus custaria R$ 56,32 (14,5 vezes 
maior). 
 
Os mesmos números de custo total para o meio ambiente (poluentes) para cada 1.000 
km de priorização viária seriam de R$ 1,99 para cada viagem unitária de ônibus e R$ 
27,75 para cada viagem unitária de ônibus automóveis. 
 



 
REDUÇÃO DE GEE UTILIZANDO O TRANSPORTE PÚBLICO 

COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
 

24 
 

5. Benefícios complementares da implantação de priorização viária 
 

5.1. Geração de empregos 
Estudo publicado pela American Public Transportation Association - APTA (2009) e 
relatório elaborado pela UITP (2009) foram adotados como referência para estimativa 
de geração de empregos a partir de investimentos em transporte público.  
Então, para a estimativa de geração de empregos diretos e indiretos, adotou-se as 
seguintes premissas: 

• O investimento total previsto de R$ 9 bilhões em priorização do transporte 
público ao longo do período de 2019 até 2030; 

• A geração de 36.108 empregos diretos para cada US$ 1,0 bilhão investidos em 
transporte público (APTA, 2009); e 

• A geração de 3 empregos indiretos para cada emprego direto gerado (UITP, 
2009). 

 
Portanto, para estimativa da geração de postos de trabalhos diretos e indiretos utilizou-
se as equações 3 e 4. 

 𝐶𝐶𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒 
(equação 3) 
𝐶𝐶𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝐸𝐸 ∗ 3 
(equação 4) 

Onde: 
ED é a quantidade total de empregos diretos gerados; 
EI é a quantidade total de empregos indiretos gerados; 
𝐼𝐼𝑅𝑅 é o investimento total previsto convertido para dólares; e 
ed é a quantidade de empregos diretos gerados para cada US$ 1,0 bilhão 
investidos. 

 
5.2. Aumento do PIB e acréscimo das receitas fiscais 

O estudo da APTA também demonstra que o investimento em transporte público produz 
aumento do PIB de um país e também gera receitas fiscais.  Assim, para a estimativa de 
aumento do PIB e acréscimo das receitas fiscais, adotou-se as seguintes premissas: 

• O investimento total previsto de R$ 9 bilhões em priorização do transporte 
público ao longo do período de 2019 até 2030; 

• Acréscimo no PIB de US$ 1,8 bilhão para cada US$ 1,0 bilhão investidos em 
transporte público (APTA, 2009); e 

• Aumento das receitas fiscais de US$ 488 milhões para cada US$ 1,0 bilhão 
investidos em transporte público (APTA, 2009). 

 
Diante disso, a estimativa de aumento do PIB e acréscimo das receitas fiscais foi 
realizada a partir das equações 5 e 6. 

 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 =  𝐼𝐼𝑅𝑅 ∗ 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴  
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(equação 5) 
𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴 = 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∗ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐴𝐴 

(equação 6) 
Onde: 

APIB é o aumento do Produto Interno Bruto-PIB; 
ARF é o aumento das receitas fiscais; 
𝐼𝐼𝑅𝑅 é o investimento total previsto convertido para dólares;  
IPIB é impacto provocado no Produto Interno Bruto-PIB resultante do 
investimento em transporte público; e 
IRF é o impacto provocado nas receitas fiscais resultante do investimento em 
transporte público. 
 
5.3. Redução dos custos com acidentes de trânsito 

Estimativa realizada com dados do Departamento de Informática e do Sistema Único de 
Saúde-Datasus e do Sistema de Informações de Mobilidade-SIM mostra que em 2014 
foram gastos R$ 56 bilhões com 38.651 vítimas fatais de acidentes de trânsito. 
 
Em entrevista concedida à NTU e publicada na Revista NTU Urbano (edição 33/2018), 
Vitor Pavarino, que é membro da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do 
Conselho Nacional de Trânsito, e representante da Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), revelou que os acidentes de 
trânsito implicam em custos socioeconômicos estimados entre 1% e 3% do PIB dos 
países. Por isso, estima-se que o gasto anual total no Brasil com acidentes de trânsito é 
de R$ 188 bilhões. 
 
Para a estimativa da redução dos custos com acidentes de trânsito foram utilizadas as 
seguintes premissas: 

• Produto Interno Bruto-PIB do Brasil em 2016, R$ 6,3 trilhões (IBGE, 2016); 
• Produto Interno Bruto-PIB das cidades com população superior a 250 mil 

habitantes em 2016, R$ 2,5 trilhões (IBGE, 2016); 
• Custo total para tratamento das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, R$ 

188 bilhões (OPAS/OMS); 
• Custo total resultante dos óbitos provocados pelos acidentes de trânsito, R$ 56 

bilhões (Datasus/SIM, 2014); 
• Representatividade da frota de veículos das cidades com população superior a 

250 mil habitantes no universo total de veículos do país, 41,9% (Denatran, 2018);  
• Acidentes de trânsito implicam em custos socioeconômicos estimados entre 1% 

e 3% do PIB dos países (OPAS/OMS); e 
• Representatividade dos acidentes de trânsito envolvendo automóveis no total 

de acidentes com óbitos e feridos, 23,5% e 10,9%, respectivamente 
(Datasus/SIM, 2012). 
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Nesse sentido, a estimativa do custo total com óbitos e feridos resultantes dos acidentes 
de trânsito nas cidades com população superior a 250 mil habitantes foi realizada a 
partir das equações 7 e 8. 

 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶 ∗ 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅    
(equação 7) 

𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴 = (𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴 ∗ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅) − 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶    
(equação 8) 

 
Então, a redução dos custos com acidentes de trânsito nas cidades contempladas foi 
estimada a partir da equação 9. 

 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅 = (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐶𝐶 ∗ 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶ó𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) + (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐴𝐴 ∗ 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐴𝐴𝑒𝑒𝐴𝐴𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏)    
(equação 8) 

 
Onde: 

CATO é o custo total dos acidentes com óbitos nas cidades com população 
superior a 250 mil habitantes; 
CTO é o custo total dos acidentes com óbitos no Brasil;  
RFR é a representatividade da frota total de veículos das cidades com população 
superior a 250 mil habitantes na frota nacional de veículos;  
CATF é o custo total dos acidentes com feridos nas cidades com população 
superior a 250 mil habitantes; 
PIB é o Produto Interno Bruto-PIB das cidades com população superior a 250 mil 
habitantes; 
PCAT é a participação de todos os custos envolvendo acidentes de trânsito no 
PIB de um país; 
RCAT é a redução total dos custos dos acidentes nas cidades com população 
superior a 250 mil habitantes; 
AUTOóbito é a representatividade dos acidentes de trânsito envolvendo 
automóveis no total de acidentes com óbitos; e 
AUTOferido é a representatividade dos acidentes de trânsito envolvendo 
automóveis no total de acidentes com feridos. 
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