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A CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS NO IMPACTO 

AMBIENTAL 
 

O artigo publicado pela Scientific Reports intitulado “Disentangling vehicular emission impact 

on urban air pollution using ethanol as a tracer” teve como objetivo o mapeamento da 

emissão veicular pela categoria de veículos (leves ou pesados) na poluição do ar de São Paulo – 

SP. Para isso, utilizou-se o etanol como identificador (“tracer”) de veículos individuais leves 

(LDV), avaliando as emissões dos carros e motos segregadas das emissões de caminhões e 

ônibus (HDV). Nesse sentido, esse Parecer Técnico se propõe a abordar alguns aspectos 

fundamentais apontados e/ou não considerados na análise de emissão dos poluentes. 

O estudo se desvia do objetivo/foco principal da pesquisa: proposição de um método 

inovador para quantificação de poluentes. Do ponto de visto acadêmico e cientifico, a 

proposta trazida pelo artigo analisado é deveras válida e busca por meio do etanol desagregar 

os dados coletados acerca dos poluentes do centro de São Paulo (metodologia inédita até 

então). Entretanto, para aplicação prática e para avaliação do impacto ambiental dos ônibus 

urbanos (abordada no resumo e conclusão do trabalho) ainda não é suficiente, pois para 

análise do impacto do transporte público, por exemplo, os estudos não podem considerar 

análises simples e isoladas por uma única variável (volume de emissão). Existe um contexto 

maior a ser considerado e políticas públicas envolvidas. Há diversos componentes que devem 

entrar e contribuir para a pesquisa no cruzamento de informações e avaliação do impacto 

ambiental desse serviço, considerado um direito social.  

Na pesquisa, assumiu-se que somente os veículos leves (LDV) utilizam etanol na composição 

do combustível (E25 até E100, por exemplo), ao passo que os veículos pesados (HDV) 

utilizariam diesel sem adição de etanol. Entretanto, é sabido que o diesel já possui adição de 8 

a 10% de biocombustível (desde 2012, com a fase P7 do PROCONVE). Foram utilizados dados 

unitários de coleta para 11 poluentes diferentes, além de fontes de pulverização orgânica na 

Factorização de Matriz Positiva (PMF) em medições de espectrometria de massa em aerossol 

em tempo real (para correlação de emissões secundárias). 

Assim, por meio de uma regressão múltipla linear, estimou-se a participação dos veículos leves 

(LDV) e dos veículos pesados (HDV) nas emissões primárias (tráfego, cocção, queima de 

biomassa, etc.) e emissões secundárias, provenientes de reações químicas e processos 

secundários, como partículas da formação de matéria via oxidação de isopreno, por exemplo. 

Entre os principais resultados observados, tem-se que: 

• CO, acetaldeído, tolueno e benzeno são majoritariamente distribuídos às emissões de 

veículos leves; 

• PM10 é emitido majoritariamente por veículos leves e emissões secundárias (OOA) 

• PM1 e BC (Material Particulado) têm contribuições similares para veículos leves e 

pesados; 



 

Núcleo de 
Desenvolvimento 
Tecnológico 3.051/2018 
 

• Veículos leves e emissões secundárias tem a maior contribuição para o número de 

concentração aerossol; 

O estudo se equivoca ao ignorar a eficiência dos modos de transportes avaliados: ônibus 

urbanos poluem menos por passageiro transportado que os outros modos motorizados. 

Estudos da NTU apontam que dentre os modos de transporte de combustão interna, os ônibus 

é o mais eficiente. Quem utiliza o transporte coletivo polui menos, reduz os 

congestionamentos e contribui para uma vida melhor. Ainda de acordo com o IEMA (2017), 

uma pessoa que anda de carro emite 65,8 gramas de gás-equivalente (CO2-e) por quilômetro, 

quase quatro vezes mais do que faria se estivesse andando de ônibus com outras pessoas (17 

gramas). Investir e apoiar o transporte público também é garantir deslocamentos cada vez 

mais sustentáveis. 

Em termos quantitativos, os resultados mostraram uma contribuição significativa das emissões 

primárias dos veículos pesados para a maioria dos poluentes, variando de cerca de 14% 

(acetaldeído) até 46% (BC). Entretanto, é importante ressaltar que os números avaliados 

referem-se a todos os veículos de combustão interna movidos a diesel (caminhões, ônibus 

rodoviários de fretamento, veículos comerciais leve, ônibus urbanos, etc.). Para avaliação do 

impacto ambiental do transporte público urbano por ônibus (em termos de emissão de 

poluentes) é necessário observar não somente o aspecto da composição do modo dentro do 

grupo “diesel”, mas também a eficácia do serviço em relação ao número de passageiros 

transportados.  

Segundo o IEMA (2016), na emissão de Gases de Efeito Estufa – GEE, por exemplo, os veículos 

a diesel são responsáveis por 55% das emissões de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O) provenientes da queima de petróleo nos centros urbanos. Desses, só 11% 

são emitidos por ônibus (urbanos e fretamento). Já os veículos leves (automóveis e 

motocicletas), emitem 32%.  

No Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros no Município 

de São Paulo (2015) buscou-se estimar a participação dos diferentes tipos de frotas de veículos 

usados no transporte de passageiros da cidade. Considerou-se o modo de transporte 

(automóveis, motocicletas e ônibus) e o combustível utilizado (gasolina, álcool e óleo diesel). 

Além de focar a emissão de poluentes tóxicos, a proposta metodológica do Inventário também 

permite fazer reflexões acerca das emissões de gases de efeito estufa (GEE). A frota de 

automóveis percorreu (em 2015) diariamente 77,38 milhões de Vkm¹ (88,09%), as motocicletas 

7,98 milhões de Vkm¹ (9,08%) e os ônibus municipais 2,4 milhões de Vkm¹ (2,73%). Dos 259 

milhões de PKm² (ponderação pelo número de passageiros transportados) diários da cidade de 

São Paulo, 110,2 milhões são produzidos pelos automóveis (42,56%), 8,8 milhões pelas 

motocicletas (3,40%) e 139,9 pela frota de ônibus municipais (54,04%). 

_____________________________________________ 

¹ VKm estima o total de quilômetros que percorre toda a frota de um determinado tipo de veículo (automóveis, 
ônibus urbano e motocicletas); 
² PKm representa a multiplicação das quilometragens percorridas pela ocupação média dos veículos, no caso de 
automóveis e motocicletas, e na média de passageiros transportados por dia útil, no caso dos ônibus urbanos 

gerenciados pela SPTrans. 
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Os resultados do Inventário relativos às emissões de gases de efeito estufa mostraram que 

diariamente são emitidas cerca de 10 kt CO2eq na cidade de São Paulo e a maior emissão de 

GEE é proveniente da frota de automóveis, com 7,253 kt CO2eq (72,55%). As motocicletas são 

responsáveis por 0,313 kt CO2eq e a frota de ônibus emite 2,381 kt CO2eq (23,82%). Esses 

resultados mostram a eficiência do transporte público quando comparado com o transporte 

individual, pois o sistema é responsável por 2,73% do VKm¹, produz 54,04% do PKm² e emite 

23,82% dos GEE. Estes dados mostram também a participação preponderante da frota de 

veículos leves, dedicados ao transporte individual, nas emissões de GEE da cidade. 

As recomendações do estudo não consideram e sequer discutem as soluções dentro de 

políticas públicas adequadas. Como supracitado, é um erro fazer qualquer análise pontual 

baseando-se apenas no volume de emissão do número limitado dos pontos de coleta. Em 

nenhum momento (no artigo) o local de coleta foi caracterizado para extrapolação adequada 

dos dados. Além disso, para uma avaliação mais realista sobre o impacto e desempenho dos 

modos, a idade da frota e a capacidade de oferta e de passageiros transportados, por exemplo, 

são itens imprescindíveis nessa avaliação. Hoje, segundo estudos da SPURBANUSS, os ônibus e 

micro-ônibus representam 0,2% da frota registrada em São Paulo, com maioria dos motores 

do ciclo diesel, sendo metade tecnologia EURO 3 e a outra metade EURO 5.  São responsáveis 

pela emissão de apenas 3,5% de MP, 2% de NOX e 1 % de CO2. Ao contrário das outras frotas, 

os veículos utilizados no transporte urbano de passageiros são inspecionados periodicamente 

(a cada 6 meses) pelo órgão gestor e vistoriados pelos técnicos da empresas operadoras e da 

CETESB. 

O estudo é inovador no que diz respeito ao monitoramento de poluentes no cenário de 

análise, principalmente pelo método que inclui o etanol como instrumento balizador. 

Entretanto, não há fundamentos na pesquisa que sustente qualquer recomendação e 

políticas públicas de transporte e de mobilidade urbana. Para isso, é necessário um conjunto 

de dados auxiliares que subsidiarão as ações e diretrizes governamentais para deslocamentos 

cada vez mais sustentáveis. Nesse sentido, o papel do transporte público como agente 

transformador é fundamental. 
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