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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho é um resumo do estudo apresentado à NTU – Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos, disponível na íntegra no site <www.ntu.org.br>.
Ao se analisar alternativas para o transporte público urbano nas grandes cidades, visando o
equilíbrio da matriz energética, três pontos são de primordial importância: a emissão de poluentes locais,
inclusive o calor, a contribuição para o efeito estufa e a mobilidade.
A emissão de poluentes é uma das questões que mais afetam a saúde pública e a qualidade de
vida das grandes cidades, enquanto que a elevação da temperatura ambiente em decorrência do uso
intensivo de energia é nítida nas regiões metropolitanas, devendo-se buscar as alternativas economicamente viáveis para o transporte de massa de menor impacto sobre a qualidade do ar e a melhor eficiência energética possível, considerando-se estes fatores como significativos na análise econômica, pois as
perdas em vidas, produtividade e utilização dos sistemas de saúde (públicos ou privados) são igualmente
pagas pela sociedade. Para a migração do transporte individual para o coletivo, o uso de alternativas tecnológicas avançadas para a redução das emissões deve ser sempre cuidadosamente estudado e adaptado
a cada situação.
A questão de contribuição para o efeito estufa deve hoje ser considerada conjuntamente com
a questão da poluição local, associando-se o uso de tecnologias limpas com combustíveis ou fontes de
energia renováveis alternativos ao diesel, além dos veículos com tração elétrica.
Por outro lado a mobilidade envolve não apenas a implantação de veículos ou sistemas segregados, mas também a atratividade desses sistemas, pois se a atratividade for baixa, o sistema como um todo
será sub-utilizado e o investimento necessário à sua implantação poderá se comprometer.
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2. IMPACTO ENERGÉTICO E AMBIENTAL DOS VEÍCULOS
Os transportes em geral constituem-se atualmente na maior fonte de poluição urbana, sendo
que o transporte rodoviário a diesel responde pela quase totalidade das emissões de material particulado
(MP) e de óxidos de nitrogênio (NOx). Restam as emissões de monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC) que ainda impactam o meio ambiente, porém resultam dos veículos leves e motocicletas que
já vêm recebendo tecnologias avançadas de redução de emissões, através dos programas PROCONVE e
PROMOT, determinados pelo CONAMA.a

2.1. Matriz energética e a demanda de energia nos transportes
Os impactos de emissão e de consumo de combustível dos transportes urbanos ainda são muito
altos, sendo necessária a sua correta quantificação e o estabelecimento de estratégias e políticas públicas
específicas para o aumento da eficiência energética nos transportes e a minimização desses impactos.
Analisando-se o Balanço Energético Nacional de 2007, observa-se que os setores industrial e de
transportes são os maiores consumidores de energia, apresentando a maior tendência de crescimento ao
longo dos últimos anos (de 1970 a 2006). Nesta análise também se observa que os transportes consomem 31% do total de energia consumida no Brasil.
Os transportes se destacam novamente com 52% da energia fóssil consumida no país, sendo
que este é o setor que apresenta a menor porcentagem de energia renovável (apenas 12% do seu total).
Comparando os diversos modos de transporte, o setor rodoviário absorve 92% da energia gasta em
transportes, sendo irrisória a participação dos setores ferroviário, hidroviário e aéreo.
Do consumo de energia pelo transporte rodoviário, 54% correspondiam ao diesel, 23% à gasolina e 23% ao álcool no ano de 1989. Em 2005 esta divisão havia mudado para 54%, 29% e 13%,
respectivamente, e 4% relativo ao gás natural. Entretanto, neste último ano o consumo de álcool tem
se equiparado ao de gasolina pura devido aos veículos flex-fuel. O crescimento do consumo de energia
no transporte rodoviário estava basicamente determinado pelo crescimento do consumo de óleo diesel e
gasolina pois, desde 1989, o consumo de álcool (anidro e hidratado) se manteve em patamares mais ou
menos estáveis até 2006.
Segundo a projeção do Balanço Energético Nacional de 2007, em 2005 o consumo total de
combustível pelo transporte rodoviário era de 50 milhões de toneladas equivalente a petróleo, devendo
quase triplicar em 2030, com crescimento bastante acentuado da demanda de combustíveis, incluindo
uma fração destinada ao biodiesel, que chegará a 6% em 2030,indicando que não há uma política pública severa para fomentar o aumento de eficiência energética e a contenção do consumo de combustíveis
nos transportes.

a
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Fonte: BEN2007, EnvironMentality; Movimento; IMAE.

Figura 2.1 - Projeção do consumo de combustíveis nos transportes
É importante notar que este cenário de demanda energética é coerente com a demanda por
transporte urbano, necessitando de uma interferência sobre as proporções dos modos de transportes. Um
estudo do crescimento econômico das 457 maiores cidades brasileiras1, indica uma tendência fortemente
crescente da mobilidade urbana. Nota-se um aumento do número de viagens da ordem de 56% entre
2005 e 2030, numa tendência linear. Ao se considerar a quilometragem diária, este cenário se agrava
ainda mais com o crescimento da área da cidade.
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Figura 2.2 – Projeção da demanda de transporte urbano de passageiros
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Estas projeções mostram a necessidade de aumento da oferta de transporte coletivo de boa qualidade para refrear o crescimento do uso de automóveis e motocicletas. Visivelmente há que se intervir na
distribuição modal de transporte público, introduzindo modernizações tecnológicas nos veículos para o
controle de emissões, pois a mera projeção do passado não será sustentável.
Quando se comparam estes impactos ambientais aos causados por uma usina hidrelétrica constata-se que o dos transportes é muito maior e com grandes possibilidades de redução se a sua estrutura for
modificada conceitualmente, pois a potência instalada na frota brasileira (automóveis, caminhões, ônibus
e motocicletas) equivale a cerca de 172 usinas de Itaipu circulando pelas ruas e estradas brasileiras, porém
queimando combustíveis com baixa eficiência e emitindo poluentes com baixos índices de controle.

Tabela 2.1 - Característica energética da frota brasileira de veículos
Veículo

Frota (106)

HP por motor

Potência instalada (GW)

Nº de Itaipús equivalentes

Leves

27

100

1987

142

Pesados

2,4

200

353

25

Motociclos

6

15

66

5

Total

35

-

2407

172

Fonte: EnvironMentality2

A Usina de Itaipu foi tomada como referência por ser uma das maiores do mundo, que tem
14 GW de potência instalada, processa energia limpa e renovável, com alta eficiência. Se esta energia
fosse utilizada em veículos elétricos, os impactos ambientais do transporte seriam muito menores.
Vê-se que o consumo de combustíveis líquidos também é desmesurado, pois equivalem a 470 mil
GW-hora por ano, uma quantidade de energia térmica 60% maior do que toda a energia elétrica consumida no Brasil, representando um impacto ambiental considerável em termos de emissão de poluentes e
calor. Apenas o que se desperdiça nos radiadores dos veículos é aproximadamente equivalente à energia
elétrica consumida pelas indústrias e residências brasileiras.
Utilizando veículos com tração elétrica, as perdas pelo motor cairiam dos atuais 70% a 80% para
apenas 5%, e a geração de calor seria reduzida na mesma proporção.
A potência instalada nos motores automotivos excede em muito a capacidade de consumo de
energia. São milhões de máquinas funcionando descentralizadamente, com aleatoriedade de comportamento e de critérios de manutenção e utilização de seus proprietários, com fator de carga inferior 20%,
funcionando, portanto, com baixa eficiência, alto consumo e alta emissão de poluentes.
Estes três aspectos mencionados convergem para a necessidade de uma nova política nacional de
transportes públicos, que busque combinar as melhores alternativas ambientais e energéticas, passando
pela análise da distribuição da rede de transportes coletivos e das mais diversas tecnologias de veículos
e combustíveis .
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A busca por meios de transporte com maior eficiência energética representa uma das ferramentas mais eficazes para a economia de energia e redução da emissão de CO2 e dos poluentes locais, objeto
de uma proposta de regulamentação denominada “Por um Transporte Sustentável” apresentada pela
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em 1998.

2.2. Tipos de veículos e modos de transporte
O sistema de transporte e o tipo de veículo para cada modo de transporte têm influência decisiva
na sua eficácia e eficiência energética. A análise do consumo de energia de vários tipos de veículos indica
uma grande vantagem dos sistemas públicos de maior capacidade, considerando apenas os passageiros
sentados, como critério, para que a comparação considere níveis de conforto semelhantes e permita a
comparação de veículos diferentes (automóveis, ônibus, motocicletas e aviões). Esta análise também
indicou a grande eficiência dos trólebus em relação aos ônibus a diesel de mesmo tamanho. Surpreendentemente, este cálculo evidencia que o transporte por motocicleta não é tão econômico, rivalizando
com jatos comerciais e automóveis lotados, enquanto que o automóvel como transporte individual é o
que mais desperdiça energia.
Um aspecto muito importante é que o transporte coletivo possui administração sistêmica e regrada, com controle preventivo e centralizado de manutenção, que lhe confere organização e confiabilidade
bem maiores, o que interfere positivamente no tráfego. Mais ainda, o espaço de via ocupado é cerca de
7 a 10 vezes menor para os ônibus do que para os automóveis, como mostram as fotografias a seguir.

127/190

2/190

1/190

Fonte: Volf Steinbaum - SVMA

Figura 2.3 – Três maneiras de transportar 190 pessoas numa avenida
As imagens acima permitem entender que os programas que atraiam usuários de automóveis
para o transporte coletivo permitirá a economia inerente aos sistemas públicos e propiciará um aumento
da velocidade média aos veículos remanescentes, com consequente redução de consumo, de emissões e
do tempo de viagem.
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Também é fato conhecido o congestionamento de tráfego em São Paulo, tipicamente de 100 km
de extensão. Supondo que esta enorme fila tenha 3 faixas em média e que cada carro ocupe 7 metros,
facilmente se chega à conclusão de que este congestionamento abriga apenas 40 mil automóveis, com
cerca de 60 mil pessoas, volume que, posto em ônibus articulados, ocuparia apenas 15 km de faixas
exclusivas.
A maior eficiência dos trólebus em relação aos ônibus é uma vantagem adicional devida à tração
elétrica, que justifica sua utilização nos corredores de uso mais intenso.
No âmbito dos sistemas públicos, não se pode esquecer que os trens e metrôs são ainda bem
mais eficientes do que os veículos menores. Numa estatística levantada na cidade de São Paulo, o consumo de energia por passageiro por viagem demonstrou-se menor no metrô, média nos trens, maior nos
trólebus e maior ainda nos ônibus, mas 6,5 vezes pior nos automóveis em relação aos ônibus.
Do ponto de vista da emissão de poluentes pelos diversos sistemas de transporte, há duas considerações a fazer:
▶

Quanto maior a eficiência energética, menor serão a demanda de combustíveis e a emissão de poluentes pelo sistema de transporte;

▶

Os veículos elétricos apresentam emissão zero no local da sua operação, fator importante especialmente nos corredores. Sob o aspecto regional, mesmo que a energia elétrica provenha de fontes
térmicas, a emissão por kW gerado numa central termoelétrica é menor do que nos motores automotivos, e os poluentes são produzidos em áreas afastadas, de menor densidade populacional.
Lembremos ainda que uma usina gera apenas a energia que será utilizada, enquanto que os veículos
atuais queimam combustível inclusive nos semáforos ou parado em congestionamentos.

Para demonstrar estes efeitos, passamos a comparar os fatores de emissão de veículos, em “gramas de poluente por passageiro-quilômetro”, para a média da frota brasileira em determinado ano, com
base no inventário nacional de fontes móveis3, considerando as tendências históricas de renovação natural da frota e os fatores de emissão dos veículos certificados perante o PROCONVE e suas projeções. Para
permitir uma melhor visualização, todos os valores foram comparados aos calculados para os automóveis
em 2012 (tomados como referência ou 100%).
A emissão de MP ainda é bastante alta atualmente, mas tende a diminuir significativamente.
É possível notar, na figura 2.4, que o ônibus médio da frota brasileira tende a apresentar vantagens muito
significativas em relação ao transporte por automóvel e que a emissão de particulado pelas motocicletas
em gramas por passageiro-km é mais de duas vezes superior à do automóvel. Esta figura mostra claramente que a evolução tecnológica já deflagrada pelo PROCONVE vem propiciando reduções significativas
na emissão de MP (média da frota) a partir de 2005, assim como uma redução de mais de 90% nos modelos fabricados a partir de 2012, a qual tende a ser a média da frota 10 anos mais tarde em razão da renovação natural. Cumpre ressaltar que os programas de inspeção periódica de motores diesel promovem
a redução de MP, e representam um ganho adicional, o qual já está presente em grande parte das frotas
de ônibus. A partir da utilização de filtros de particulados este cuidado será indispensável.

10

PERSPECTIVAS DE ALTERAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA
DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO POR ÔNIBUS:
Questões Técnicas, Ambientais e Mercadológicas

2012

237%

237%

2005

237%

237%

Fator de emissão g/pass*km: MP

2020

2030

Fator de emissão (% Automóveis 2012)

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Automóveis

Ônibus (média da frota)

Motos

Ônibus novos (EURO 4)

BRT - EURO 4

Fonte: EnvironMentality

Figura 2.4 – Emissão de material particulado por passageiro
Já a emissão de NOx dos veículos pesados é tão alta que, mesmo em gramas por passageiro-km,
a utilização de ônibus responde por uma emissão média de NOx três vezes maior do que no caso do uso
do automóvel, no ano de 2005. Nos ônibus novos, esta proporção será igualada à dos automóveis e
reduzir-se-á para 60% quando os ônibus tiverem equipamentos de pós-tratamento de gases. Novamente,
a operação em corredores acentua as reduções desta emissão.
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Figura 2.5 – Emissão de NOx por passageiro
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Estratégias de incentivo ao uso do ônibus ao invés do automóvel não trazem beneficio ambiental
do ponto de vista de NOx , embora sejam efetivas para os demais poluentes. Por isso, a estratégia de
Governo deve prever a implantação de linhas especiais de veículos novos e, assim que seja possível, com
modelos 2012 e seguintes, ou os atuais equipados com sistemas de retrofit (catalisadores e filtros para
a redução de partículas e NOx), pois os veículos atuais necessitam de tecnologias avançadas adicionais
para que os resultados sejam satisfatórios, especialmente em corredores. A substituição do automóvel
por ônibus reduzirá significativamente as emissões de CO e VOC por passageiro-km, predominantes nos
automóveis e motocicletas.

2.3. A situação da atmosfera: estudo de caso na RMSP
Embora a frota de veículos tenha quase duplicado desde meados da década de 90, o monitoramento ambiental realizado pela CETESB tem indicado uma contínua redução do número de ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar relativos ao monóxido de carbono – CO (veículos do ciclo Otto)
e ao material particulado – MP (Diesel), enquanto que as ultrapassagens dos limites de ozônio – O3 têm
se mantido constantes, porém altas, carecendo de medidas corretivas ainda mais severas para os seus
poluentes precursores (hidrocarbonetos e NOx), emitidos diretamente pelos veículos.
Apesar de as condições médias regionais apresentarem tendências até positivas de melhoria,
existem problemas localizados como é o caso dos corredores onde os ônibus possuem motores a diesel
de concepção comum, que estão longe de ser solução ambiental para o transporte concentrado em um
corredor. Cabe ressaltar que, no caso dos corredores, há dois agravantes sob a ótica da saúde pública,
quais sejam, a maior intensidade de tráfego de veículos a diesel, concentrando maior emissão numa área
restrita; e a maior frequência de pessoas, representando maior exposição pública à poluição do ar.
Estudos realizados pela EnvironMentality e o Instituto de Física da USP apontaram a criticidade da
concentração de veículos a diesel mencionada e lançaram as bases para estudos mais detalhados, que já
foram realizados com sucesso no Corredor Tiradentes e Rodoanel.
Os resultados mostraram que, mesmo sem a formação de congestionamentos no corredor e
que os veículos funcionem em um regime melhor de trabalho do que na maioria das vias ao seu redor,
a maior quantidade de veículos movidos a diesel já é suficiente para elevar a concentração média de MP
em até 100% acima dos níveis encontrados nas vias adjacentes, com picos isolados de alguns segundos
até seis vezes maiores, que correspondem à passagem de veículos desregulados na faixa ao lado. Estas
concentrações caem rapidamente com a distância ao corredor, atingindo em menos de 200 m os valores
médios da cidade.
Portanto, mesmo considerando a redução esperada das emissões de material particulado em um
prazo de 8 a 10 anos em nível regional ou nacional, a situação específica dos corredores de ônibus merece
atenção especial, com a aplicação da melhor tecnologia disponível que seja certificada como limpa.
Pesquisas da Universidade de São Paulo4 têm demonstrado que a poluição do ar ainda causa
cerca de 3000 mortes prematuras por ano na RMSP, apesar dos benefícios ambientais já propiciados pelo
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PROCONVE, de forma que os custos do controle da poluição devem ser levados em conta e comparados
aos prejuízos difusos sociais, para o planejamento dos investimentos necessários e a definição dos programas de controle ambiental e de evolução tecnológica , pois não é eticamente aceitável que pessoas
morram em decorrência das operações de transporte.
À semelhança dos princípios da “Visão Zero”, adotada na Suécia para a condução dos programas
de redução de acidentes viários, as metas dos programas de controle da poluição devem ser orientadas
para que os seus efeitos deletérios tendam a zero mortes, zero acidentes, zero atendimentos em hospitais
e em pronto-socorros. Isto não implica necessariamente que a poluição ou as emissões sejam nulas, mas
que os programas de controle visem a minimização dos seus efeitos no contexto das frotas e da utilização
normal dos veículos pela sociedade.

2.4. Contribuição para o efeito estufa
Gases de efeito estufa são poluentes globais, que não afetam diretamente a região onde foram
gerados, mas provocam efeitos a nível planetário, principalmente através de desequilíbrios climáticos.
Dentre os efeitos globais destacam-se as emissões de gás carbônico (CO2) e metano (CH4), entre
outros gases que promovem o aquecimento planetário e mudanças climáticas. Segundo o relatório do
IPCC - Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, “o dióxido de carbono é o gás de efeito estufa antrópico mais importante(...) e o crescimento da sua concentração na atmosfera tem se agravado
nos últimos 10 anos, ultrapassando em muito a faixa natural dos últimos 650.000 anos. (...) A principal
fonte de aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono desde o período pré-industrial
se deve ao uso de combustíveis fósseis, com a mudança no uso da terra contribuindo com uma parcela
menor, mas significativa.”
A questão da contribuição para efeito estufa deve ser tratada à parte das demais emissões de
poluentes, pois depende essencialmente da fonte de energia utilizada para o transporte e, em menor
escala, da tecnologia adotada. Como este é um efeito global, não importa onde se dão as emissões, pois
afetam diretamente a concentração global de CO2. Assim, mesmo que se utilizem veículos elétricos, cuja
emissão no transporte é zero, os efeitos sobre o fenômeno de aquecimento global poderão ocorrer, caso
a energia seja gerada por usinas termoelétricas a óleo diesel, gás natural ou carvão mineral. Neste caso,
a maior eficiência dos sistemas de transporte baseados em energia elétrica representa uma redução de
emissões no momento da geração da energia,conforme exposto anteriormente.
Por outro lado, quando são queimados combustíveis renováveis, ou seja, extraídos de matéria
orgânica viva, embora as emissões ocorram da mesma forma, o carbono emitido já foi retirado da própria
atmosfera através da fotossíntese, formando um ciclo fechado onde as plantas absorvem a mesma quantidade de CO2 que será devolvida à atmosfera quando da sua queima.
Assim, podemos considerar que o transporte elétrico é uma importante alternativa para a redução da emissão de gases de efeito estufa, ao lado de combustíveis renováveis, como o álcool.
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Com relação à emissão de CO2 diretamente pelos veículos, a estratégia de transporte adotada
pode contribuir de maneira importante. Observa-se desde já uma tendência de aumento de eficiência nos automóveis dado pela sua evolução tecnológica, o qual deverá ser intensificado pelo recente
Programa Brasileiro de Etiquetagem de Veículos e sua classificação segundo a eficiência energética,
refletindo-se na emissão total (renovável ou não) de CO2.
O mesmo efeito não é observado nos motores a diesel, cuja eficiência já é das melhores entre
os motores a combustão e possui evolução muito lenta. Neste caso, a forma de operação pode ser
decisiva, pois a elevação da velocidade média nos corredores com faixa exclusiva pode reduzir até 40%
no consumo de combustível e, consequentemente, nas emissões de poluentes e de CO2.

2.5. Inventário de fontes móveis
A pedido do Ministério do Meio Ambiente, a EnvironMentality desenvolveu um Inventário
Nacional de Fontes Móveis, com o suporte financeiro da Fundação William & Flora Hewlett, com o
objetivo de atualizar as informações disponíveis sobre a problemática da emissão de poluentes por
veículos, avaliar os resultados já alcançados e estabelecer as bases para a discussão sobre novas ações
e estratégias a serem recomendadas para a próxima década. A avaliação das emissões estendeu-se
de 1980 a 2030, incluindo todo o período de vigência do PROCONVE, considerando as novas fases já
aprovadas da legislação ambiental e a tendência evolutiva atual, com os veículos flex dominando 95%
das vendas a partir de 2009, sem introdução de novos padrões de emissão.
O inventário de fontes móveis fornece resultados de emissões de dois grupos de poluentes, que
devem ser analisados separadamente devido às características de seus efeitos, se locais ou globais.
No presente trabalho são destacados os resultados obtidos para a RMSP, onde se concentra
a maior densidade de habitantes e de frota, em nível nacional, e onde a questão de poluição do ar é
mais severa.

2.5.1. Poluentes locais
São poluentes cujos efeitos são percebidos apenas nas proximidades das áreas onde são emitidos,
afetando a qualidade de vida da população das grandes cidades, por agir sobre o organismo das pessoas
e a saúde pública, bem como sobre o meio ambiente urbano em geral: CO, HC, NOx, MP e dióxido de
enxofre (SO2). Outro poluente local importante nas grandes cidades é o ozônio (O3), que não é emitido
diretamente, mas formado na atmosfera por meio de reações fotoquímicas a partir de HC e NOx.
Os inventários de emissões de poluentes da RMSP, assim como de outras regiões metropolitanas
e do País como um todo, nos mostram que, dentre os cinco principais poluentes atmosféricos emitidos
pelos veículos, três são fortemente afetados pela frota de veículos pesados a diesel (MP, SO2 e NOx), e dois
pelos veículos leves e as motocicletas (CO e HC).
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A tendência futura para o MP é de uma redução bastante expressiva, devido à entrada de novas
tecnologias de controle e à utilização de óleo diesel com teor reduzido de enxofre.
Com essas tendências, o problema do MP será muito reduzido, passando, a partir de 2020, a
ser um problema predominantemente dos veículos leves e motocicletas. Deve-se ressaltar, entretanto,
que em regiões densamente habitadas, onde o transporte público é baseado essencialmente em ônibus
a diesel, como o centro das grandes cidades e corredores urbanos de ônibus, a concentração de material
particulado atinge níveis preocupantes.
O grande problema para os veículos a diesel é, e seguirá sendo, a emissão de NOx, que não decrescerá significativamente até o ano 2030, mesmo considerando as novas fases do PROCONVE a serem
implementadas.
Os hidrocarbonetos, apresentados como VOC – compostos orgânicos voláteis, que correspondem à soma das emissões de todos os hidrocarbonetos, álcool, aldeídos etc., apresentam uma evolução
crescente até 2030, oriunda principalmente, da contribuição das motocicletas. Entretanto, a emissão de
HC pelo cárter dos veículos pesados a diesel representarão cerca de 10% das emissões totais de hidrocarbonetos, a partir de 2020, o que poderia ser totalmente controlado atualmente.
As emissões de VOC e NOx são particularmente importantes para as metrópoles que possuem
poluição atmosférica por ozônio, como é o caso da RMSP, pois estes dois poluentes são precursores do
ozônio, o qual ainda não apresenta tendências de decréscimo para os próximos anos. Neste caso, os
grandes centros urbanos requerem maior severidade no controle da emissão de NOx nos motores a diesel,
o que justifica a busca de alternativas ao uso do diesel. No caso dos VOCs, o cenário é ainda mais grave,
pois existe uma tendência de crescimento contínuo durante o período estudado, sendo importante envolver todas as fontes, especialmente os motociclos.
No que tange ao CO, observa-se claramente a necessidade de intensificar o seu controle nas
motocicletas.
Finalmente, é importante salientar que a emissão de SO2 é diretamente proporcional ao teor
de enxofre no combustível e que as reduções já implantadas produziram reduções significativas desta
emissão, reduzindo as suas concentrações atmosféricas na RMSP abaixo dos limites determinados pela
legislação ambiental. Entretanto, o enxofre se constitui num elemento nocivo aos filtros e catalisadores
para a redução de particulados e NOx, necessitando ser reduzido a menos de 10ppm para viabilizar a
aplicação destas tecnologias.
2.5.2. Poluentes globais - dióxido de carbono
No que diz respeito ao CO2, os programas de prevenção das Mudanças Climáticas Globais, vêm
estabelecendo metas audaciosas de redução desta emissão para os Países industrializados. Embora para
os Países emergentes, como o Brasil, não tenham sido estabelecidas metas específicas, por não serem
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os maiores emissores mundiaisb, ficou definido que estes Países devem buscar a redução do CO2, por
meio de soluções tecnológicas, conservação de matas e florestas, reflorestamento e outras alternativas
viáveis. Para estes Países fica ainda a oportunidade de “venda de créditos de CO2” no caso de projetos e
ações que resultem em redução da emissão deste gás. O Brasil, que tradicionalmente produz sua energia
em usinas hidroelétricas, possui ainda condições privilegiadas para se tornar o maior centro mundial de
“abatimento” de CO2.
Para alcançar tal redução, devem-se considerar como alternativas tecnológicas, a melhoria da
eficiência térmica, a adoção de combustíveis renováveis, bem como a conversão da energia hidrelétrica,
fotovoltaica ou eólica.
É importante lembrar que os combustíveis fósseis levaram centenas de milhões de anos para serem formados, mas 50% do petróleo do mundo foram consumidos em praticamente 100 anos e a outra
metade tende a acabar em menos de 50 anos, sendo importante dar uma utilização mais nobre a esse
recurso natural do planeta.
Se analisarmos a evolução da emissão anual de CO2 por veículos na RMSP desde 1980, vemos
que, como ainda não foi implantada uma política voltada ao aumento da eficiência energética nos veículos, o total desta emissão aumenta continuamente com o crescimento da frota.
No final da década de 80, a introdução dos veículos a álcool chegou a reduzir substancialmente as emissões de CO2 fóssil produzido pela queima de gasolina, mas na década de 90, com o fim do
PROÁLCOOL e a retomada do crescimento econômico, as emissões de CO2 fóssil de gasolina voltaram a
subir, acompanhando o crescimento da frota. Nova oportunidade de redução dessas emissões surgiu em
2003 com o advento dos veículos flex que vem modificando novamente o cenário e acenando com um
futuro mais promissor, em que as emissões de CO2 fóssil pelos veículos leves tende a se estabilizar pelas
próximas duas décadas, dependendo da política energética brasileira. Adicionalmente, a implantação do
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular pelo INMETRO e do CONPET – Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural, a partir deste ano deverá contribuir para
que a população busque comprar veículos com maior eficiência energética, movimento que já está sendo
seguido pela indústria automobilística, com o lançamento de veículos de baixo consumo de combustíveis
por diversos fabricantes nacionais.
No caso dos veículos a diesel, não foi ainda implantada nenhuma estratégia específica para
a redução das emissões de CO2 fóssil, exceto a adição de uma pequena porcentagem de biodiesel ao
combustível automotivo. As principais ações nesse sentido foram a implantação das linhas de trólebus,
do metrô e a reativação do sistema de trens metropolitanos, todos com tração elétrica, cuja energia é
praticamente isenta da emissão de CO2.
Outras alternativas para reduzir as emissões de CO2 fóssil no transporte público são combustíveis
alternativos renováveis, tecnologias de maior eficiência, como células a hidrogênio, e sistemas de maior
capacidade e eficácia.
b
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2.6. Ensaios para caracterização de emissões e consumo
Para se efetuar uma avaliação do potencial poluidor de um determinado veículo ou comparar as
emissões de veículos de diferentes tecnologias em um determinado trajeto, é necessário testar os veículos
em uma mesma condição de uso, a qual deve ser a mais próxima possível das condições reais. Para tanto,
são utilizados ciclos padronizados de condução, representativos da região onde o veículo deverá ser utilizado, que correspondem a traçados de velocidade-tempo de curta duração, geralmente com distância
percorrida da mesma ordem de grandeza de uma viagem média, que representem a dinâmica de condução de trajetos completos nas diversas áreas da cidade, considerando-se a quantidade de paradas por km,
a porcentagem de tempo do veículo parado, a porcentagem de tempo do veículo em movimento, além
da distribuição estatística das ocorrências de velocidades associadas a acelerações e frenagens.
Quando se analisa um trajeto em particular, como um corredor de ônibus, com a finalidade de
determinar qual a tecnologia mais adequada a ser implantada, devem ser levantados os parâmetros específicos do tráfego em questão, de modo a se escolher o ciclo padronizado que mais se assemelhe ao
tráfego ao qual o veículo será submetido.
A EnvironMentality desenvolveu uma metodologia para avaliar a aplicabilidade de ciclos de condução padronizados a situações reais para a análise do potencial poluidor de veículos e frotas, por meio
de comparações estatísticas dos parâmetros acima, levantados por GPS para caracterizar o movimento
real e compará-lo ao movimento do ciclo estudado.
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3. A UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS PARA
A REDUÇÃO DE EMISSÕES
Como mostram os estudos de poluição do ar e o inventário mencionados, no atual modelo de
transportes brasileiro, a influência das emissões dos motores a diesel é praticamente determinante da
qualidade do ar no entorno imediato do veículo e das avenidas.
Além da ação propiciada pelo PROCONVE, que é a mais importante por disponibilizar as tecnologias de redução das emissões, medidas mitigadoras adicionais devem ser aplicadas a cada caso específico,
as quais envolvem desde novas tecnologias, combustíveis limpos e a criação de corredores expressos em
faixas exclusivas até a aplicação de conceitos de sistemas com maior capacidade e eficiência de transporte
com veículos elétricos e associações em comboio.
Baixa emissão requer combustível limpo e tecnologia avançada: um não faz efeito significativo
sem o outro.
Isto implica em combustíveis de baixo teor de enxofre e virtualmente isentos de enxofre, chumbo,
manganês e outras impurezas ou aditivos metálicos e um gerenciamento eletrônico sofisticado do motor
para permitir a aplicação de dispositivos de pós-tratamento dos gases (filtros de partículas e catalisadores).
Desta forma, o custo do veículo “convencional” também se elevará, trazendo novas evidências
das vantagens e da viabilidade da tração elétrica e de outros conceitos usualmente descartados sob a
alegação de serem “mais caros”, como os ônibus a álcool, os trólebus, bondes e metrô.
A utilização de combustíveis limpos é apenas um meio para viabilizar a aplicação dessas tecnologias avançadas no motor e os sistemas de pós-tratamento dos gases, para que os benefícios mais significativos resultem da associação de combustíveis limpos com motores de baixa emissão.
Desta forma, o gás natural, embora não renovável, e o álcool são dois combustíveis importantes
para viabilizar a fabricação de veículos limpos enquanto o óleo diesel não atingir a qualidade necessária,
mas estes motores somente seriam alternativas limpas se fossem projetados e construídos com tecnologias especialmente voltadas a essa característica. Pouco ou nada adiantam os desenvolvimentos dos
motores a gás que o Brasil e a Argentina têm realizado, assim como do ônibus híbrido, sem os devidos
equipamentos de controle de emissão aplicados ao motor. Dentre essas duas alternativas, o álcool é sem
dúvidas o mais recomendável se considerarmos os efeitos globais, por ser renovável. Adicionalmente, os
motores a gás convertidos a partir dos existentes, movidos por outros combustíveis, via de regra, possuem
alta emissão por utilizarem tecnologias inadequadas.

3.1. Uso do álcool em veículos pesados
O uso de álcool com aditivo promovedor de ignição em motores do ciclo Diesel tem tido utilização comercial em ônibus na Suécia.
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A nova geração de motores e catalisadores já atende os limites EURO V, iguais aos da fase P-7
do PROCONVE. Em comparação com o diesel, o uso do álcool aditivado resultou em reduções de 90%
de CO e HC, 80% de material particulado e 50% dos óxidos de nitrogênio e a totalidade dos óxidos de
enxofre. Uma desvantagem dessa tecnologia é o aumento do custo de combustível devido à presença
do aditivo e elevação do seu consumo volumétrico em cerca de 65% em relação ao observado com
óleo diesel. Entretanto, estes custos são, atualmente, bastante compensados pela diferença de preços
entre o óleo diesel e o álcool, bem como pelos benefícios ambientais. Atualmente, o CENBIO (Centro
Nacional de Biomassa) está fomentando o uso de uma versão a álcool aditivado de um motor Scania
para a aplicação em ônibus urbanos no Brasil.

3.2. Uso do gás natural em veículos comerciais5
O gás natural (GN ou NG – “natural gas”) é constituído predominantemente por metano. Ao
contrário do propano e do butano, constituintes do gás liquefeito de petróleo - GLP, o GN não se liquefaz
facilmente, motivo pelo qual seu transporte e distribuição são feitos via gasodutos a pressões relativamente baixas.
Em função da forma como é feita a sua distribuição e como é praticamente inviável estocá-lo em
grandes volumes, a primeira questão a ser considerada para o uso do GN é sua disponibilidade local e a
garantia da continuidade de seu fornecimento, haja vista que em 2008 o Brasil teve problemas quanto ao
fornecimento de gás da Bolívia e quanto ao rompimento do gasoduto que leva o gás para o Rio Grande
do Sul.
Já para se obter uma autonomia aceitável, seu uso veicular exige que a densidade energética
de seu armazenamento seja significativamente aumentada, motivo pelo qual usualmente o gás natural
é comprimido a 20 MPa (200 atmosferas, o que demanda reservatórios especiais, de maior peso, maior
custo e com formatos nem sempre convenientes para seu uso veicular. Outra consequência prática associada às condições de seu armazenamento é a maior dificuldade de abastecimento, que exige instalações
especiais, além de ser muitas vezes mais lento e consumir energia, o que implica em custos operacionais
mais elevados para os frotistas, resultando em redução da eficiência global do sistema.
A outra característica do GNV que determina, no atual contexto tecnológico, um segundo conjunto de implicações práticas é sua alta resistência à auto-ignição que o tornam menos apropriado para o
motor diesel, pois este motor trabalha com muito excesso de ar e, em cargas muito baixas, a mistura ar/
combustível na combustão assume valores abaixo do limite de inflamabilidade do gás.
Por isso, a aplicação do GN em motores diesel é feita apenas parcialmente, mantendo constante
uma pequena injeção de óleo diesel como chama piloto, conforme projeto de kit de conversão desenvolvido pela Bosch para motores diesel da fase P-4, adequado principalmente ao uso em transportes
interurbanos.
Para a substituição total do combustível original por GNV é necessário utilizar motores do ciclo
Otto, cujo rendimento térmico é inferior ao do Diesel.
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Para aplicações em veículos pesados, notadamente ônibus, dois conceitos têm sido os mais utilizados:
▶

o sistema “lean burn” que trabalha com mistura pobre para reduzir NOx, CO e HC apenas aos limites
de emissão da fase P-5 (equivalentes aos do nível EURO III), utilizados nos mercados menos exigentes;

▶

o motor de queima estequiométrica associado a um catalisador 3-way, como é o caso dos automóveis
com motores do ciclo Otto, para atender aos limites e exigências EURO V e EEV.

Os motores “lean burn” apresentam resultados potencialmente bons, mas podem deteriorar
muito a emissão de NOx por defeitos de manutenção que alterem a relação ar-combustível. Além disso,
produzem MP muito fino, o que requer o uso de catalisadores de oxidação para a sua redução, mas que
são sempre esquecidos. Em contrapartida, os motores estequiométricos são garantidamente mais limpos,
porém mais caros.
As vantagens ambientais dos motores a GNV, comparados com os motores a diesel, se concentram na menor emissão de material particulado, de óxidos de enxofre e de hidrocarbonetos tóxicos.
Entretanto, as autoridades devem prestar muita atenção num aspecto particular da emissão de hidrocarbonetos do GNV: o metano constitui a maior parte dessa emissão e, de acordo com o IPCC, é o segundo
principal gás do efeito estufa.

3.3. Utilização de biodiesel
Os motores diesel funcionando com éster de óleo vegetal ou biodiesel, sem alteração da sua
calibração original, emitem basicamente os mesmos poluentes que com óleo diesel, com tendência de
redução de CO, HC e MP decorrente da menor relação ar-combustível estequiométrica, embora outras
propriedades do combustível (viscosidade e a densidade) possam alterar essa tendência. É muito difundido que as emissões de CO, HC e MP se reduzem e a de NOx aumenta. No caso brasileiro de misturas em
baixos teores os efeitos também são baixos.
Dependendo da origem do biodiesel, pode haver incrementos na emissão de aldeídos tóxicos e
há uma variação tão grande na formação de poluentes que as reduções médias podem ser comprometidas totalmente dependendo da origem e da qualidade de produção do biodiesel.
De uma forma simples pode-se dizer que o programa do óleo vegetal parte de uma etapa inicial
que não trará grandes problemas e nem vantagens (5 a 8% de biodiesel misturados ao óleo diesel). Essa
mistura produz efeitos que se restringem a proporções inferiores ao porcentual de biodiesel; entretanto,
o aumento dessa proporção a 20% pode criar dificuldades operacionais, ainda desconhecidas, especialmente se o insumo básico (óleo vegetal ou gordura) não for bem conhecido e controlado. Desta forma,
mais uma vez, ressaltamos que o programa do biodiesel deveria incluir, e ainda não inclui, um programa
de pesquisas bem mais aprofundado para se conhecer as efetivas diferenças entre os diversos tipos de
biodiesel e o óleo diesel comum.
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Ao lado disso, o aspecto mais importante do biodiesel é a qualidade da sua produção. O modelo
de produção em pequena escala por agricultores independentes representa um risco que pode comprometer totalmente o programa de biodiesel, pois a falta de controle sobre os processos de produção pode
fazer com que produto final tenha excesso de álcool, ou excesso de óleo vegetal, ou excesso de glicerina.
Qualquer desses excessos introduz substâncias ao combustível final que podem provocar danos ao motor, ou mal funcionamento, de forma que um o programa de biodiesel deve se basear impreterivelmente
numa produção industrial com controle de qualidade de alto nível, como no caso do processo desenvolvido e anunciado pela Petrobrás, que consiste na adição de óleo vegetal ao próprio processo de refino de
óleo diesel, ou seja, a carga de petróleo bruto passa a ter uma adição de óleo vegetal “in natura”. Neste
caso, o processo de craqueamento do petróleo é extremamente eficaz no tratamento do óleo vegetal e
na transformação dos compostos indesejáveis produzindo, como resultado final, óleo diesel verdadeiro
(embora renovável) com qualidades excepcionais de desempenho e propriedades físicas.

21

PERSPECTIVAS DE ALTERAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA
DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO POR ÔNIBUS:
Questões Técnicas, Ambientais e Mercadológicas

4. TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA REDUZIR SIGNIFICATIVAMENTE AS
EMISSÕES DE MOTORES DIESEL
No Brasil, as emissões de veículos pesados a diesel têm sido reduzidas em fases progressivas a
partir de 1987, estabelecidas pelo CONAMA para a fabricação e importação de veículos.
Entretanto, as exigências do CONAMA refletem os requisitos mínimos obrigatórios para todo o
território nacional, sendo ainda necessário que as administrações locais determinem exigências adicionais
de acordo com as necessidades ambientais locais de cada cidade ou região metropolitana.
Para os veículos pesados, o PROCONVE baseia-se na aplicação dos padrões europeus, que já
evoluíram até as exigências EURO III, efetivas a partir de 2005, sendo que estava prevista a fase P-VI,
(equivalente a EURO IV) não cumprida em janeiro de 2009 e substituída pela fase P-7 em 2012, dada
a indisponibilidade de óleo diesel com teor de enxofre ultra baixo para viabilizar a aplicação de filtros e
catalisadores nos veículos pesados. Esta estratégia reduziu as emissões de gases de escapamento devido
a avanços na engenharia dos motores, mas sem pós-tratamento dos gases de escape, porque as especificações do óleo diesel ainda não o permitem.
Para atender às exigências das fases P-3 e P-4 do PROCONVE (EURO I e II respectivamente), os
fabricantes de motores introduziram modificações mecânicas, inovando principalmente no uso de turbocompressores e “aftercoolers”. Face ao início da fase P-5 do PROCONVE (EURO III), os fabricantes brasileiros introduziram sistemas de injeção eletrônica, que funcionam a pressões de 1400 kgf/cm2 ou mais.
Também fazem parte da fase P-5, a otimização da câmara de combustão, baixa turbulência (low swirl),
múltiplas válvulas por cilindro e injeção central, além da necessidade de novos requisitos de qualidade do
combustível.
Para a conformidade com as fases P-6 e P-7 do PROCONVE, o sistema de injeção “common rail”
deverá ser utilizado na maioria dos motores, operando em pressões de até 1800 kgf/cm2, combinado com
a mais nova geração de unidades eletrônicas de controle (ECU) e com turbocompressores avançados, de
geometria variável. Equipamentos de pós-tratamento, como catalisadores de oxidação (DOC), filtros de
particulados para diesel (DPF) e conversores de redução catalítica seletiva (SCR) com injeção de reagente,
bem como sistemas de recirculação dos gases de escape (EGR), por exemplo, deverão estar em todos os
motores. Todas essas tecnologias avançadas já são utilizadas na Europa e nos EUA, demonstrando reduções significativas de MP e de NOx, mas exigem combustíveis com teores de enxofre abaixo de 10 ppm,
para assegurar a durabilidade e eficácia de seus componentes. Isto já se tornou norma obrigatória nos
EUA, Europa e Japão desde 2008, mas ainda enfrenta dificuldades no Brasil.
No Brasil, a redução do teor de enxofre para 50 ppm já estava prevista para o ano de 2009 pelo
PROCONVE desde 2002, entretanto este teor está sendo paulatinamente aplicado apenas para frotas de
ônibus urbanos e regiões metropolitanas até 2012, devendo ser substituído por 10 ppm a partir de 2013.
A tabela seguinte resume os requisitos de tecnologia e de qualidade de combustível necessários
para controlar as emissões no Brasil, comparados com as fases dos programas nos EUA e na Europa.
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Tecnologias disponíveis
para motores

Tabela 4.1 – programas de controle do Brasil, EUA e Europa

• Turbo
• “aftercooler”
• Sistemas de injeção
eletrônicos de alta
pressão
• Combustão otimizada
• 3-4 válvulas por
cilindro

• Recirculação dos
gases de escape
refrigerados
• Sist. de injeção
flexíveis e de
pressão mais alta
• Filtro de partículas

• Sist. de injeção de pressão
mais alta e injeções
múltiplas
• Redutores de NOx (SCR)
• Sistemas dosadores de
uréia
• Controle em closed loop:
• sensor lambda
• controle do ar de admissão

Combust.

500...350ppmS

<50ppmS

<10ppmS

Europa

EURO III
2000-2004

EURO IV
2005-2007

EURO V
2008 em diante

EUA

EPA 98 – 1998-2003

EPA 04 – 2004-2006

EPA 07/10 – 2007-2010

Brasil

CONAMA P-V20042007

CONAMA P-VI
2009 em diante

Não definido

Na busca do atendimento aos limites P-5, os avanços tecnológicos são significativos, mas em
geral reduzem as emissões através da evolução do gerenciamento dos motores, sendo necessário um
combustível comercial de melhor qualidade. A operação desses motores com combustíveis de menor qualidade aumentará as emissões. Veículos equipados com sistemas de tratamento pós-combustão poderão
ser danificados irreversivelmente se forem usados com combustível de baixa qualidade, principalmente
combustíveis com alto teor de enxofre.
Sob o ponto de vista estratégico, a adoção dos padrões mais restritivos permitirá que o Brasil
se mantenha no mesmo nível dos desenvolvimentos tecnológicos internacionais, assim preservando a
competitividade dos fabricantes brasileiros. Isto também facilita a exportação e importação de veículos
e componentes, modernizando as fábricas nacionais, ao invés de produzir componentes antiquados sob
alto custo, por serem peculiares e somente aplicáveis aos veículos brasileiros.

4.1. Filtros e catalisadores para veículos em uso - “retrofit”
Para acelerar a redução das emissões na frota em geral, sem a substituição obrigatória dos veículos existentes, a EMTU/SP e a CETESB assinaram, em 2006, um protocolo de cooperação para o desenvolvimento de um Programa de Atualização Tecnológica dos Veículos a Diesel de frotas cativas que operam
nas regiões metropolitanas. Este Programa estabelece os principais critérios técnicos contidos no docu-
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mento Procedimentos para a Verificação de Conformidade de Sistemas Retroatoresc para Atualização
Tecnológica e a Redução de Emissões em Veículos Diesel em Uso. Dadas as limitações dos motores mais
antigos, a maioria dos sistemas de “retrofit” não se aplica ao controle de NOx, embora fosse possível, não
representando uma conformidade completa com o PROCONVE, mas apenas uma melhoria sensível dos
veículos em circulação.
Este Programa está em fase de avaliação da eficácia de controle de emissão de poluentes e da
durabilidade, inicialmente com três conceitos tecnológicos de sistemas Retrofit para a redução de material particulado, que foram fornecidos pela Johnson-Matthey, denominados catalisador de oxidação
diesel (DOC), filtro parcial de partículas com tecnologia PCRT® e filtro de partículas com tecnologia CRT®.
Este último é um filtro cerâmico total associado a um DOC que lhe permite a regeneração contínua sem
entupimentos. Após esta fase, serão desenvolvidos os sistemas para a redução de NOx, com a aplicação
de catalisadores de Redução Seletiva (SCR).
A atualização tecnológica dos veículos usados através de filtros cerâmicos é a mais recomendável
para frotas cativas, pois são capazes de reduzir até 99% da emissão de CO, HC e material particulado.
Tabela 4.2 – redução de poluentes dos sistemas Retrofit fornecidos pela Johnson Matthey
Sistema Retrofit

HC

CO

NOx

CO2 (1)

PM2.5

DOC

86%

85%

-4%

-2%

PCRT

95%

79%

5%

1%

52%

2

CRT

95%

86%

0%

0%

99%

3

26%

(2)

Classe(3)
1

(1) As variações da emissão de CO2 devem-se à variabilidade das medições; (2) atingiu 27% e 41% nos ciclos Manhattan e Orange County; (3) Classe de emissão conforme Procedimento de Verificação; (4) valor negativo representa aumento na emissão que
se devem à variabilidade das medições.

Para o controle de NOx em veículos em uso, um meio bastante eficiente é a implantação de sistemas de retrofit com SCR, onde a dosagem do reagente deve acompanhar rigorosamente a formação de
NOx, evitando a emissão de amônia alternadamente com a de NOx, o que exige um controle eletrônico
sofisticado e um catalisador adicional para eliminar eventuais excessos de amônia e requer cuidados operacionais para que não falte reagente.

4.2. Tecnologias avançadas: células a hidrogênio de alta eficiência
Na trilha do progresso dos conceitos de projeto veicular, as células eletrolíticas a hidrogênio já
substituem os moto-geradores termo-elétricos, com uma eficiência de conversão energética de 80%,
contra a de menos de 40% dos motores térmicos. Conceitualmente, a célula eletrolítica a hidrogênio
c
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rompe a tradição tecnológica e não passa pelo estágio da energia térmica, evitando os processos de alta
entropia e de perda de energiad.
No ano 2000, a EMTU/SP desenvolveu, com a participação do Ministério de Minas e Energia e
financiamento do PNUD, um projeto de avaliação da viabilidade de implantação de ônibus a hidrogênio
para a cidade de São Paulo6. O primeiro protótipo está entrando em operação para a validação do projeto e mais cinco unidades deverão ser construídas para a aquisição de dados e formação da expertise
brasileira neste campo.
O hidrogênio, entretanto, apresenta uma peculiaridade que o torna um combustível difícil de ser
armazenado em um veículo: para ser liquefeito, são necessárias pressão extremamente elevada e temperatura muito baixa, exigindo tanques refrigerados (criogênicos) para o seu transporte. Dessa forma, a
massa transportada em um tanque convencional é muito pequena, o que limita a autonomia do veículo.
Alternativas vêm sendo estudadas, como a utilização de reservatórios sólidos, à base de hidretos metálicos e nano-tubos de carbono, mas a alternativa mais interessante para os automóveis e veículos particulares parece ser mesmo a reforma a bordo, que permite o abastecimento dos veículos com combustíveis
líquidos, dentre os quais os álcoois – metanol e etanol, preservando-se a utilização da infraestrutura de
transporte e distribuição de combustíveis existentes.
Funcionamento da célula a hidrogênio
O princípio de funcionamento da célula de combustível é muito simples: ar é alimentado de um
lado da membrana permeável a íons H+, enquanto o combustível (hidrogênio gasoso, umidificado para
manter a condutividade da membrana) é alimentado do outro, de forma que o combustível se oxida, ou
seja, sofre uma “combustão a frio” com eficiência de conversão energética muito superior à das máquinas térmicas.
Conceitualmente, o princípio de funcionamento da célula a hidrogênio pode ser comparado com
um motor de combustão interna como mostrado na figura a seguir.

d

Entendendo que as eficiências do ciclo de Carnot devessem ser tomadas como metas de projeto de motores de combustão interna, a humanidade desperdiçou mais da metade do petróleo que consumiu no último século, gerando efeito estufa e poluição.
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Figura 4.1 - Princípio de funcionamento da célula de hidrogênio
O veículo equipado com células a combustível é basicamente um veículo elétrico, alimentado
por conjuntos de células empilhadas para dar a voltagem necessária, sendo estes associados em série ou
paralelo para atender os requisitos de potência.

4.3. V
 eículos híbridos e evolução previsível: uma transição para a incorporação de
células a hidrogênio
Veículo híbrido é aquele que utiliza duas ou mais fontes de diferentes formas de energia para sua
propulsão (tipicamente, combustão e elétrica).
No contexto deste trabalho, o particular interesse recai sobre os veículos rodoviários elétricos
híbridos (“Hybrid-Electric Vehicle” ou HEV), que são definidos como de tração elétrica, mas alimentados
por gerador movido por um motor de combustão interna e uma bateria associada ao sistema para completar a energia necessária nas acelerações e regenerá-la nas descidas, desacelerações e frenagens.
Um dos primeiros ônibus híbridos de que se têm notícia é o Hallford, fabricado em 1908 na Inglaterra. Era um sistema em série, com motor a gasolina, um dínamo de corrente contínua e uma bateria
de chumbo, que alimentavam um motor elétrico ligado às rodas por correntes.
Em 1998, a Eletra desenvolveu no Brasil um ônibus híbrido cujo conceito é muito semelhante
ao Hallford, isto é, um veículo elétrico com controles eletrônicos de potência e motorização semelhante
aos dos trólebus atuais, porém utilizando um grupo gerador acionado por um motor diesel de veículos
médios e um banco de baterias chumbo-ácida, também no conceito série.
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Este projeto foi calcado na hipótese de que o sistema híbrido mantém o motor diesel trabalhando
em regimes “constantes” e, por isso, trabalharia com mais eficiência e menor emissão.
Devido a falhas conceituais e ao baixo nível tecnológico do projeto, os resultados alcançados por
este projeto foram negativos, pois o consumo de combustível e a emissão de NOx resultaram maiores do
que os apresentados por um ônibus convencional. Este desenvolvimento foi útil para demonstrar que o
projeto de um veículo híbrido deve ser totalmente diferente de uma adaptação de sistemas convencionais, motores, geradores e baterias a um veículo elétrico, e que as tecnologias do motor de combustão,
do sistema de tratamento dos gases de escapamento e da integração do veículo constituem o fator mais
importante para a redução de emissões.
Neste sentido, os sistemas híbridos do tipo “paralelos” aportam características importantes. Neste caso, a energia do motor de combustão alimenta o sistema elétrico como no tipo série, mas também
pode ser entregue direta e mecanicamente às rodas nos movimentos de cruzeiro, eliminando as transformações de energia mecânica em elétrica para depois revertê-la de elétrica em mecânica novamente. Com
isso, aproveita-se a eficiência mais alta da transmissão mecânica nos regimes de velocidade constante e
aumenta-se a eficiência nos transitórios e de baixa potência a partir da transmissão elétrica. Os sistemas
mais sofisticados ainda são compostos de dois motores elétricos de potências diferentes, para melhor
equilíbrio e rendimento nas diversas operações. Na configuração em paralelo, vários conceitos são possíveis, o que resulta em diversos “graus de hibridização”, dependendo da aplicação.
Os sistemas série/paralelo mais modernos se baseiam na interligação de dois motores elétricos e
um de combustão interna através de uma caixa planetária que permite a interação entre eles de maneira
contínua, isto é, seus torques e rotações podem ser somados algebricamente em qualquer proporção de
forma que os motores elétricos podem dar partida ao de combustão interna, ou este poderá utilizá-los
como gerador para recarregar as baterias ou o veículo poderá ser movimentado por um, dois ou três
motores, ou ainda a energia de frenagem poderá ser aproveitada.
Os sistemas série/paralelo mais conhecidos são da transmissão híbrida Allison para veículos pesados e do automóvel Prius da Toyota. Com estes conceitos incorporados, os veículos híbridos modernos
apresentam ganhos de eficiência energética superior a 30% em ônibus urbanos (Allison) e da ordem de
50% (Toyota Prius) na redução no consumo de combustível em automóveis, medidos em ciclos de condução padronizados, ao lado de benefícios ambientais igualmente importantes.
O desenvolvimento dos veículos híbridos, com a utilização de motor de combustão com tecnologia limpa e gerenciamento eletrônico, tecnologias avançadas de redução das emissões, bem como de
armazenamento e gerenciamento de energia elétrica fará do veículo híbrido o elemento de transição para
os veículos alimentados por células a hidrogênio que utilizarão a mesma tecnologia híbrida, onde o grupo
gerador será substituído por células eletrolíticas a hidrogênio, como ilustrado na figura 4.2.
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Figura 4.2 – Sistemas de propulsão veicular comparados
A grande vantagem da transição tecnológica do veículo convencional ao hidrogênio através do
sistema híbrido é a possibilidade de desenvolvimento do sistema de gerenciamento e transmissão de
potência elétrica no veículo muito semelhante aos futuros movidos a hidrogênio, utilizar um gerador convencional num primeiro passo. Preparando o parque industrial com esta estratégia, a introdução da célula
de hidrogênio poderá ser feita gradativamente na medida em que já estiver comercialmente disponível
para as diversas aplicações.

4.4. Retirando peso do ônibus híbrido: recriando o trólebus
A aplicação de veículos híbridos é bastante adequada onde a demanda não justificar a instalação
da rede elétrica para os trólebus, entretanto nos corredores este conceito não é dos mais adequados.
Apenas para efeito de raciocínio, faremos aqui um exercício conceitual, qualitativo, para identificar aspectos que introduzem ineficiências que fazem a diferença entre os trólebus e ônibus híbridos e são
desnecessários e evitáveis nos corredores.
Imagine-se um corredor com frequência de um veículo por minuto e 20km/h de velocidade média. Pode-se dizer que nestas vias existem fontes de emissão em movimento, caracterizadas por um motor
diesel de 200 HP a cada 200 metros. No caso destes ônibus serem híbridos, cada fonte destas se constitui
num conjunto de baterias associado a um moto-gerador diesel.
Esses grupos geradores e baterias dos veículos híbridos poderiam, entretanto, ser transferidos
para as calçadas a cada 200m para eliminar peso dos veículos e torná-los mais econômicos, fazendo-se
a alimentação de energia elétrica aos veículos por uma rede elétrica suspensa. Adicionalmente, os gru-
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pos geradores associados em rede podem dispensar as baterias, visto que a sobrecarga de um pode ser
compensada pelos vizinhos, e ainda podem ser agrupados em unidades maiores e mais distantes entre si,
eliminando a ineficiência característica dos motores pequenos.
Este conceito certamente evoluirá para a substituição dos geradores por subestações elétricas,
com menor necessidade de manutenção, de operação muito mais segura, eficiente, limpa e confiável do
que qualquer motor térmico.
Tal sistema recai no sistema trólebus tradicional, reafirmando a sua qualidade tecnológica,
conhecida há mais de 60 anos e nunca ultrapassada pelos veículos alimentados por combustíveis de
qualquer tipo!
Embora a intenção deste raciocínio seja apenas expor didaticamente as vantagens do trólebus
sobre os ônibus híbridos, a hipótese de aplicação de grupos geradores ao longo de uma linha de trólebus
não seria fora de cogitação, devido às dificuldades institucionais do fornecimento de energia elétrica em
corrente contínua, as tarifas com sobretaxas nos horários de pico e os aspectos contratuais entre empresas energéticas e de transporte, atualmente em vigor.
Neste caso, seria interessante avaliar as opções de mercado para grupos geradores, unidades de
turbinas a gás, já disponíveis no Brasil, ou mesmo sistemas geradores por células a hidrogênio.
Há que se lembrar que em qualquer caso, ônibus tradicional, híbrido ou trólebus com geração
termoelétrica estacionária, o controle de emissões deverá incorporar as melhores tecnologias praticamente disponíveis, o que evidenciará mais uma vez a necessidade e a oportunidade de se implantar sistemas
puramente elétricos nas grandes cidades.

4.5. Os tramways estão de volta...porém com modernidade
Para o atendimento à crescente demanda de capacidade de transportes em corredores, algumas
características como tração elétrica, piso baixo, guiagem e a possibilidade da formação de comboios vêm
se tornando cada vez mais desejáveis nos veículos empregados nestes sistemas.
Em decorrência, os veículos mais modernos da Bombardier, Translohr, Renault, Matra, Alstom e
outros fabricantes apresentam inovações que melhoram enormemente a qualidade e o desempenho dos
sistemas de transporte.
4.5.1. Motores elétricos, redundância e espaço interno no veículo
O desenvolvimento dos comandos e circuitos eletrônicos de potência, associados a inversores
DC/AC, permite a utilização de motores de corrente alternada e a aplicação de motores individuais, montados em cada roda do veículo, o que confere maior flexibilidade e redundância ao sistema, e permite
rebaixar o piso do veículo e aumentar a largura livre do corredor dos ônibus.
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Sistemas de suspensão que requisitam espaço na vertical são levados para as extremidades e
para a junção entre carros, concentrando os truques, amortecedores etc. onde não é possível acomodar
assentos.
4.5.2. Guiagem de veículos
A guiagem é muito útil para assegurar o posicionamento lateral do veículo, permitindo aumentar
a velocidade e reduzir a largura da pista, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e reduz a tensão
e o cansaço do condutor.
Diversos conceitos de guiagem têm sido desenvolvidos, destacando-se o sistema utilizado pela
Translohr, constituído por um trilho central, embutido numa canaleta ao nível do solo. Este conceito
baseia-se em um sistema retrátil apoiado no trilho central que atua sobre o sistema de direção do veículo
e, quando necessário, pode ser recolhido e o veículo conduzido em vias comuns.
No caso dos veículos articulados, cada carro possui individualmente um sistema de guiagem associado à articulação, de forma a jogar a sua parte traseira para fora da curva reduzindo a diferença entre
os raios de curvatura das trajetórias das duas extremidades do veículo e fazendo com que todos os carros
de um comboio façam a curva com as mesmas trajetórias, podendo se inscrever em curvas de 10,5±1,6m
de raio para todo o comboio.
A realização da guiagem retrátil é bastante relevante para a logística de manutenção, cujas garagens não necessitam ser instaladas nos terminais das linhas e podem ser centralizadas.
Este tipo de guiagem por trilhos de aço também oferece a vantagem de permitir que os veículos
elétricos tenham somente um cabo de alimentação superior, com coletor de energia do tipo usado nos
trens elétricos, e o trilho seja usado como o terminal terra. Quando a guia for erguida, o veículo deve ser
alimentado por baterias ou um grupo gerador a bordo.
4.5.3. Flexibilidade operacional: bonde híbrido, sobre pneus
Muito se fala sobre a perda de flexibilidade operacional como um defeito inerente aos veículos elétricos, por dependerem da rede elétrica. Essa propalada flexibilidade perde sua importância
nos troncos principais de transporte, onde a alta capacidade é mandatória e exige veículos maiores,
articulados, menos poluidores, mais potentes e, consequentemente, com menor flexibilidade. Este é
o aspecto principal que viabiliza novamente os veículos elétricos alimentados por redes aéreas, pelo
menos nos corredores.
O conceito de veículo híbrido pode agregar flexibilidade, especialmente para a condução fora dos
trajetos convencionais e os recursos técnicos comentados permitem a volta de veículos com os princípios
básicos e vantagens do bonde, modernizado pelas novas tecnologias, mais confortáveis rodando sobre
pneus, com autonomia própria.
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Muitas vezes, estas inovações decorrem do desenvolvimento de conceitos e associação de sistemas que podem ser comuns aos ônibus, trólebus, bondes e trens, aumentando a economia de escala e
viabilizando todos esses tipos de veículo, cada um na sua melhor aplicação.
Um exemplo disso é o motor compacto para montagem no interior das rodas, que é o motor do
ônibus e do trólebus do futuro e lhes confere diversas vantagens, como piso baixo em toda a extensão
do veículo, com corredor máximo e arquitetura de propulsão elétrica comum aos três tipos de veículos
(ônibus, trólebus, e sistemas de capacidade intermediária).
Finalmente, é importante ressaltar que as modernas tecnologias de estado sólido para o controle
de potência trabalham em corrente alternada, simplificando o fornecimento da energia elétrica ao veículo, pois a distribuição passa a ser feita pela rede geral de abastecimento de energia, reduzindo custos e
investimentos pela utilização de sistemas e componentes comuns.

4.6. Aeromóvel
Este é um exemplo prático onde o sistema gerador de energia e de tração foi retirado do veículo, com características sistêmicas e estacionárias, aliviando o peso e simplificando o veículo. Uma composição de dois ou mais carros corre num par de trilhos instalados sobre um duto de seção retangular
com fluxo forçado de ar. Nas extremidades da composição e sob os carros são instaladas hastes verticais
terminando em placas metálicas que se adaptam perfeitamente ao interior do duto. O ar flui pelo tubo
por bombeamento elétrico com controle centralizado que gerencia os fluxos em cada trecho do duto,
movimentando os veículos de acordo com os requisitos de velocidade ao longo de toda a linha.
Com a transferência do motor e sistema de tração para a pista e da cabine de controle para um
Centro Operacional, o veículo fica mais leve, dispondo de todo o seu espaço interno para ser ocupado
por passageiros, elevando a capacidade do sistema para até 12 mil passageiros por hora em cada sentido, podendo ser projetado para atingir até 25 mil. Segundo o fabricante, nesta faixa de carregamento,
seu consumo de combustível por passageiro transportado situa-se entre o do trólebus e do ônibus
articulado.
O controle externo evita problemas de operação devido a tomadas de decisões isoladas do condutor. Como o sistema de propulsão está baseado em um fluxo de ar comprimido em um único duto
por via, é impossível a ocorrência de choque entre duas composições.
Existem um projeto piloto implantado na cidade de Porto Alegre, operacional desde 1983, e
um sistema comercial de 3,2 km em Jacarta, Indonésia.
Atualmente a AEROMÓVEL BRASIL S.A. - ABSA, empresa brasileira, integrante do Grupo Empresarial Coester é responsável pelo desenvolvimento da tecnologia Aeromóvel. A empresa pretende
concluir a certificação do Sistema, promover a capacitação da cadeia produtiva nacional e concretizar
uma linha operacional, com vistas a alçar-se em direção ao grande mercado nacional e internacional
de Automated People Movers (APMs). Os Automated People Movers são o conjunto de tecnologias de
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transporte que operam com veículos leves de pequena a média capacidade, com operação automatizada, em vias exclusivas, com alta frequência de serviço atendendo a demandas especiais, com o propósito final de realizar ligações dedicadas, de forma célere, entre pontos de interesse comum, dentro e/
ou fora das fronteiras de um sítio específico, em sua maioria operados em via elevada, de forma a criar
um novo espaço urbano de circulação.
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5. A OPERAÇÃO EM CORREDORES
Corredores de transporte são decorrentes do processo de adensamento das cidades, que cria
eixos preferenciais de desenvolvimento, com volume crescente de pessoas e de veículos. Aproveitando
esses eixos, o comércio se desenvolve e, nas suas redondezas, adensa-se o uso residencial. Esse acúmulo
de atividades em determinadas regiões da cidade invariavelmente leva ao surgimento de congestionamentos, aumentando a geração local de poluentes e ruído e comprometendo a fluidez do tráfego e a
qualidade de vida local.
Nestes casos, os corredores de transporte coletivo de média capacidade surgem como uma excelente alternativa devido ao aumento da velocidade dos seus veículos e consequentemente redução das
emissões, maior eficiência e menor ociosidade do sistema de transporte, permite retirar linhas de ônibus
das faixas de tráfego comuns, tendendo a reduzir o uso de automóveis e a aumentar a velocidade média
do tráfego remanescente etc.
Para que esses resultados sejam atingidos, o sistema de corredores deve ser muito bem planejado
e executado, levando-se em conta características especiais que permitam otimizar seu funcionamento,
como a ausência de cruzamentos, guiagem, pistas exclusivas, redundância dos sistemas dos veículos,
possibilidade de formação de comboios, pagamento externo da tarifa, plataforma interna do veículo
em nível com a estação, tração elétrica, instalação de equipamentos como de ar condicionado, direção
assistida entre outros.
No que tange à questão da poluição, um ponto deve ser enfatizado quando tratamos de corredores expressos, pois a alta frequência de passagem dos veículos faz com que os níveis médios de ruído
(nível equivalente contínuo) e de concentração de poluentes no próprio corredor se aproximem aos de
pico, justamente onde há um número elevado de pessoas expostas. Por isso, é recomendável que se utilize a melhor tecnologia prática e economicamente disponível, considerando desde alternativas de mais
baixo custo, como a implantação de sistemas de retrofit, recomendável apenas para a continuidade do
uso de veículos mais antigos, em regiões menos adensadas, até a substituição total da frota por sistemas
elétricos e/ou vias elevadas, por exemplo.
Nos corredores de menor demanda, onde a tração elétrica fique para uma segunda etapa, devem
ser utilizados veículos de baixa emissão, com tecnologias avançadas e combustíveis limpos.
Em particular, a aplicação de sistemas de retrofit, embora produzam reduções de emissão menores por veículo, poderão propiciar benefícios ambientais maiores, com o mesmo investimento, através da
sua aplicação em um número muito maior de veículos.
A estratégia do uso de trólebus, por sua vez, oferece a menor emissão (zero na via de tráfego e
mínima na produção de energia) além de utilizar metade da energia para realizar o mesmo transporte,
o que representa ganhos ambientais relevantes, inclusive sob os pontos de vista do calor dissipado pelo
veículo, ruído e a contribuição para o efeito estufa.
Considerando o alto desperdício energético inerente aos motores de combustão interna, o desperdício em São Paulo justifica o investimento nos sistemas transportes como meio de economia em
todos os sentidos.
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6. POTENCIAL POLUIDOR: UMA FÓRMULA PARA O GERENCIAMENTO
AMBIENTAL DOS TRANSPORTES
Para o gerenciador de transportes, muitas vezes é difícil comparar o impacto ambiental de duas
tecnologias diferentes, pois é difícil saber se a menor emissão de MP dos motores a gás, por exemplo,
“compensa” a sua maior emissão de NOx.
Para equacionar este problema, a EMTU/SP estabeleceu uma fórmula gerencial que pondera as
emissões de CO, HC, NOx e MP segundo seus graus de importância no cenário ambiental, criando um índice que pode avaliar todos os tipos de tecnologias através de uma única escala comparativa, denominada “potencial poluidor”e. As figuras 6.1 (a) e (b) apresentam a classificação relativa dos motores utilizados
no Brasil, utilizando óleo diesel com 500ppm e 2000ppm de enxofre, respectivamente, em comparação
aos limites de cada fase do PROCONVE.
Potencial Poluidor EEV - Diesel de Referência - 500 ppmS
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Figura 6.1 (a) – Classificação de motores segundo o seu potencial poluidor

e

O potencial poluidor do motor - PPM, para efeito de comparação de tecnologias é dada por:

onde:
◉ PPm = Potencial Poluidor do motor, em relação aos limites legais mais restritivos;
◉ [Emiss Real] (i) = Emissão do poluente “i”, certificada pelo IBAMA para o motor, em g/kWh;
◉ i = CO, HC, NOx, MP, sendo a emissão de MP corrigida para o teor de enxofre do combustível comercial a ser utilizado na operação normal;
◉ Limite (i) = Limite legal EEV da emissão do poluente “i”, em g/kWh;
◉ fator_ViolaçãoAmb(i) = fator de violação do padrão de qualidade do ar pelo poluente “i” no ambiente regional;
◉ %tipo_veic_inventário_total(i) = porcentagem de participação dos veículos pesados no inventário de emissões da região
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Potencial Poluidor EEV - Diesel com 2000 ppmS
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Figura 6.1 (b) – Classificação de motores segundo o seu potencial poluidor

Esta política permite fixar metas a serem atingidas para o potencial poluidor médio de cada frota,
de acordo com a sua utilização (corredores, centro, periferia etc), isto é, conforme a necessidade e importância relativas de se ter um ônibus limpo.
Um papel importante para o governo seria a criação de linhas de crédito para o financiamento
e incentivo à redução de emissões das frotas dedicadas à prestação de serviços públicos, baseadas em
critérios semelhantes aos apresentados, ao contrário de incentivar apenas as iniciativas baseadas em
combustíveis alternativos sem a imposição de critérios verdadeiramente ambientais com a comprovação
e certificação do benefício em relação às soluções convencionais.
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7. INTERNALIZANDO AS EXTERNALIDADES: AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Em termos econômicos, quando uma ação executada por alguém acaba por impactar outrem
que não tem nenhuma ligação direta com o fato ocorrido, está-se diante de uma “externalidade”.
As externalidades podem ser positivas ou negativas. No caso de uma avaliação econômico-financeira
tradicional, o propósito almejado é a realização de uma análise custo-benefício, para verificar se a taxa
interna de retorno do empreendimento é maior que seu custo de oportunidade.
A consequência deste tipo de visão é nefasta para a sociedade. Voltadas somente para o incremento do lucro, as corporações exploram ao máximo os seus empregados bem como o meio ambiente,
decorrendo daí custos sociais que são repassados para toda a coletividade.
Seguindo a mesma linha, embora as entidades públicas não tenham como objetivo auferir
lucro econômico-financeiro, o setor público acaba decidindo pela viabilidade ou não de determinado
projeto apenas considerando sua taxa interna de retorno, deixando em segundo plano os ganhos percebidos pela sociedade, fixando-se no lucro econômico-financeiro ao invés do “lucro social”.
No final do século passado, representantes de organismos supranacionais lançaram um movimento em prol de um novo modelo de desenvolvimento econômico, que abrangesse também a
equidade social e a conservação dos recursos ambientais, alternativa denominada de Desenvolvimento
Sustentável7.
Considerando este conceito, só há benefício líquido se o PIB do sistema em questão ultrapassar
o custo total arcado pela sociedade na sua produção (custos ambientais, sociais, econômicos, políticos
e culturais). A economista Henzel Hederson, autora do livro “Mercado Ético”8, é uma crítica severa aos
economistas que vêem no PIB uma medida única de sucesso de um país. Para ela, é preciso considerar
o custo social da realização de determinadas atividades que reduzem o estoque que proporciona os
fluxos de riquezas de uma localidade, isto é, o capital humano e o capital natural. O modelo econômico
atual, para ela, não se adapta à realidade das necessidades dos cidadãos.
A partir disto, as entidades privadas passaram a considerar atitudes mais condizentes com o
respeito ao meio ambiente e a justiça social. Mesmo que tais ações tenham como prerrogativa diminuir
custos ou aumentar as receitas, as externalidades geradas são positivas, algo impensado no século
passado.
Por influência direta desta nova visão de futuro, o setor público passou a concentrar seus
esforços no resultado obtido e não no meio de obtê-lo, dando-se mais ênfase às necessidades da
população. Mesmo que a melhor alternativa para determinado projeto reduza o desempenho econômico-financeiro, o lucro social é motivo suficiente para o gestor público buscar outras fontes de
recursos. Uma consequência direta deste fenômeno é a crescente parceria realizada entre o setor
público e o privado em diversos países para a prestação de serviços públicos. O Poder Público que
sempre auxiliou os empresários a desenvolverem seus negócios onde ainda não tinham força para se
sustentarem por si, passa a requisitar a ajuda destes para financiar a prestação de atividades impor-
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tantes para o bem-estar da sociedade. Neste caso, para alcançar o lucro social, faz-se mister obter o
lucro econômico-financeiro para garantir a remuneração do capital privado. Se o empreendimento
for rentável, paga-se ao particular com as próprias tarifas decorrentes do serviço prestado. Se não,
cabe ao Tesouro financiar o valor que falta para atingir a rentabilidade esperada ou desenvolver
meios e modos de capturar eventuais externalidades positivas em favor do empreendimento. O ponto crucial é a percepção, pelo administrador público, de que o benefício social é mais importante do
que o custo incorrido para proporcioná-lo.
Por conseguinte, a maneira de expandir a avaliação econômico-financeira é acrescentar os
custos e benefícios indiretos decorridos da atividade realizada, isto é, internalizar as externalidades no
âmbito do negócio. A esta nova análise, mais abrangente, que reconhece a necessidade de se avaliar
os impactos sociais e ambientais impostos à sociedade, denomina-se Avaliação Socioambiental.
A principal característica da Avaliação Socioambiental é quantificar as externalidades e transformar estes valores em termos monetários. Esta tarefa não é nem um pouco trivial, pois as externalidades
são oriundas das chamadas “falhas de mercado” que, como o próprio nome explica, são circunstâncias
em que a livre iniciativa de mercado não consegue atuar, ou seja, a alocação de recursos não ocorre de
maneira ótimaf. Esta falha, muitas vezes está ligada à própria dificuldade de se determinar preços para
certos bens, como é o caso da poluição.
A importância das externalidades na economia decorre da sua capacidade de incentivar a realização de certas atitudes que prejudicam a sociedade ou parcela significativa desta, em consequência
da distorção causada pela falha na alocação de recursos. O economista Lester Brown9 mostra como o
preço do galão de gasolina nos EUA seria muito mais alto, se fossem internalizadas as externalidades
geradas na sua produção e pelo consumo. Se estes custos, os quais em 1998 foram calculados pelo
Internacional Center for Technology Assessment em US$ 9 por galão de gasolina queimada nos EUA,
fossem adicionados aos U$ 2 de custo da produção da gasolina em si, os motoristas pagariam cerca
de US$ 11 por galão de gasolina na bomba. O desafio proposto aos governos é agregar tais custos no
preço de mercado, mediante cálculo e incorporações sistemáticos, como se fossem impostos sobre o
produto, para deixar claro que os preços em si refletem o custo total para a sociedadeg.
Para a entidade particular, mesmo diante de um alto retorno socioambiental, somente serão
executadas novas formas de atuação se isto não significar diminuição do lucro econômico-financeiro.
Já para o ente estatal, a decisão em torno de um empreendimento de grande repercussão socioambiental depende, mesmo que em segundo plano, da capacidade orçamentária do Tesouro de financiar
os investimentos necessários para o êxito do projeto.
O Metrô de São Paulo disponibiliza no seu relatório anual os lucros econômico-financeiros e os
lucros socioambientais referentes ao ano de exercício. Em 2008, o prejuízo econômico-financeiro foi de
R$ 134,8 milhões10, já os benefícios socioambientais, revelaram um montante de R$ 4,879 bilhões ref
g

Ótimo de Pareto.
Esta prática levou a sequer considerar o valor do petróleo em suas reservas, já que o primeiro componente dos seus custos é o
da extração. Hoje, o receio de que se esgotem as reservas de petróleo faz com que o mundo perceba que ele tem uma valor
intrínseco.
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sultando em uma Avaliação Socioambiental que corresponde a R$ 4,745 bilhões, ou seja, é um serviço
altamente rentável para a sociedade.
Ciente de que a principal atribuição do Poder Público é promover o interesse público mediante o
lucro socioambiental, como deve agir o gestor público: esquecer o empreendimento, pois não há recursos
para financiá-lo ou buscar novas fontes de recursos, que priorizem assim o bem-estar social em relação
ao equilíbrio de caixa?
Uma maneira de obter recursos para viabilizar projetos de alta envergadura socioambiental é a
captação da mais-valia imobiliária. Todos sabem que a realização de um projeto público valoriza os imóveis ao seu redor. A entidade estatal, segundo os preceitos legais, tem o dever de captar esta mais-valia
imobiliária, pois sua omissão fere diretamente o princípio constitucional da isonomia.
Grande parte do financiamento dos empreendimentos públicos é derivada dos recursos orçamentários do governo. A fonte de tais recursos é o montante de impostos arrecadados dos contribuintes.
A partir do momento em que a notícia do empreendimento público é dada, automaticamente surge a
valorização imobiliária. A intenção primeira do governo, que é a promoção de bem-estar geral a toda
população, entra em contradição com os benefícios recebidos por alguns à custa da contribuição de toda
a sociedade. Se tal montante fosse captado pelo governo, com base no princípio da isonomia, o custo
financeiro da obra seria bem menor do que realmente é, distribuindo este ganho para toda a população
equitativamente.
A atratividade que envolve os projetos de transporte e, por conseguinte, a geração de mais-valia
imobiliária é decorrente da possibilidade de criar situações onde todas as partes se beneficiem. Assim,
podem-se resumir estes ganhos em três maneiras:
▶

o Poder Público se beneficia ao partilhar os custos de capital do novo projeto de transporte público,
com receitas não-tarifárias obtidas de aluguel de áreas públicas valorizadas, através de uma arrecadação maior de impostos resultante do impacto econômico na cadeia produtiva e da revitalização da
área local, incluindo maior oportunidade de emprego. Além disso, devido à maior acessibilidade e ao
adensamento, o número de usuários é maior, o que implica em um retorno do capital investido em
tempo menor;

▶

os proprietários da área local e os investidores percebem a valorização das propriedades por meio de
vantagens decorrentes da lei de zoneamento e de bônus de adensamento, ambos promovidos pelo
Poder Público. Além disso, a acessibilidade melhora o fluxo de trabalhadores e clientes;

▶

a comunidade se beneficia do acesso mais rápido e mais barato a uma vasta gama de oportunidades
de empregos, de serviços e de moradia, além de vislumbrar projetos urbanos e ambientais de alto
padrão ao redor das estações.
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Diante das vantagens proporcionadas pelo transporte público, não seria viável que parte do
custo da obra fosse obtido pela captação de parte do aumento do valor da propriedade? Muitos planejadores e economistas, incluindo o prêmio Nobel William Vickrey11, sugerem que as cidades poderiam se
beneficiar tanto do financiamento do desenvolvimento de um sistema de massa e corredores, como de
boa parte dos custos operacionais, a partir de tributos sobre parte da mais-valia imobiliária, ocasionada
pela maior acessibilidade.
Em suma, justifica-se a adoção da Avaliação Socioambiental como alternativa que engloba a
avaliação econômico-financeira em projetos de qualquer natureza, principalmente no tocante ao caráter
público.
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8. U
 MA AVALIAÇÃO ECONÔMICA EXPANDIDA: EXTERNALIDADES E
AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTALh

8.1. Introdução
Este capítulo tem como objetivo apresentar um exemplo de avaliação econômica que compare
algumas alternativas de transporte de ônibus urbanos. Contudo, a ênfase principal está em expandir a
análise trivialmente realizada, adotando um pano de fundo mais abrangente, considerando os benefícios
e custos ambientais e sociais associados a cada tecnologia veicular estudada, segundo uma concepção
inovadora voltada à sustentabilidade.
As modalidades escolhidas para análise veicular são: trólebusi, ônibus a diesel, ônibus a gás, ônibus híbrido (experimentado pela SPTrans) e ônibus a hidrogênio.
A eletricidade é importante forma de energia, utilizada nos transportes desde o início da implantação de veículos coletivos. Além disso, constitui fonte de energia renovável o que, nos dias atuais, tem
um peso importante na tomada de decisão quanto à escolha de tecnologia veicular.
O óleo diesel é o combustível mais comum utilizado em diversos meios de transporte. Derivado
do petróleo, vem sendo amplamente utilizado desde o início do século XX e ainda possui um custo direto
relativamente mais baixo em comparação com as demais alternativas. No entanto, devido às recentes
ponderações acerca do meio ambiente, custos adicionais são impostos para a redução das emissões de
poluentes, tanto ao veículo quanto ao refino do óleo diesel isento de enxofre. Adicionalmente, no tocante à poluição e ao aquecimento global, bem como à oferta finita de petróleo, torna-se um ativo de risco,
cujo preço (petróleo) está subindo exponencialmente no decorrer dos últimos anos.
O gás natural é um tipo de combustível fóssil, potencialmentej menos poluente que o diesel e que
apareceu no cenário automobilístico há pouco tempo, com o objetivo de reduzir o gasto com combustível, uma vez que seu preço final para o usuário é menor que o custo das demais alternativask. No entanto,
como resultado dessa política, nos últimos anos, a competição com a indústria e a oferta restrita, geraram
uma pressão de demanda muito grande, ocasionando o aumento do preço final, desestimulando seu uso,
embora ainda seja uma alternativa importante no que diz respeito ao transporte de passageiros.

h
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Os dados utilizados neste capítulo estão baseados em Relatório Interno desenvolvido pela AMBranco Consultoria para a AES Eletropaulo.
O trólebus será analisado em duas versões, distintas quanto ao tipo de corrente utilizada para alimentar o carro, contínua ou
alternada.
Apenas potencialmente, pois os motores a gás também necessitam de dispositivos especiais para que atendam aos padrões de
emissão atuais, caso contrário também não são limpos.
Esta diferença de preços também é artificial e política, pois o gás natural é vendido a R$3,25 /m3 ao consumidor residencial (março/2009) – portanto ao dobro do preço do óleo diesel por unidade de energia - e não é comprimido, como exige a sua distribuição
para veículos, encarecendo ainda mais.
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O ônibus híbrido é uma composição já utilizada desde o começo do século passado. Entretanto,
se desenvolvido com vistas à produção de um carro tecnologicamente novo, é uma alternativa bem vinda
que pode baratear os custos finais, principalmente quando se consideram os custos externos.
O hidrogênio é visto como a fonte de energia do futuro, limpa e de fácil fabricação (eletrólise da
água). Embora ainda não seja viável economicamente, quando comparado através dos custos diretos, o
seu potencial de utilização é cada vez mais atraente, dada a escalada do preço do petróleo e o desenvolvimento de novas opções tecnológicas.
No caso aqui estudado, a análise será baseada na comparação dos custos por quilômetro calculados para cada uma das modalidades em um único ponto do tempol. Na sequência, serão considerados
os possíveis custos e benefícios indiretos advindos da comparação entre as alternativas de transportes
analisadas.
A avaliação econômico-financeira tradicional considera os custos e benefícios diretos referentes
ao negócio, sem considerar os efeitos indiretos ou impactos gerados no restante da sociedade (externalidades) que não são absorvidos pelos responsáveis pelo empreendimento.
Uma forma de contabilizar estes efeitos na análise tradicional é mensurar essas externalidades
e quantificá-las em termos monetários, obtendo-se uma receita total (direta e indireta) e um custo total
(direto e indireto), de modo a obter uma Avaliação Socioambiental.
A última parte deste capítulo trata de contabilizar alguns dos benefícios e custos sociais e ambientais referentes a cada alternativa veicular em estudo, demonstrando como os resultados se modificam
substancialmente de um modelo de avaliação para outro.

8.2. Uma avaliação econômica
Avaliar as modalidades de tecnologias veiculares quanto a valores econômicos depende da metodologia utilizada.
Em uma localidade onde se estuda a implantação de um corredor exclusivo de ônibus, pode
caber ao gestor público escolher que tipo de veículo será utilizado. Neste caso, basicamente, é preciso
analisar no tempo, as diferenças entre as receitas esperadas e os custos incorridos (inclusive o investimento inicial) que, para um valor presente líquido igual a zero, determinará a taxa interna de retorno do
empreendimento.

l

Para a avaliação de viabilidade de determinado projeto, no entanto, é necessário calcular o desembolso realizado em cada ano de
análise do projeto (custos e investimentos) e as receitas esperadas advindas da demanda por passageiros. A diferença entre estes
valores em cada ano, trazidas a valor presente para uma dada taxa de desconto, resultará no valor presente líquido que, se positivo,
atesta a viabilidade econômico-financeira do negócio. Como a análise neste relatório não se refere a um determinado projeto,
preferiu-se realizar uma avaliação mais geral baseada apenas nos dados disponíveis no momento, isto é, os custos referentes a
cada uma das tecnologias. A demanda, por exemplo, depende de um estudo à parte, realizado no local de implantação de um
empreendimento, o que não cabe neste trabalho, eliminando a possibilidade da mensuração da receita e, por conseguinte, de uma
análise custo-benefício propriamente dita.
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Neste exemplo hipotético, os custos seriam estimados segundo a demanda esperada e o tipo de
tecnologia utilizada; as receitas dependeriam da demanda e do valor estipulado da tarifa a ser cobrada
dos usuáriosm; daí o cálculo da taxa interna de retorno para cada modalidade em estudo.
Como o estudo parte de uma avaliação descaracterizada, ou seja, como não se trata de um
projeto específico para uma determinada localidade, pode-se supor que a receita auferida por qualquer
alternativa seja a mesma. Assim, um determinado corredor cujas especificidades sejam as mesmas independentemente da tecnologia veicular utilizada, atrairia um mesmo número de passageiros, considerado
um mesmo padrão de serviço.
A comparação entre os trólebus corrente contínua ou alternada, ônibus a diesel, a gás, híbrido
e a hidrogênio, circulando em corredores exclusivos de igual naturezan, é realizada através da análise dos
custos envolvidos por quilômetro de linha construída em um único ponto do tempo, sendo o produto
final obtido uma estimativa em R$/km para cada alternativa, em valores de junho de 2008. Note-se que
estarão envolvidos neste estudo apenas os custos diretos (fixo e variável). Entretanto, o transporte responde pelos maiores impactos ambientais locais e globais, cujos custos não podem ser desconsiderados
nas avaliações econômicas.
A AMBranco e a EnvironMentality desenvolveram a pedido da EMTU um projeto que avaliou a
necessidade e viabilidade de utilização de ônibus a hidrogênio na RMSP, avaliando as vantagens tecnológicas do ponto de vista ambiental e sua viabilidade econômica à luz dos conhecimentos disponíveis, em
relação às demais tecnologias (ônibus Padron, trólebus, gás, híbridos e trólebus de corrente alternada).
Os dados daquele relatório foram obtidos a partir da Planilha de Custos de Transporte (Prefeitura
do Município de São Paulo), em dados do programa de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado para o
Corredor ABD pela AES Eletropaulo, planilha Sintética de Custos dos Serviços de Transporte da RMSP,
elaborada pela EMTU, planilha de Concessão da SPTrans e, no caso do veículo a hidrogênio atualização
dos dados da EMTU de 2004 pela variação do IGPM.
Resultados preliminares obtidos – custos diretos
Os custos dos ônibus de diferentes tecnologias em relação ao Padron diesel, por quilômetro rodado, com base nos valores de 2008, definem-se da seguinte maneira:
▶

são mais baixos para os veículos a diesel e a gás, com um acréscimo de 11% nos custos para os veículos elétricos de corrente alternada;

m No tocante à demanda, poder-se-ia argumentar que seria a mesma para uma determinada região, independente do tipo de veículo
utilizado. No entanto, pode-se afirmar que quanto mais conforto estiver disponível para o usuário, maior será a demanda, visto
que parte desta pode ser composta de indivíduos que prefiram aderir ao transporte coletivo em detrimento do transporte individual, em outras palavras, que deixariam seus automóveis em casa. Por exemplo, o trólebus tem a vantagem, dentre outras, de emitir
um baixo nível de ruído e vibrações em relação ao ônibus a diesel, o que poderia convencer mais pessoas a utilizá-los, devido ao
conforto maior, mesmo que ambas as tecnologias cumprissem com seus itinerários em tempos iguais. Neste caso trata-se de uma
externalidade positiva decorrente do veículo utilizado que, embora seja um benefício social e não financeiro, acaba impactando na
receita econômico-financeira do projeto. Posteriormente, este assunto, da “atratividade”, será abordado mais profundamente.
n Adotou-se como referencial um percurso médio anual de 120.000 km em um corredor exclusivo com características ideais. Quilometragens reduzidas até 80.000 km anuais produziram valores diferentes, mas não afetaram significativamente as comparações
relativas entre as opções tecnológicas consideradas.
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▶

os mais caros são os trólebus com corrente contínua, com 80% de acréscimo, enquanto que para os
veículos híbridos e a hidrogênio há acréscimos de 22% e 26%, respectivamente

▶

o custo referente ao consumo de energia mostra a grande diferença entre as tecnologias corrente
alternada e corrente contínua, devida às peculiaridades da rede de distribuição em corrente contínua,
no caso dos trólebus.
A tabela a seguir apresenta o resultado obtido
Tabela 8.1 – Custos totais por quilômetro percorrido
Padron Gás

Padron Diesel

Trólebus CA

5,0518

5,5291

Hidrogênio Padron híbrido Trólebus CC

Custo por quilômetro
120 mil km

5,0727

6,2696

6,0815

8,5406

Parcela do custo total correspondente ao consumo de energia
120 mil km

15,9%

16,6%

14,8%

15,4%

20,6%

45,1%

3

5

4

6

Ranqueamento (ordem crescente de custos)
Posição

2

1

Observação sobre a importância da durabilidade do veículo
Várias gerenciadoras de transporte coletivo restringem a idade máxima dos veículos visando a
modernidade da frota. Esta prática induz o operador a baixar a qualidade do veículo, uma vez que este
será obrigatoriamente descartado. Se, ao contrário, a vida útil do veículo for maior, o sistema de transporte ganha muito em qualidade e no custo final por quilômetro (maior prazo de amortização).
No caso dos ônibus, este estudo mostrou que as melhorias de qualidade que resultam em maior
durabilidade compensam em muito o aumento dos investimentos e conferem qualidade ao transporte.
A busca de veículos com durabilidade entre 15 a 20 anos, é a chave para viabilizar economicamente
sistemas mais sofisticados e melhores, como o trólebus e ônibus a hidrogênio, altamente desejáveis nos
corredores de uso intenso. Este efeito pode ser compreendido através do cálculo do valor depreciável do
bem, dividido pela durabilidade em anos, como segue:

di (R$/km) = (valori inicial – valori final) ÷ (durabilidadei * km anual)
Este cálculo foi efetuado para cada subsistema dos veículos (considerado com vida útil diferente)
e, a partir destes resultados, foi calculada a durabilidade média do veículo, de acordo com a fórmula a
seguir:

Durab. média = (valorveíc inicial – valorveíc final) ÷ (km anual * ∑ di)
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8.3. Avaliação socioambiental das alternativas tecnológicas estudadas
Uma das grandes dificuldades é mensurar as externalidades para que possam ser comparadas
entre si. No caso da poluição, conforme o tipo de fonte energética utilizada pode-se avaliar o impacto
causado sobre a sociedade, em quantidades de poluentes emitidas que, devidamente precificadas, permitem o cálculo dos danos resultantes em valores monetários, possibilitando sua comparação com os
demais custos e benefícios auferidos pelo sistema.
Para as tecnologias analisadas não há uma metodologia de cálculo capaz de providenciar resultados numéricos e, por conseguinte, quantificados monetariamente, de modo que apenas uma análise
qualitativa pode ser efetivada.
Neste trabalho, apresentamos uma maneira simples de “casar” a análise quantitativa à qualitativa, como forma de hierarquizar as alternativas segundo os benefícios diretos e indiretos proporcionados
à sociedade.
A idéia geral é plotar em um gráfico um par de pontos que descreverá a posição de um projeto
específico segundo sua avaliação qualitativa (eixo “y”), obtida através de notas dadas a cada alternativa,
e sua avaliação quantitativa (eixo “x”), obtida da análise econômica tradicional.
A partir da determinação de valores médios para cada um dos eixos coordenados, obter-se-ão
quatro divisões de classificação das alternativas.
Na análise qualitativa, o valor é a média obtida entre as notas atribuídas por especialistas das
modalidades em estudo. Para a análise quantitativa, utiliza-se a média dos custos por quilômetro obtidos
para cada uma das tipologias veiculares em análise.
No gráfico gerado serão visualizadas quatro regiões de classificação:
▶

Melhor Opção: tecnologias cujas análises quantitativa e qualitativa são consideradas satisfatórias (alta
qualidade e baixo custo);

▶

Pior Opção: tecnologias cuja análise quantitativa e qualitativa são consideradas insatisfatórias (baixa
qualidade e alto custo);

▶ Opção Intermediária Boa: tecnologias cuja análise quantitativa é positiva e qualitativa, negativa (alta
qualidade e alto custo), considerada como melhor que a outra opção intermediária, pois considera-se
que o lucro “socioambiental” sobrepõe-se ao lucro econômico-financeiro;
▶
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Opção Intermediária Ruim: detém as tecnologias cuja análise quantitativa é positiva, embora os benefícios sejam considerados baixos em relação à média das demais alternativas (baixa qualidade e baixo
custo).
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O grande trunfo desta forma de hierarquizar os empreendimentos é que a análise qualitativa
complementa a análise quantitativa.
A seguir será quantificada a questão da poluição para cada alternativa em estudo. Depois, serão
avaliadas outras externalidades, inclusive a poluição, de forma qualitativa. Por fim, será realizada uma
análise conjunta entre a avaliação quantitativa (exclusive a poluição) e a avaliação qualitativa (inclusive
poluição), rearranjando o ranqueamento das tecnologias veiculares e comparando com o ranqueamento
mostrado anteriormente, restrito à avaliação econômica. Note-se que esta análise é recomendada apenas
para a comparação das alternativas aceitáveis, pois aquelas que não cumpram minimamente com os requisitos necessários já estariam descartadas.
8.3.1. Poluição ambiental
Um estudo12 apresentado em Estocolmo em 2003 mostrou que os custos decorrentes da poluição
do ar (considerando material particulado, NOx e SO2), em três países europeus, representam cerca de €350
per capita somente em razão do transporte rodoviário. O estudo indicou ainda que a maior parte dos custos
se referem aos aspectos da mortalidade, embora nestes custos estejam incluídos os tratamentos médicos,
perda de produtividade individuais e coletivas, os gastos preventivos e os associados à invalidez.
Segundo os dados de qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo apresentados anualmente pela CETESB, o padrão de material particulado foi ultrapassado em doze dias na cidade de São
Paulo em 2003. Em 2007, quatro ultrapassagens foram registradas na RMSP, o que mostra que a qualidade do ar melhorou significativamente, mas bairros aparentemente limpos, como o Ibirapuera, ainda se
ressentem da poluição causada pelos meios de transporte, infringindo os padrões de qualidade do ar. Nos
corredores de ônibus este cenário se agrava com a intensidade do tráfego de veículos a diesel, chegando
a elevar essas concentrações em até 100%.
No estudo realizado em 2004, estabeleceu-se uma comparação dos custos ambientais com os custos de operação dos veículos. Como critério fundamental, esta avaliação focalizou os custos de atendimento
médico e de pronto socorro, os custos de horas de trabalho perdidas, os custos atribuíveis ao aumento da
mortalidade e outros prejuízos sociais. O Banco Mundial e outras instituições internacionais têm adotado
índices que podem ser utilizados para a avaliação de tais custos. Na medida em que estas estimativas devam
ser corrigidas para as condições econômicas brasileiras, a utilização desses índices forneceu apenas uma
ordem de grandeza dos custos ambientais; porém esta imagem é bastante adequada como justificativa para
os investimentos em tecnologias de melhor desempenho ambiental, cuja adoção é mandatória.
Os índices aplicados pelo Banco Mundial estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 8.2 - Custos ambientais

US$ / ton

CO

HC

NOx

MP

SO2

CO2

1000

2200

2500

30050

800

20

Fonte: Banco Mundial - NREL
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Destes valores, levantados em 2004, o valor atribuído ao CO2 sofreu alteração significativa, devido ao mercado de créditos de carbono, passando de US$ 20 por tonelada para US$ 50 e há estudos
da EPA que atribuíram até US$140.000 ao valor do MP em algumas cidades mais críticas. A alteração
do valor do CO2, válida para o mundo inteiro, foi aplicada às estimativas de externalidades para os
veículos novos.
Associando os custos acima aos fatores de emissão de veículos diesel em bom estado de conservação e em conformidade com o PROCONVEo, foi possível estimar os custos ambientais dos ônibus
a diesel brasileiros, tanto para os veículos ano-modelo 2007, quanto para os ônibus com a idade média
da frota da EMTU em 2004.
A atualização das externalidades calculadas em 2004 para 2008, com base na tabela acima,
foi feita pela paridade do poder de compra (PPC)p, que iguala o poder de compra de diferentes moedas para uma dada cesta de bens e permite atualizar os valores de forma mais estável em relação às
flutuações do câmbio.
A partir destes dados, os custos obtidos em relação à poluição e sua composição com os custos
anteriormente obtidos, podem ser vistos a seguir:
Tabela 8.3 – Custos totais por quilômetro percorrido
Padron Gás Padron Diesel

Trólebus CA

Hidrogênio Padron híbrido Trólebus CC

Custo por quilômetro
120 mil km

5,0727

5,0518

5,5291

6,2696

6,0815

8,5406

5

4

6

6,2696

6,2802

8,5406

4

5

6

Ranqueamento anterior (ordem crescente de custos)
Posição

2

1

3

Custo por quilômetro acrescido do custo da poluição
120 mil km

5,1429

5,1842

5,5291

Ranqueamento novo (ordem crescente de custos)
Posição

1

2

3

Considerando apenas a poluição, num primeiro momento, a melhor alternativa para um corredor
exclusivo é o ônibus movido a gás, contra a opção anterior, a diesel. Também o hidrogênio torna-se uma
opção melhor em relação ao híbrido. Isto mostra quanto é essencial para o bem-estar da população que
os tomadores de decisão considerem as externalidades na avaliação de projetos.

o
p
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PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
Dados fornecidos pelo Fundo Monetário Internacional em www.imf.org
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8.3.2. Outras externalidades
O quadro a seguir ilustra uma série de externalidades geradas pela utilização das tecnologias
estudadas. Por se tratar de aspectos intangíveis, a melhor maneira de abordá-las é através de uma análise
qualitativa que, embora não comprove numericamente as vantagens de uma sobre as outras, indica uma
forte tendência em relação a esta supremacia, municiando o gestor público com informações consistentes
para a tomada de decisão.
Tabela 8.4 – Comparação entre tecnologias
TABELA COMPARATIVA ENTRE TECNOLOGIAS

AMBIENTAL

PRINCIPAIS ASPECTOS - QUESITOS

TECNOLOGIAS
Diesel

Hidrogênio

Gás

Trolebus CA

Híbrido

Trolebus CC

1. Combustível de fonte renovável

1

5

1

5

1

5

2. Nível de ruído

2

4

3

5

1

5

Nox

2

5

3

5

1

5

CO

3

5

4

5

2

5

HC

2

5

3

5

2

5

MP

1

5

2

5

2

5

Aldeidos

2

5

3

5

2

5

SO2

1

5

4

5

1

5

14

39

23

40

12

40

3. Níveis de emissão

Pontuação obtida
Pontuação máxima

40

Pontuação obtida / Pontuação máxima

0,35

0,98

0,58

1,00

0,30

1,00

21.00

58,50

34,50

60,00

18,00

60,00

1. Confiabilidade técnica

5

4

4

5

4

5

2. Suavidade e aceleração

3

5

3

5

5

5

3. Disponibilidade de mercado

5

2

4

4

3

4

4. Disponibilidade de combustível mercado

5

3

4

5

5

5

5. Facilidade de fornecimento/distribuição do
combustível

5

3

4

5

5

5

6. Redundância

4

4

4

5

4

5

7. Capacidade de tração para bi-articulado

4

4

4

5

4

5

8. Capacidade de aceleração

3

4

3

5

4

5

34

29

30

39

34

39

TÉCNICO E OPERACIONAL

PESO

60

Pontuação obtida
Pontuação máxima

40

Pontuação obtida / Pontuação máxima
PESO
PONTUAÇÃO TOTAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL

0,85

0,73

0,75

0,98

0,85

0,98

40

34,00

29,00

30,00

39,00

34,00

39,00

100

55,00

87,50

64,50

99,00

52,00

99,00

5,56

8,84

6,52

10,00

5,25

10,00

Para esta avaliação, atribuem-se notas que comparem cada quesito entre as tecnologias abordadas (proporcionais à qualidade), de modo que, no final, as alternativas sejam escalonadas em relação à
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maior pontuação atingidaq. Este procedimento pode ser repetido para dois ou mais grupos de parâmetros, sendo as notas ponderadas pela respectiva importância dada ao grupo (no caso de corredores, os
aspectos ambientais devem ter pesos maiores do que em outros casos). O resultado ponderado final pode
ser expresso numa escala de zero a dez, como no exemplo apresentado.
A classificação final resultante da análise qualitativa das externalidades ambientais e sociais mostra que a melhor opção são os trólebus, independente da tecnologia utilizada quanto à alimentação dos
veículos (C/A ou C/C). Em segundo lugar, aparece o ônibus a hidrogênio, seguido dos ônibus a gás e a
diesel. Em último lugar, o híbrido que está sendo utilizado em São Paulo especificamente, que não pode
representar a categoria dos híbridos em geral.

8.4. Análise quantitativa-qualitativa: resultado final
As informações quantitativas e qualitativas foram plotadas em um gráfico de modo a classificar
cada opção segundo as disponibilidades apresentadas.
No eixo vertical, a média das notas foi de 8,3. Já no eixo horizontal, o custo médio foi de R$ 6,1
por quilômetro. Traçando retas pelas médias paralelas aos eixos obtiveram-se os quadrantes já citados,
obtendo o seguinte resultado:

Figura 8.1 – Classificação das opções em função do custo-benefício social

q
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Neste caso específico, as notas disponibilizadas foram dadas para o caso da cidade de São Paulo, a partir da análise de alguns
especialistas da SPTrans, posteriormente complementadas e discutidas em conjunto pelos autores.
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A melhor opção analisada, considerando a Avaliação Socioambiental (que inclui a econômica), é
o trólebus de corrente alternada e, em segundo lugar, o de corrente contínua que, mesmo estando localizado no mesmo quadrante que o ônibus a hidrogênio, foi o adotado porque uma reaplicação do método
entre as duas alternativas gerou quadrantes secundários onde o trólebus ocupa o que seria a opção intermediária boa secundária e o ônibus a hidrogênio a opção intermediária ruim. Em quarto e quinto lugares,
respectivamente, os ônibus a gás e a diesel que, embora tenham baixo custo econômico, seus benefícios
indiretos líquidos são reduzidos, e o ônibus híbrido paulistano ocupa a última posição.
A tabela 8.5 compara as alternativas nos dois estágios aplicados:
Tabela 8.5 – Resultados comparativos
Padron
Gás

Padron
Diesel

Trólebus
CA

Hidrogênio

Padron
Híbrido

Trólebus
CC

Quantitativa

2º

1º

3º

5º

4º

6º

Quant. e quali.

4º

5º

1º

3º

6º

2º

Pode-se notar a mudança substancial ocorrida na hierarquia das alternativas quando se consideram as externalidades geradas. O tomador de decisão que, num primeiro momento estaria inclinado
a dar ênfase na contratação de projetos com ônibus a diesel e a gás, deixa estas opções em segundo
plano e passa a considerar as tecnologias ligadas à tração elétrica, não poluentes e de energia oriunda de
fonte renovável, condizente com o bem-estar da sociedade, a sustentabilidade e a captação de recursos
oriundos da mais-valiar.
A importante conclusão a que se chega aqui é que a adoção de determinada tecnologia tem que
considerar as externalidades positivas e negativas sobre os usuários e o restante da sociedade, de forma
a que todos os custos e benefícios sejam levados em conta na tomada de decisão.

r

Neste último caso, quanto mais benefícios uma alternativa proporciona à população, mais atrativo é o sistema, contribuindo para
aumentar a demanda, através da transferência de passageiros do automóvel, por exemplo, para o transporte por ônibus ou metrô.
Isto significa que as áreas vizinhas a estes empreendimentos mais atrativos têm um potencial de valorização imobiliária muito maior
quando comparadas as opções cujo resultado socioambiental é menor.
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9. A
 QUESTÃO INSTITUCIONAL: COMO MELHORAR O SISTEMA E MANTÊ-LO
ATRATIVO AO EMPRESÁRIO
Os estudos relativos aos vários modos de transporte urbano demonstram que as opções por
ônibus e por automóvel estão esgotadas, devido ao excesso de veículos em circulação, e nas grandes
cidades torna-se necessário recorrer aos sistemas de massa ou de capacidade intermediária, como são os
VLP,s e VLT´s.
Entretanto, a reserva de faixas de circulação exclusiva para os ônibus permite elevar muito sua
capacidade de transporte, por evitar congestionamentos e admitir veículos maiores (articulados e biarticulados), eventualmente operados em “comboios ordenados”.
Implantar corredores, porém, implica em elevar os investimentos, que não têm sido abarcados
pelos concessionários de ônibus, embora a operação em corredores aumente muito a demanda por quilômetro percorrido (IPK) e reduza os custos operacionais.
Por outro lado, a operação com veículos dotados de motores de combustão interna eleva muito
a poluição do ar e o nível do ruído em seu entorno. Daí recomendar-se que os veículos a serem utilizados
nesses corredores sejam de tração elétrica, como o são os dos metrôs, VLP´s e VLT´s.
Os modelos de implantação dos vários sistemas, entretanto, têm feito com que os investimentos
em infraestrutura – vias metroviárias e corredores – fiquem sempre a cargo do poder público, cabendo à
iniciativa privada, até hoje, tão somente operar linhas de ônibus. A simples opção por ônibus elétricos é
rejeitada pelos operadores, porque os investimentos são maiores e os veículos não têm valor de revenda
após a sua utilização econômica, aspecto que deve ser revisto através do aumento da durabilidade dos
veículos. Com aparente maior razão os empresários se recusam a investir em corredores, embora se possa
comprovar que sua atratividade relativa aos passageiros aumenta muito.
Esse quadro, vis-a-vis a reduzida capacidade de investimento do poder público, tornou inexorável o aumento da participação, nos deslocamentos diários, dos automóveis, das motocicletas e até
dos andarilhos, causando enormes prejuízos econômicos (estimados em R$40 bilhões por ano na RMSP,
equivalentes ao custo de 200 km de metrôs anualmente!) e graves consequências para a saúde pública,
o aquecimento global, o desperdício de energia, etc.
Como reverter tal situação, atraindo investidores e operadores privados? Não se tem levado em
conta, até hoje, que os corredores favorecem os custos operacionais, que os veículos elétricos reduzem
consideravelmente o consumo de energia e não tem inconvenientes ambientais e, finalmente, que corredores, bem como sistemas de massa ou de média capacidade, de elevada tecnologia, não só se mostram atraentes para a população, gerando uma migração do passageiro do automóvel para o transporte
público, como são instrumentos de considerável valorização das áreas nos seus entornos. Capturando
essa valorização, o metrô de Tókio tem hoje 77% de suas receitas provenientes de negócios imobiliários
geradores de uma mais valia, que deve, no todo ou em parte, contribuir para os investimentos que lhe
deram causa. A esse propósito, recorda-se que o saudoso jurista Geraldo Ataliba afirma, em seu livro
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Hipótese de Incidência Tributária, que “há obrigatoriedade para o Estado em instituir o tributo (contribuição de melhoria, no caso) se da obra pública resultar valorização imobiliária, sob pena de caracterizar-se
enriquecimento sem causa do proprietário do imóvel valorizado” (grifo nosso).
As hipóteses de participação do poder público na mais valia resultante da obra pública foram
exaustivamente abordadas no livro “O Financiamento de Obras e Serviços Públicos”, de autoria de Adilson Abreu Dallari e Adriano Murgel Branco. Desses estudos resultou como forma mais moderna a ser
sugerida o instituto da “Concessão Urbanística”, previsto na lei nº 13.430, de 13/09/2002 (Lei do Plano
Estratégico do Município de São Paulo) e agora convertido no projeto de lei PL 87/2009, aprovado pela
Câmara Municipal e publicado em 27/03/2009.
Está aberto, portanto, um amplo espectro de realizações públicas – de ordenamento urbano
a sistemas de transportes – suportados financeiramente pelos recursos da valorização imobiliária, que
certamente poderão ser estendidos a outras regiões do país. Com isso, atrair-se-ão recursos financeiros e
gerenciais da iniciativa privada em escala suficiente para que se possa superar, em alguns anos, o grave
problema de transporte público, eliminando as mazelas do congestionamento e tornando-o confortável,
econômico, ambientalmente limpo e, assim, atraente para os usuários.
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10. COMENTÁRIOS FINAIS
Os problemas de tráfego e consumo excessivo de óleo diesel no Brasil derivam da opção do País
pelo transporte rodoviário. Como decorrência, a emissão de poluentes também se tornou exagerada,
devido ao uso intenso de caminhões grandes e de automóveis no trânsito urbano.
Por isso, a alteração da distribuição dos modos de transporte é o fator principal para o reequilíbrio da matriz energética nacional, onde a intensificação do transporte coletivo poderá reduzir muito o
consumo de combustível e a emissão de poluentes do transporte de passageiros.
As regulamentações ambientais são propostas em função dos problemas observados e das concentrações de poluentes constatadas, estabelecendo limites de emissão toleráveis para cada tipo de
fonte.
O replanejamento dos transportes públicos, tanto na concepção do sistema quanto dos veículos
utilizados, pode ser uma das melhores ferramentas para a economia de energia e a redução da poluição
do ar, especialmente se priorizar a implantação de sistemas que ofereçam melhor qualidade de transporte
e com tecnologias limpas. O automóvel é a opção a ser minimizada por consumir de 6 a 26 vezes mais
energia do que as demais.
Os limites de emissão do PROCONVE precisam ser ainda mais restritivos, especialmente para as
frotas cativas metropolitanas (ônibus, caminhões de entrega, correio etc.) e dos corredores de ônibus.
Para isso, as tecnologias estão disponíveis, mas a sua implantação depende dos combustíveis com teor de
enxofre ultrabaixo, o que já ocorre no álcool e gás natural.
Os veículos com tecnologias e combustíveis alternativos poderiam oferecer maiores vantagens
ambientais em relação aos limites de emissão normais, o que não tem acontecido por falta de uma política ambiental específica para “veículos verdadeiramente limpos”, sendo que, em alguns casos, não se
conseguiu sequer atingir a conformidade com os limites de emissão vigentes, o que indica a necessidade
de um programa voltado especificamente para o transporte limpo e sustentável, incluindo a melhoria da
eficiência energética e do nível de emissões entre os parâmetros de definição de qualidade dos sistemas
de transporte urbano.
O surgimento de tecnologias baseadas no uso de reagentes injetados nos gases de escapamento
para a redução de emissõess requer medidas normativas adicionais para evitar efeitos colaterais ainda não
previstos nas regulamentações atuais e emissões de novos compostos para a atmosfera.
Com óleo diesel de teor de enxofre ultrabaixo será possível utilizar tecnologias avançadas de
controle de emissões, estendendo as possibilidades de aplicação do motor diesel no curto prazo.
Algumas destas opções poderão ser utilizadas, como atualização tecnológica dos veículos em
uso (retrofit). Com o suprimento de óleo diesel com menos de 50 ppm de enxofre especialmente para as

s
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frotas cativas, o uso de filtros poderá eliminar a emissão de particulados quase totalmente, permitindo
estender a vida útil das frotas atuais. O retrofit já é uma opção mais fácil e pode ser implantada rapidamente, pois sua interferência no projeto do veículo é mínima e demanda poucos ensaios. Esta estratégia,
além de estar entre as de melhor custo-benefício para o aproveitamento das frotas em uso, pode acelerar
muito a obtenção dos benefícios ambientais proporcionáveis pelas tecnologias modernas, por alterarem
a frota circulante muito antes do seu sucateamento.
Em síntese duas são as tarefas principais:
▶

melhorar tecnologicamente todos os modos de transporte (inclui a produção de combustíveis mais
limpos e até o desenvolvimento de veículos e motores com maior rendimento energético) e;

▶

reequilibrar a matriz de transportes.

Caminhões, ônibus e automóveis permanecerão em circulação, mas em proporções diferentes
das que se observam hoje, e dotados de significativos avanços tecnológicos a serem normatizados e exigidos pelo poder público.
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11.CONCLUSÃO: POLÍTICA ENERGÉTICO-AMBIENTAL
PARA O TRANSPORTE COLETIVO
Duas questões básicas permeiam o presente trabalho: resolver os problemas de transporte, atuando principalmente na matriz modal, e dar extrema atenção aos problemas ambientais, dentre os quais
se incluem a poluição (calor atmosférico, gases e ruídos) e a sustentabilidade, que envolve aspectos sócioeconômicos e preservação dos recursos naturais.
No caso do transporte urbano, independente do tipo de veículo, o que se procura é otimizar um
sistema multimodal que conduza àqueles resultados almejados.
Tal otimização nem sempre significa chegar ao menor custo direto. Os principais resultados a
alcançar são de natureza sócio-ambiental. Tem-se verificado, aliás, que as soluções aparentemente econômicas, via de regra, impõem externalidades negativas exorbitantes à sociedade.
Nas linhas de menor demanda ou nas cidades com menores índices de poluição, é possível aplicar
tecnologias de controle de emissões para veículos em uso, mais baratas e de menor eficiência individual,
o que viabiliza a sua aplicação em uma frota maior, produzindo um efeito conjunto mais significativo.
Por outro lado, o esforço de conquistar os usuários para o transporte público depende fundamentalmente da boa qualidade deste, acompanhada de uma melhor imagem pública.
As tarefas assim enumeradas estão divididas entre o poder público e os concessionários privados.
Entretanto, estes encontram óbices frequentes cuja superação não depende deles próprios. Para estes,
são condicionantes fundamentais da qualidade dos serviços prestados a boa pavimentação e a adequada
velocidade de circulação, sem o que não é possível utilizar veículos de melhor tecnologia e nem oferecer
um serviço ágil, confortável e econômico.
Um caminho para a solução desses problemas é a implantação de “corredores”, sem cruzamentos e com boa pavimentação. Os ganhos resultantes dessa segregação dos ônibus (elevação da oferta,
aumento do IPK, melhor imagem, etc.) podem ser suficientes para que o próprio operador privado arque
com os investimentos necessários. Velocidade é hoje o condicionante principal do bom transporte, pois
influi diretamente no custo, no tempo de viagem, no consumo de combustível, na poluição, nas externalidades, enfim, na qualidade do serviço público prestado.
Acima de determinada capacidade de transporte as soluções estão na dependência de outros
modos, que normalmente se entende ser objeto de ações governamentais devido aos grandes investimentos exigidos. Mas, essa visão é ultrapassada, seja por que é sempre possível montar uma parceria
público privada, seja por que a captura da mais valia da obra de interesse público, pelo empreendedor,
pode ser suficiente para o custeio total dos investimentos. É visível que esse instrumento servirá magnificamente para a sustentação de obras públicas que promovam valorização imobiliária e/ou benefícios de
mobilidade.
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Enfim, todos os instrumentos necessários a uma boa parceria entre a iniciativa privada e poder
público para melhorar substancialmente os transportes estão disponíveis. É preciso conhecê-los melhor e
praticá-los para atrair empreendedores de grande envergadura.
Em vista de todo o exposto neste trabalho, pode-se recomendar a criação de uma política pública
energético-ambiental com foco no transporte público tomado como a SOLUÇÃO para eliminar o congestionamento, a poluição nas cidades e muitos problemas de saúde pública, bem como desperdício de
tempo, recursos naturais e dinheiro.
Tal política é POSSÍVEL e NECESSÁRIA para organizar e integrar os diversos modos (metrô, corredores de ônibus com veículos dotados de tecnologias avançadas, ônibus comuns, vans e estacionamentos
para os veículos individuais de uma forma equilibrada para que o transporte público se torne atraente,
veloz e seguro.
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Diretor do Estado do Rio Grande do Sul
Diretor da Região Metropolitana de Porto Alegre

Pedro Constantino
Lessandro Milani Zem
João Carlos Scopel
Waldir Gomes da Silva
Victorino Aldo Saccol
João Carlos Piccoli

Suplentes
Suplente de Diretoria (RJ)
Suplente de Diretoria (MG)

José dos Santos Cunha
Renaldo de Carvalho Moura

Suplente de Diretoria (CE)

Frederico Lopes Fernandes Júnior

Suplente de Diretoria (RS)

João Paulo Marzotto

CONSELHO FISCAL
Presidente do Conselho Fiscal (RJ)
Membro do Conselho Fiscal (MA)
Membro do Conselho Fiscal (SP)

José Francisco dos Santos Caetano
Ana Carolina Dias Medeiros de Souza
Marcelo Ricardo Marques

Suplentes
Suplente do Conselho Fiscal (PR)

Marco Antonio Gulin

Suplente do Conselho Fiscal (GO)

Odilon Santos Neto

Suplente do Conselho Fiscal (PA)

Jacob Barata Filho

