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Este trabalho tem por objetivo avaliar uma estratégia de redução de emissões de 

poluentes, proveniente do setor de transportes na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) no período de 1995/2010. Esta estratégia é denominada de custo de abatimento 

das emissões de carbono que utiliza a substituição modal, isto é, a saída de alguns 

veículos particulares e a entrada de alguns ônibus para a redução dos níveis de emissão 

dos poluentes. 

 

Esses poluentes: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos, 

óxidos de nitrogênio e de enxofre contribuem para a poluição local na RMSP como 

também para o efeito estufa que afeta o planeta como todo. O abatimento desses 

poluentes proporciona benefícios ambientais secundários, como melhorias de qualidade 

do ar locais e regionais, e indiretamente, a redução de externalidades ligadas ao trânsito, 

como acidentes. 
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This work has for objective to evaluate a strategy of reduction of pollutants 

emissions, coming from the transport sector in the Metropolitan Area of São Paulo 

(RMSP) in the 1995 / 2010 period. This strategy is denominated of cost of abatement of 

carbon emissions that uses the modal substitution, that is, the exit of some private 

vehicles and the entrance of some bus, for the reduction of the levels of pollutants 

emissions. 

 

 Those pollutants: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrocarbons, nitrogen and 

sulfur oxides, contribute to the local pollution in RMSP as well as for the greenhouse 

that affects the planet as completely. The reduction of those pollutants provide 

secondary environmental benefits, as improvements of local and regional air quality, 

and indirectly, the externalities reduction linked to the traffic, as accidents. 
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Capítulo I 

Introdução 
 

 

I.l A Importância do Tema 

 
 A acelerada urbanização que se verifica em todo planeta se traduz não só pelo 

aumento da quantidade de pessoas vivendo e trabalhando nas cidades, como também 

pelos deslocamentos que estas realizam, seja a pé ou utilizando diferentes meios de 

transportes nas áreas urbanas. 

 

 Em todo o mundo, os veículos automotores desempenham um papel 

fundamental dentro do contexto ambiental, visto que suas emissões são prejudiciais à 

saúde e ao bem-estar do homem. Assim, a tendência nos centros urbanos é o 

agravamento da qualidade do ar.  

 

 Os problemas ecológicos no setor de transportes urbanos são resultado, 

principalmente da proliferação e da utilização de veículos particulares, assim como da 

ausência dos poderes públicos, que se recusam a reconhecer a carga real que estes 

veículos impõem à sociedade. Seus efeitos se fazem sentir não apenas em um local, mas 

a nível regional e global, podendo se agravar com o passar do tempo.  

 

 Localmente, os problemas associados ao uso dos automóveis têm efeitos mais 

sérios, repercutindo em vários campos: saúde, expansão de subúrbios1, localização e 

igualdade social, qualidade de vida e necessidades de infra-estrutura.  

 

 Quanto aos efeitos regionais, os poluentes primários provenientes das emissões 

de veículos, sob certas condições meteorológicas, transformam-se em poluentes 

secundários na atmosfera, como os aerossóis ácidos (sulfatos e nitratos) e as partículas 

finas, podendo ser deslocados a grandes distâncias pelos ventos dominantes.  

                                                 
1 "Geralmente a ampliação da capacidade viária tende a ser rapidamente absorvida pelo crescimento da 
frota e pelo aumento do número de viagens, ocasionado pelos ganhos de tempo inicialmente gerados por 
essa mesma ampliação" (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, pp. 105-106). 
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 Globalmente, o efeito estufa e o aquecimento global2 destacam-se como os 

principais problemas para o meio ambiente, devido ao aumento da concentração de 

certos gases na atmosfera que é resultado de emissões provenientes de processos de 

combustão. 

 

 Os veículos automotores produzem mais poluição atmosférica do que qualquer 

outra atividade humana isolada3. No entanto, as formas de controlar este “mal urbano” 

são distintas, embora haja um consenso de que não se pode permitir o crescimento do 

trânsito4 no ritmo atual. Isso significa que é preciso aceitar o fato de que as atividades 

de transporte individual5 sejam cada vez mais restritas. 

 

 Porém, isto não significa perda de qualidade de vida, e sim um grande ganho, 

sobretudo se pudermos perceber os custos sociais impostos pelos transportes. 

 

 Os congestionamentos da metrópole paulista têm alcançado até 200 quilômetros 

de extensão nos horários de pico da tarde. Como resultado, São Paulo padece com a 

elevação dos padrões de poluição do ar e sonora, a redução da velocidade média do 

trânsito nas vias principais da cidade, o maior gasto de combustível, a dificuldade de 

acesso das pessoas a bens e serviços, e a perda de tempo. 

 

 Estima-se que sejam desperdiçadas cerca de 2,4 milhões de homens-hora por dia 

nos deslocamentos em relação ao que seria gasto com um sistema melhor balanceado6, o 

que equivale a cerca de dois a três litros de combustível a mais por dia. Trata-se de um 

desperdício médio de 11%, o que multiplicado pelo consumo da frota de 3,3 milhões de 

veículos que circulam diariamente em São Paulo, significa uma perda de US$ 325 

milhões/ano. A quantia é suficiente para se construir três ou quatro quilômetros de 

                                                 
2 O público em geral confunde o termo aquecimento global e efeito estufa. Apesar de haver um ligação 
entre eles, os dois termos não são equivalentes. O efeito estufa refere-se ao processo físico no qual a 
presença de certos gases na atmosfera (gases de efeito estufa) permite que a Terra mantenha um equilíbrio 
de temperatura maior do que ocorreria se os mesmos não estivessem presentes. O aquecimento global 
refere-se ao aumento estacionário, a longo prazo, neste equilíbrio de temperatura (URIA, 1996). 
3 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, pp.109.  
4 O problema de trânsito de veículos automotores gera impactos relacionados aos congestionamentos, a 
poluição atmosférica, aos acidentes, como veremos a seguir. 
5 Considerando que os problemas advindos das atividades do transporte urbano, principalmente individual 
não são apenas ambientais mas também sociais. 
6 ANTP, 1997. 
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novas linhas de metrô (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1997). 

 

 O agravamento da poluição atmosférica tem aumentado o número de internações 

e doenças, especialmente aquelas relacionadas ao aparelho respiratório. Esta situação se 

torna caótica na população de baixa renda, que apresenta quadros de desnutrição 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). 

 

 Um estudo7 realizado para uma região de São Paulo, onde vivem cerca de 2 

milhões de pessoas, tomando por base o ano de 1989, estimou em US$ 785 mil/ano os 

gastos hospitalares associados à poluição, aqueles relacionados à morbidade em US$ 

351 mil/ano e a mortalidade, em mais de US$ 1 milhão/ano. 

 

 Os acidentes de trânsito são freqüentes nos países em desenvolvimento, em 

decorrência do comportamento dos motoristas, do grande movimento de pedestres, da 

precariedade da educação e da fiscalização do trânsito. Segundo o Departamento 

Nacional de Trânsito (1994), o custo global dos acidentes pode ser estimado em mais de 

US$ 3 bilhões por ano, sem contar os prejuízos aos que adquirem deficiências físicas 

permanentes. 

 

 A tentativa de reduzir efetivamente os efeitos dos transportes sobre a qualidade 

do ar leva a propostas para controlar a emissão de gases ou cobrar pelo direito de 

circular. Considerando-se as dificuldades de se aplicar esta segunda forma de controle e 

a sua utilização quase nula no cenário mundial, as medidas de controle de emissões têm 

recebido atenção prioritária, concentrando a maior parte dos esforços dedicados ao 

problema.  

 

 

I.2 Objetivo da Tese  

 

 O trabalho tem como meta estimar o custo de abatimento dos gases, compostos 

principalmente  de carbono, provenientes de veículos automotores na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

                                                 
7MOTTA, R. & MENDES, A. P., 1995 
 



 4 

 Podemos definir o custo de abatimento das emissões de carbono como a quantia 

despendida em valores monetários para deixar de emitir determinadas quantidades de 

carbono, num período de médio / longo prazo, através de uma alternativa de 

substituição, como a substituição modal, no caso de retirar alguns veículos particulares e 

adicionar alguns ônibus. 

 

 A escolha pela substituição modal tende a minimizar a situação de risco à 

qualidade de vida urbana, à saúde e ao meio ambiente, bem como mitigar os efeitos 

negativos dos transportes que percorrem décadas e séculos, atingindo as gerações 

futuras. 

 

 A redução dos níveis de emissão dos gases do tipo monóxido de carbono (CO), 

hidrocarbonetos (HC’s), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) também 

contribui para a redução do dióxido de carbono (CO2)8.  O abatimento desses poluentes 

que provocam a poluição local na RMSP e a elevação das temperaturas globais9 traz um 

duplo benefício ambiental. 

 

Estes benefícios provenientes do abatimento dos gases de efeito estufa não serão 

apenas limitados a reduções dos custos de mudança climática, mas participam de outros 

setores. Por exemplo, os esforços para deter o desmatamento, a fim de reduzir a emissão 

de CO2, contribuirá para a conservação da diversidade biológica mundial. Outros 

benefícios subordinados ao abatimento das emissões poderiam ocorrer na forma de 

melhorias de qualidade do ar locais e regionais, e redução de externalidades ligadas ao 

trânsito, como os acidentes. Estes problemas estão relacionados a mudanças climáticas 

que são causadas em grande parte pelo consumo de combustíveis fósseis. Portanto, 

podemos dizer que a redução das emissões de CO2 também tende a reduzir outros 

problemas ambientais. Esses efeitos são freqüentemente denominados de benefícios 

secundários ao abatimento das emissões de carbono. 

 

 Para auxiliar na estimativa do custo de abatimento das emissões, constrõem-se 

                                                 
8 Provém da combustão completa da gasolina, do álcool ou do óleo diesel, combustíveis utilizados por 
veículos leves e ônibus, respectivamente. 
9 No apêndice encontramos uma melhor explicação sobre o fenômeno efeito estufa, que tem como uma 
das conseqüências a elevação da temperatura terrestre. 
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cenários para a Região Metropolitana de São Paulo, a partir de hipóteses em torno de 

variáveis macroeconômicas. A projeção do número de veículos automotores e as demais 

variáveis determinam as emissões de gases, os custos e os investimentos associados a 

esses veículos. 

 

   

I.3 Organização da Tese  

 

 A pesquisa está estruturada em 5 capítulos e um apêndice. O Capítulo I 

apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: Importância do Tema, 

Objetivo e Organização da Tese.  

 

 O Capítulo II retrata os poluentes advindos do setor de transportes, 

principalmente por veículos automotores, responsáveis pelos efeitos prejudiciais à saúde 

e à qualidade de vida urbana. É preciso considerar, entre outros, a manutenção desses, 

cujo mau estado infelizmente, tem colaborado para elevar os níveis de emissão desses 

poluentes.  

 

 O Capítulo III aborda, especificamente, a situação do transporte urbano na 

Região Metropolitana de São Paulo, especificamente. Os fatores relacionados ao 

crescimento da frota de veículos automotores, os econômicos, passando pelo transporte 

em si, e os sociais, ajudam a compreender a preferência de uso pelo transporte 

individual por parte da população da RMSP. O emprego de programas de combate à 

poluição veicular justifica a necessidade de controle das emissões veiculares. 

 

 O Capítulo IV enfoca a metodologia do custo de abatimento das emissões de 

carbono. Para isto, é preciso estimar projeções de frota e emissões veiculares segundo as 

duas hipóteses apresentadas: tendencial e otimista nos cenários adotados no período de 

1995/2010.  

 

 O Capítulo V relata as conclusões e algumas considerações finais do trabalho.  

 

 O Apêndice apresenta a metodologia e as planilhas utilizadas nos cálculos para:  

as projeções de frota dos veículos particulares e ônibus, as respectivas emissões de 
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gases para os cenários de referência e alternativo, nas duas hipóteses (tendencial e 

otimista), e os custos referentes aos veículos envolvidos no estudo. 
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Capítulo II 

A Poluição Atmosférica 
 

 

 Embora os principais poluentes no ar apresentem diferenças quanto à natureza, a 

sociedade, como um todo, tem sofrido com o agravamento da qualidade do ar. 

 

 Esse capítulo destaca que uma parte das emissões de monóxido de carbono e 

hidrocarbonetos provêm de uma reação de combustão no motor dos veículos 

automotores. Enquanto que outros óxidos (óxidos de nitrogênio e de enxofre) surgem a 

partir de reações paralelas na presença do oxigênio do ar.  Uma maior ou menor 

quantidade de poluentes dependerá do bom funcionamento do motor, bem como do 

modo de dirigir do usuário. 

 

Il.l Os Indicadores da Qualidade do Ar  

 

 O nível de poluição do ar é medido pela qualificação das substâncias poluentes 

nele presentes. Considera-se poluente qualquer substância que, pela sua concentração, 

possa tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar 

público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e ao 

gozo da propriedade, bem como às atividades normais da comunidade (CETESB, 1997).  

 

 A atmosfera apresenta uma grande variedade de substâncias, o que torna difícil a 

tarefa de se estabelecer classificações. Entretanto, podemos iniciar este processo 

dividindo os poluentes em duas categorias:  

 

- POLUENTES PRIMÁRIOS: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão 

e  

- POLUENTES SECUNDÁRIOS: aqueles formados na atmosfera através da reação 

química entre poluentes primários e constituintes naturais da atmosfera.  

 

 As substâncias usualmente consideradas poluentes do ar podem ser classificadas 
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da seguinte forma:  

- Compostos de Enxofre (SO2, SO3, H2S, Sulfatos);  

- Compostos de Nitrogênio (NO, NO2, NH3, HNO3, Nitratos);  

- Compostos Orgânicos de Carbono (Hidrocarbonetos (HC ou HC's), Álcoois, 

Aldeídos, Cetonas, Ácidos Orgânicos); 

- Monóxido de Carbono (CO) e Dióxido de Carbono (CO2);  

- Compostos Halogenados (HC1, HF, Cloretos, Fluoretos);  

- Material Particulado – MP (mistura de compostos no estado sólido ou 

líquido).  

 

 Quando se determina a concentração atmosférica de determinado poluente, 

mede-se o grau de exposição dos receptores (ser humano, outros animais, plantas, 

materiais) como resultado final do processo de lançamento deste poluente na atmosfera.  

 

 O sistema pode ser visualizado da seguinte forma:  

 

             FONTES DE EMISSÃO – – – > ATMOSFERA – – – > RECEPTORES  
                              POLUENTES                    REAÇÕES QUÍMICAS  

 

 É importante destacar que mesmo mantidas as emissões, a qualidade do ar pode 

mudar em função das condições meteorológicas que determinam uma maior ou menor 

difusão dos poluentes. É por isso que a qualidade do ar piora durante os meses de 

inverno, quando as condições meteorológicas são desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes.  

 

 A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o nível de 

qualidade do ar, o que determina por sua vez o surgimento de efeitos adversos da 

poluição do ar sobre o homem, os animais, os materiais e as plantas.  

 

 Os principais poluentes são geralmente escolhidos como parâmetros indicadores 

da qualidade do ar. Entre esses indicadores, citam-se: dióxido de enxofre (SO2), poeira 

em suspensão, monóxido de carbono (CO), oxidantes fotoquímicos expressos como 

ozônio (O3), hidrocarbonetos totais e óxidos de nitrogênio (NO e NO2). A Tabela II.1 

mostra de forma simplificada os poluentes atmosféricos, suas fontes de emissão e seus 
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efeitos sobre a saúde.  

 

 Os efeitos sobre a saúde e a qualidade de vida da sociedade constituem um dos 

problemas associados ao uso dos automóveis, a nível local. 

 

Tabela II.1 

OS PRINCIPAIS POLUENTES ATMOSFÉRICOS, SUAS FONTES DE EMISSÃO E 
SEUS EFEITOS SOBRE A SAÚDE 

 

POLUENTES FONTES 
EFEITOS SOBRE A 

SAÚDE 
Monóxido de Carbono (CO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidrocarbonetos (HC) 
 
 
 
 
 
Óxidos de nitrogênio (NOx) 
 
 
 
 
Ozônio (O3) 
 
 
 
 
 
Óxidos de enxofre (SOx ) 
 
 
 
 
 
 
 
Material particulado 
(fumaça, poeira e fuligem) 
 
 
 
 
Aldeídos 

Veículos (95,5% das emissões) e 
indústrias 
 
 
 
 
 
 
 
Resultante da queima incompleta e 
evaporação de combustíveis e outros 
produtos voláteis. 
 
 
 
Processo de combustão em geral e 
veículos. 
 
 
 
Ação da luz solar sobre 
hidrocarbonetos e óxidos de 
nitrogênio. 
 
 
 
Indústrias e veículos. 
 
 
 
 
 
 
 
Veículos movidos a diesel, indústrias, 
desgaste dos pneus e freios de veículos 
em geral. 
 
 
 
Veículos 

Combina-se com a hemoglobina     for- 
mando a carboxihemoglobina,         um  
composto que diminui a oxigenação do 
sangue, prejudica o desenvolvimento 
dos fetos, causa tonturas, produz 
efeitos nos sistemas nervoso central, 
pulmonar, redução dos reflexos e da 
acuidade visual. 
 
Provocam irritação nos olhos, nariz, 
pele e aparelho respiratório. Podem 
causar dano celular, sendo que diversos 
HC’s são considerados carcinogênicos 
e mutagênicos 
 
Podem provocar desconforto 
respiratório, diminuição da resistência 
a infecções e alterações celulares.  
 
 
Provoca danos na estrutura pulmonar, 
diminui a resistência às infecções deste 
órgão, aumenta a incidência de tosse, 
asma, irritação no aparelho respiratório 
e nos olhos.  
 
Em concentrações altas, causa inflama-
ções graves da mucosa nas vias respi-
ratórias e, é até fatal. Aumenta a inci-
dência de rinite, faringite e bronquite. 
Afeta plantas e espécies mais sensíveis, 
causa acidificação do solo e corpos 
d’água.  
 
Agravam quadros alérgicos, de asma e 
bronquite. As poeiras mais grossas fi-
cam retidas no nariz e na garganta, 
causando irritação e facilitando a pro-
pagação de infecções gripais. 
 
Irritação dos olhos, nariz e garganta. 
Os aldeídos emitidos por veículos a 
diesel, a gasolina e a álcool podem 
provocar câncer.  

Fonte: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1997.  
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II.2 A Poluição Veicular  

 

 A qualidade do ar urbano é determinada por um complexo sistema de fontes 

fixas (indústrias, queima de lixo, fornos, caldeiras, etc.) e móveis (veículos 

automotores). Os ônibus e caminhões são responsáveis pela emissão de óxidos de 

nitrogênio e de enxofre, enquanto que os veículos leves (automotores de passeio e de 

uso misto) movidos a gasolina e a álcool são os principais emissores de monóxido de 

carbono e hidrocarbonetos. 

 

 Nos países da OCDE (Tabela II.2), os automóveis contribuem com 66% de toda 

emissão de monóxido de carbono (CO), 39% dos hidrocarbonetos (HC) e 47% dos 

óxidos de nitrogênio10 (NOx). Enquanto que na América Latina e Ásia Central, 

constituída principalmente por países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as 

emissões dos gases são bem menores que as registradas nos países desenvolvidos.  

 

Tabela II.2 

CONTRIBUIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA AS EMISSÕES ANTROPOGÊNICAS 

GLOBAIS 

 

Distribuição  
Poluente 

Participação nas 
emissões globais 

(%) 
OCDE, Europa e 

Ásia América Latina Ásia Central 

CO2 14 69 9 22 

CFC-12( 2 ) 28 90 1 < 10 < 10 1 

CO 10 – 54 73 11 16 

NOx 29 – 32 75 11 14 

HC 47 – 49 73 12 15 

Pb( 3 ) 60 50 18 32 

Nota: (1) Valores muito baixos para definir quantidade; (2) Clorofluorcarbonos; (3) Chumbo. 
Fonte: VASCONCELLOS, 1996.  
  

 

 Quase 50% das emissões de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de 

                                                 
10 MAGE, D & ZALI,O. ,1992.  
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nitrogênio provêm da combustão de motores a diesel ou a gasolina. Em regiões 

congestionadas, o tráfego de veículos responde por cerca de 90% das emissões de CO, 

80 a 90% das emissões de NOx, hidrocarbonetos e uma boa parcela de particulados, 

constituindo uma ameaça a saúde humana11.  

 

 Em relação à emissão de poluentes a nível global, é possível elencar várias 

cidades da América Latina, cujos níveis de poluição ultrapassam os padrões sugeridos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As cidades apresentadas na Tabela II.3 

diferem tanto no tocante à natureza da poluição atmosférica, quanto ao excesso de 

poluição, em função das características das fontes poluidoras e do combustível usado. 

Entretanto, todas apresentam uma tendência comum de agravamento da situação.  

 

Tabela II.3 

GRANDES CIDADES QUE EXCEDERAM OS NÍVEIS DE POLUIÇÃO ACEITÁVEIS PELA 

OMS (1980/1984) 

 

País Cidade Limite excedido 

Brasil São Paulo 

Rio de Janeiro 

CO, SO2 

MP, SO2 

Chile Santiago MP 

China Shanghai MP 

Índia Calcutá 

Nova Delhi 

MP 

MP 

Indonésia Jakarta MP 

México Cidade do México NOx, MP, SO2 

Tailândia Bangcoc Pb, MP 

Fonte: FAIZ, 1993.   
 

 

 

 

                                                 
11 WRI, UNEP, UNDP  and WORLD BANK ,1996.  
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II.3 Os Principais Gases do Efeito Estufa 

 

 Os efeitos ambientais do setor de transportes também se fazem sentir a nível 

global, gerando, por exemplo, o efeito estufa. 

 

 Os principais gases do efeito estufa contribuintes para o aquecimento global são 

encontrados na atmosfera em diferentes proporções, conforme a Figura II.1 demonstra.  

 

Figura II.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO DOS GASES QUE CONTRIBUEM PARA O EFEITO ESTUFA (%) 

 

 
Fonte: U.S.OTA, 1992. 

 

 

Clorofluorcarbonos  

 

 Os clorofluorcarbonos (CFC’s) são os gases mais potentes por unidade de 

massa, contribuindo atualmente com cerca de 23% do efeito total do aquecimento 

global (U.S.OTA, 1992), além de serem responsáveis pela redução da camada de 

proteção estratosférica de ozônio12 (ROWLAND & MOLINA, 1974; GRIBBIN, 1988).  

                                                 
12 A destruição da camada de ozônio é causada por determinadas atividades industriais e produtos, que 
estão sendo proibidos ou restringidos através da regulamentação de vários países, após o Protocolo de 
Montreal, de 1987. O desgaste da camada de ozônio permite a passagem de raios ultravioletas de origem 
solar que podem causar danos ao homem e ao equilíbrio ecológico da Terra.  
 
 

50%  CO2 

11% CH4 
23% CFC’s 

7% N2O 9% O3 
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 Uma das principais fontes de CFC’s na atmosfera é o condicionador de ar 

utilizado em cerca de 48% dos veículos automotores produzidos em todo o mundo a 

partir do ano de 1987 (WASH, 1991). Também são encontrados em geladeiras, como 

agente propelente na produção de assentos e outros produtos feitos de espuma plástica e 

isopores, mas esse uso é consideravelmente menor na indústria automotiva.  

 

 

Dióxido de Carbono  

 

 O dióxido de carbono (CO2) contribui com aproximadamente 50% para o 

aquecimento global (U.S.OTA, 1992). Estima-se que o tempo médio de residência deste 

gás na atmosfera seja de 50 a 200 anos (IPCC, 1995).  

 

 O CO2 é encontrado na atmosfera de forma não natural através do consumo de 

combustíveis à base de carbono (carvão, petróleo e gás natural) pelos veículos 

automotores, através do desmatamento (com oxidação do conteúdo de carbono e com 

liberação desta para a atmosfera) e erosão do solo (reservatório importante de carbono). 

A forma natural se dá através dos vulcões e da decomposição de matéria orgânica.  

 

 A Tabela II.4 apresenta a evolução percentual das emissões de CO2 dos diversos 

setores da economia brasileira. Verifica-se que o setor de transportes (32,5%) teve uma 

participação expressiva no total das emissões, apenas perdendo para o setor industrial 

(37,7%), que tem no subsetor siderúrgico o grande emissor do gás, segundo dados de 

1994 do Balanço Energético do Estado do Rio de Janeiro. Os demais setores da 

economia brasileira também podem ser visualizados nesta Tabela para os anos de 1980, 

1985, 1990 e 1994.  
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Tabela II.4 

PARTICIPAÇÃO SETORIAL DAS EMISSÕES DE CO2 NO BRASIL (%) 

 

Setores 1980 1985 1990 1994 

Transformação 7,2 8,9 8,5 7,8 

Energético 4,6 5,1 5,4 5,6 

Residencial 10,0 9,2 8,7 8,0 

Comercial/Público 1,2 1,0 1,3 1,5 

Agropecuária 8,5 8,1 7,1 6,9 

Transporte 30,5 28,2 30,9 32,5 

Industrial 38,0 39,5 38,1 37,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

         Fonte: BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1997.  

 

 

 Analisando o consumo por fontes através da Tabela II.5, observa-se que as 

principais fontes emissoras de carbono são: o óleo diesel, a lenha e o óleo combustível, 

responsáveis em 1994 por, respectivamente, 26,1%, 14,4% e 12,5% das emissões de 

carbono, abrangendo todos os setores da economia do país.  

 

Tabela II.5 

PARTICIPAÇÃO POR ENERGÉTICOS NAS EMISSÕES DE CARBONO NO BRASIL (%)  

 

Setores 1980 1985 1990 1994 

Lenha 19,6 22,2 17,8 14,4 

Óleo diesel 20,7 21,9 24,9 26,1 

Óleo 

combustível 

 

23,3 

 

12,3 

 

12,5 

 

12,5 

GLP 3,4 4,4 5,5 5,6 

Coque 6,0 9,1 8,8 10,4 

Carvão vegetal 7,5 10,5 9,8 7,8 

             Fonte: BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1997. 
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Óxido Nitroso  

 

 O óxido nitroso (N2O) contribui com aproximadamente 7% para o aquecimento 

global (U.S.OTA, 1992). A formação de N2O em motores de combustão interna não é 

ainda bem compreendida e os dados relativos às quantidades emitidas por veículos 

automotores são poucos. 

 

 O óxido nitroso pode ser encontrado na estratosfera através da fotólise13, nos 

solos e nos sistemas hídricos como meios de dissipação sendo, entretanto, muito menos 

importante que o principal meio de dissipação: a luz ultravioleta estratosférica, que o 

destrói (EHRLICH, 1992).  

 

 Atualmente, a participação desse gás é crescente, principalmente a partir de 

fontes antropogênicas: a agricultura (especialmente do desenvolvimento de pastagens 

nas regiões tropicais), da queima de biomassa e de alguns processos industriais 

(produção de ácido adípico e ácido nítrico, por exemplo).  

 

 O óxido nitroso possui um tempo de permanência na atmosfera de cerca de 120 

anos (IPCC, 1995).  

 

 

Metano  

 

 O metano (CH4) contribui para o aquecimento global com uma parcela de 11% 

em relação aos principais gases estufa (U.S.OTA, 1992). Os veículos automotores 

também são uma fonte direta de emissões de CH4, embora não se possa quantificar com 

precisão a proporção total proveniente deles, sendo emitido diretamente a partir do 

escapamento em veículos de combustão interna.  

 

 O metano se distingue dos demais gases por possuir um número variado de 

fontes significativas como os arrozais, os pântanos, os animais domésticos (exceção 

                                                 
13 Fotólise é a reação de destruição do óxido nitroso (N2O) em nitrogênio (N2) e oxigênio (O2) na 
atmosfera. 



 16

para os ruminantes14), os cupins, o gás natural, a decomposição anaeróbica da biomassa 

em aterros sanitários, hidrelétricas15, entre outros. Esse gás possui uma vida média na 

atmosfera de 12 a 17 anos (IPCC, 1995).  

 

 

Ozônio  

 

 O ozônio (O3) é um outro importante gás do efeito estufa que é gerado a partir 

da reação de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio no topo da atmosfera, quando 

ativados pela luz solar. 

 

 Nas camadas superiores da atmosfera, esse gás tem uma importante função 

ecológica, absorve as radiações ultravioletas do sol e reduz sua quantidade na superfície 

terrestre. Por outro lado, nas camadas inferiores da atmosfera, exerce ação nociva sobre 

os vegetais, animais, materiais e o homem, mesmo em concentrações relativamente 

baixas.  

 

 

Vapor d’água  

 

 É um dos principais gases, mas sua concentração é extremamente variável no 

espaço e no tempo. Dependente apenas da temperatura do ar, chega a ocupar até 7% do 

volume da atmosfera em regiões úmidas, como a Amazônia, enquanto que em áreas 

desérticas, como o Saara, ocupa 1% do volume.  

 

 Os NOx e o CO também afetam a concentração dos gases do efeito estufa. Além 

dos gases monitorados, as nuvens e os aerossóis (como as partículas ejetadas pelos 

vulcões) também têm um importante papel no efeito estufa. Nuvens altas tendem a 

intensificar o efeito estufa, e portanto aquecer o planeta, pois refletem pouca radiação 

solar de volta para o espaço exterior. 

 

                                                 
14 Nos ruminantes, as emissões são provenientes da fermentação entérica. 
15 O PPE/COPPE se destaca nos trabalhos sobre as emissões de CH4 e CO2 provenientes das hidrelétricas 
(ROSA, 1996, pp.71-98). 
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 A intensificação do fenômeno, causada pelas atividades humanas e suas 

conseqüências, tem sido prejudicial à qualidade de vida: com o aprisionamento do calor 

devido a concentração dos gases, a temperatura do planeta aumentará acentuadamente. 

 

 Cabe ressaltar que o efeito estufa ainda é uma incógnita para a comunidade 

científica, já que não existe uma resposta definitiva e unânime sobre seus efeitos, o que 

aumenta o risco de nos depararmos com uma possível situação irreversível no futuro. 

 

 Portanto, diante das incertezas que permeiam o efeito estufa, seria importante 

concentrar os esforços no controle de medidas que tivessem a propriedade de resultar 

em benefícios sociais e ambientais. 

 

 

II.4 O Processo de Combustão dos Veículos Automotores 

 

 A maioria dos poluentes lançados na atmosfera são provenientes do processo de 

combustão dos veículos. 

 

 Nos veículos leves16 equipados com motores a ciclo Otto, as emissões são 

originárias de quatro fontes principais: o carburador, o tanque de combustível, o cárter e 

o escapamento. As emissões provenientes do escapamento representam cerca de 80% 

das emissões totais do veículos (BAJAY, S.V.  & BERNI, M.D., 1994).  

 

 O combustível, formado por hidrocarbonetos e produtos indesejáveis (enxofre, 

por exemplo) juntamente com o ar (N2 + O2) é queimado dentro das câmaras de 

combustão dos motores a ciclo Otto. A reação química que se processa entre o 

combustível e o oxigênio contido no ar é deflagrada pela centelha (faísca) elétrica da 

vela de ignição.  

 

 No motor a ciclo Diesel, a ignição se dá quando o combustível é injetado no ar 

                                                 
16 Os veículos leves, tal como entendidos aqui, compreendem automóveis, camionetas e furgões com 
massa total máxima inferior a 2.800 kg e com capacidade para transportar até 12 passageiros. 
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comprimido. Há uma relação de compressão muito maior que do que no motor a ciclo 

Otto, permitindo que o ar atinja uma temperatura suficientemente elevada para a auto-

ignição do combustível. O motor a ciclo Diesel é aproximadamente 50% mais eficiente 

que o motor Otto. Um bom motor a ciclo Diesel de caminhão hoje em dia tem uma 

eficiência térmica de 44 a 46%, enquanto que o melhor motor a ciclo Otto gera em torno 

de 30% (CHIQUETTO, 1991).  

 

 Portanto, é incorreto afirmar que o motor a ciclo Diesel, pelos seus princípios de 

funcionamento, expele grandes quantidades de fumaça perigosa e mal cheirosa. Ao 

contrário, trata-se de um motor de ignição por compressão com alta eficiência, que pode 

queimar óleo diesel – de boa ou má qualidade, álcool, óleos vegetais processados, etc. e, 

ter emissões de exaustão muito limpas.  

 

 Como o motor a ciclo Otto necessita de 50% mais combustível que o motor a 

ciclo Diesel, para a mesma quantidade de trabalho mecânico, é vantajoso deste ponto de 

vista usar motores a ciclo Diesel ao invés de motores a ciclo Otto. Em relação à emissão 

dos gases que afetam a atmosfera, é fundamental que a queima de combustíveis fósseis 

seja a menor possível, uma vez que o volume de dióxido de carbono produzido é 

proporcional a quantidade de combustível queimado. 

  

 Já a gasolina pura, que é uma mistura de diversos hidrocarbonetos, ao reagir 

completamente com o oxigênio, forma basicamente H2O e CO2. Porém, em decorrência 

de fatores de tempo e imperfeição no contato dos reagentes, a reação de combustão 

ocorrida no motor não se completa, resultando em hidrocarbonetos não queimados e 

CO. Ademais, como o oxigênio do ar é acompanhado por nitrogênio, este também reage 

produzindo diversos óxidos (os chamados óxidos de nitrogênio, compostos basicamente 

por NO e NO2). Estes três compostos (CO, HC’s e NOx) constituem os principais 

poluentes veiculares.  

 

 Admitindo que a gasolina seja representada pela fórmula C8H18, teríamos para 

sua combustão a seguinte equação estequiométrica (Equação II.1):  

 

C8H18 + 12,5 O2 + 47 N2   8 CO2 + 9 H2O + 47 N2     
(Eq. II.1) 
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 A partir desta equação percebemos que, para a maioria das reações de 

combustão, o oxigênio vem sempre acompanhado de nitrogênio numa razão de (79/21) 

moles de nitrogênio para cada mol de oxigênio. Isto se deve ao fato de que a maior parte 

das reações de combustão se efetua com o ar atmosférico (O2 + N2) e não com o 

oxigênio puro.  

 

 Para o álcool combustível o raciocínio seria análogo. Considerando o álcool 

como sendo basicamente representado pela fórmula C2H5OH, teríamos para a sua 

reação de combustão (Equação II.2):  

 

C2H5OH + 3 O2 + 11,28 N2  2 CO2 + 3 H2O + 11,28 N2  

 

 

 O mesmo acontece com óleo diesel, que é uma mistura de hidrocarbonetos 

superiores, sendo representado por C18H38, cuja reação de combustão se expressa da 

seguinte forma (Equação II.3):  

 

C18H38  + 27,5 O2 + 103 N2    18 CO2+ 19 H2O + 103 N2   

 

 

 De maneira geral, os produtos de combustão e as interações com o meio 

ambiente podem ser agrupados em categorias: os produtos de combustão completa, os 

produtos indesejáveis, as emissões gasosas e a evaporação do combustível. 

 

 

II.5 Os Fatores Determinantes nas Emissões Veiculares 

 

 As emissões veiculares variam em função de um número elevado de fatores, os 

quais determinam os padrões de emissão veicular dos gases, destacando-se:  

 

 

 

(Eq. II.2) 

(Eq. II.3) 
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Características da frota: ano modelo e categoria veicular  

 

 As características dos veículos - tamanho, peso e potência e número de 

carburadores, interferem na quantidade emitida de poluentes, decorrente de um maior 

consumo de combustível.  

 

 Um automóvel movido a gasolina não polui da mesma forma que outro veículo a 

álcool, um ônibus ou uma motocicleta. Além disto, para cada modelo de automóvel é 

associado um diferente fator de emissão.  

 

 Os veículos novos são menos poluidores devido a busca de soluções 

tecnológicas pelas indústrias automobilísticas. Com o uso, o desgaste de peças e 

componentes afeta as características de eficiência do motor, provocando índices mais 

elevados de emissão.  

 

 Em relação aos veículos movidos a óleo diesel, tem-se observado a adoção de 

sistemas de escapamentos verticais, especialmente nos modelos de veículos de uso 

predominantemente urbano – ônibus e caminhões. Embora esses sistemas de 

escapamentos não reduzam a emissão de poluentes, o posicionamento vertical permite 

sua melhor dispersão na atmosfera, reduzindo a exposição de pedestres e motoristas a 

concentrações maiores de poluentes emitidos.  

 

 

Tipo e Composição do Combustível  

 

 Uma localidade que possua um maior contingente de ônibus e caminhões em 

circulação, utilizando basicamente diesel como combustível, apresentará um índice de 

emissão de partículas em suspensão (fuligem)17 mais elevado do que se possuísse uma 

frota composta por veículos movidos a gasolina e/ou álcool. Contudo, esses últimos 

provocam altas taxas de emissão de CO.  

 

                                                 
17 A emissão de partículas em suspensão (fuligem) é uma característica quase que exclusiva de veículos 
que utilizam diesel como combustível. 
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 Portanto, o tipo de combustível utilizado define a qualidade da queima da 

mistura ar-combustível dentro do motor, influenciando na formação dos poluentes 

emitidos na localidade.  

 

 A quantidade de enxofre contida no óleo diesel influencia diretamente a emissão 

de compostos de enxofre. Como estes são produtos corrosivos, interferem na 

durabilidade dos motores. Portanto, é fundamental para fabricantes e consumidores a 

redução do teor de enxofre.  

 

 A quantidade de impurezas presentes nos combustíveis, bem como a redução da 

participação do álcool na composição da gasolina, podem comprometer a qualidade 

ambiental de uma área urbana. O chumbo tetraetila, altamente tóxico e de graves efeitos 

à saúde humana, foi substituído na composição da gasolina pelo álcool, com 

características antidetonantes similares e grau de toxidez inferior.  

 

 Em relação as emissões, o monóxido de carbono é mais sensível ao modo de 

operação e a relação ar/combustível carburada. A emissão de HC depende mais 

estreitamente da qualidade do combustível e do grau de oxidação incompleta. A injeção 

eletrônica de combustível que vem alterando a tecnologia de alimentação, evita seu 

desperdício, diminuindo o grau de emissão.  

 

 

Modo de operação / Sistema de Tráfego Local  

 

 A emissão de poluentes gasosos é estreitamente dependente das condições de 

tráfego, cujas características podem variar consideravelmente de uma área para outra. 

Controle nas interseções, números de faixas de rolamento, tempos de semáforo, 

facilidades para estacionamento e permissividade de conversões são fatores 

relacionados ao sistema de tráfego local com conseqüências indiretas na emissão 

veicular.  

 

 O modo de operação em geral incorpora também algumas das variáveis 

características do sistema de tráfego local. No entanto, outras variáveis não 

consideradas anteriormente, como o desempenho, a velocidade aplicada, o 
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comportamento e o estilo de dirigir de cada motorista podem provocar sensíveis 

diferenças tanto no consumo quanto na emissão de poluentes (Tabela II.6).  

 

 No regime de marcha lenta, o motor opera com uma mistura rica em 

combustível, ou seja, um excesso de combustível para a quantidade de ar aspirada pelo 

motor, o que compromete a eficiência da combustão. Por conseguinte, altas taxas de 

emissão de poluentes, elevação do consumo de combustíveis e dos tempos de viagem 

serão prejudiciais ao bom funcionamento do motor.  

 

 O excesso de carga no veículo também deve ser evitado. Sabe-se que uma 

sobrecarga de peso pode aumentar o consumo de combustível, além de possibilitar 

danos ao motor, aumenta a emissão de fumaça preta.  

 

 A Tabela II.6 apresenta os índices representativos dos gases de exaustão dos 

veículos automotores, de acordo com o regime de funcionamento dos veículos. 

 

Tabela II.6 

COMPOSIÇÃO DOS GASES DE EXAUSTÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 
 

Modo de Operação 
Poluente 

Ponto Morto Acelerando 
Velocidade 

Constante 
Desacelerando 

Gasolina 

CO 100 42 39 57 

HC 7,7 2,3 1,4 14 

NOx 0,04 1,4 0,9 0,03 

Diesel 

CO - 1,4 - - 

HC 0,6 0,3 0,15 0,4 

NOx 0,09 0,5 0,3 0,04 

Nota 1 - Os valores estão representados por índices, no qual o índice 100 significa uma composição 
de 69.000 ppm de CO quando um veículo a gasolina está em ponto morto. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de SANTOS, 1981.  
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 Este quadro confirma a premissa de que as condições de congestionamento de 

tráfego são críticas para a emissão de poluentes em geral. As maiores emissões são as de 

CO, e se dão quando os veículos estão parados (com motor ligado). A condição mais 

favorável em termos de emissão de poluentes é quando os veículos operam a velocidade 

constante. Entre as exceções estão o NOx, que apresenta o segundo maior grau de 

emissão nesta condição. Sendo assim, as horas de pico devem ser escolhidas para a 

verificação da capacidade ambiental em áreas urbanas. Para os veículos a diesel, 

observa-se que as maiores emissões estão nos HC’s e NOx.  

 

 

Regulagem e Manutenção  

 

 A regulagem e manutenção adequadas mantêm um funcionamento eficiente do 

motor, evitando desperdícios de combustível e garantindo que os níveis de emissão 

permaneçam dentro dos limites estabelecidos pela legislação.  

 

 Estima-se que cerca de 70-75% da frota da RMSP esteja desregulada, até mesmo 

nas concessionárias (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 1997). Por isto, a 

CETESB vem realizando um programa de conscientização junto à população, com 

excelente receptividade: a Operação Rodízio; instalando postos analisadores de CO em 

locais como supermercados, que verificam também a regulagem, queima de óleo e 

condições físicas dos veículos.  

 

 A qualidade da manutenção dos veículos está ligada basicamente a quatro 

fatores: 

- CAPACITAÇÃO TÉCNICA suficiente para a execução das operações de 

manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as recomendações do 

fabricante do veículo;  

 

- CUIDADOS COM OS SERVIÇOS, a fim de se considerar um padrão desejado, 

principalmente no que se refere ao atendimento das especificações 

estabelecidas pelo fabricante;  

 

- PEÇAS DE REPOSIÇÃO, que são um fator importante para o reparo ou 
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substituição, permitindo que o motor opere adequadamente sem 

comprometer a dirigibilidade, o consumo e sua durabilidade, e 

 

- HÁBITOS DE MANUTENÇÃO por parte dos proprietários dos veículos através das 

campanhas de incentivos de preços e condições de pagamento atraentes 

promovidas pelas montadoras/concessionárias.  

 

 

Traçado da Via  

 

 A largura e a inclinação da via também influem na emissão. A largura em 

relação à liberdade do fluxo, e a inclinação, que leva a um maior consumo de 

combustível nas subidas ocasionando uma maior emissão.  
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Capítulo III 

O Transporte em São Paulo 
 

 

 Esse capítulo tem por objetivo demonstrar o perfil da situação atual do setor de 

transportes na RMSP, mencionando a questão do transporte individual e coletivo e as 

emissões de poluentes envolvidas. Ademais, apresenta as medidas de combate à 

poluição veicular registradas nos últimos 20 anos. 

 

 

III.1 O Estado de São Paulo  

 

 O Estado de São Paulo, localizado na Região Sudeste do Brasil, é a mais 

importante unidade da Federação. Embora ocupe menos de 3% do território nacional, 

abriga 21,5% da população e responde por 35% do Produto Interno Bruto – PIB e 44% 
do Produto Industrial da Nação.  

 

 Em termos de comércio exterior, São Paulo também ocupa posição de liderança 

respondendo por 35% das exportações do país, com uma pauta composta em 84%, por 

produtos industrializados. Sua localização física, aliada a seu poderio econômico 

confere-lhe, ainda, importante papel articulador e integrador no Mercado Comum do 

Sul – Mercosul (SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

METROPOLITANOS, 1997). 

 

 

 As Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo  

 

 Além da Região Metropolitana de São Paulo, já instituída, deverão ser criadas, 

em futuro próximo, mais duas regiões: a de Campinas e a da Baixada Santista, cujo 

projeto de implantação já está na Assembléia Legislativa.  

 
 

 Por serem praticamente conturbadas e com economias interdependentes, as três 

regiões possuem características que as inserem no rol das metrópoles mundiais, 
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apresentando fatores que a tornam bastante competitiva:  

 

- Compõem-se de centros urbanos poderosos, abrangendo cerca de 22 milhões 

de pessoas, ligado ao mundo por um sistema de comunicação (em especial 

de telecomunicações) bastante amplo e eficiente; 

- Infra-estrutura de comunicações graças ao transporte metropolitano, 

rodoviário, ferroviário, aéreo e portuário;  

- Centro tecnológico de ponta do país e da América do Sul;  

- Centro de pesquisa e ensino mais importante do país;  

- Centro econômico e de infra-estrutura para negócios, bastante competitivo e 

único no Mercosul.  

 

 

III.2 A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

 

 Aspectos Físicos  
 

 A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é um dos maiores aglomerados 

urbanos do mundo, abrangendo a capital do estado e mais 38 municípios vizinhos. Sua 

área, de 8.051 km2 , corresponde a menos de 1 milésimo da superfície brasileira e 

menos de 4% do território do Estado. Ainda que pequena em relação ao território 

brasileiro e estadual, a dimensão da Região Metropolitana de São Paulo é muito 

próxima a de alguns países.  

 

 A área urbanizada da RMSP é de 1.747 km2, algo como 120 mil quarteirões. 

Essa área, que extrapola fronteiras municipais, aumentou cerca de 357 km2 nos últimos 

10 anos. Em termos físicos, esse número corresponde ao crescimento de uma nova Belo 

Horizonte, em apenas uma década (SECRETARIA DE ESTADO DOS 

TRANSPORTES METROPOLITANOS, 1997).  
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 Aspectos Demográficos  
 

 A população atual da Região Metropolitana de São Paulo está estimada em 16,3 

milhões de habitantes, cifra superior à de diversas nações. Desse total, 10 milhões 

moram no município da capital. Alguns poucos indicadores situam a importância 

demográfica da Região dentro do Brasil e do Estado:  

 

- l entre cada 10 brasileiros mora na RMSP.  

- A cada hora, esta região incorpora 30 novos habitantes.  

- Somente na última década, a região ganhou algo como 260 mil habitantes 

por ano, ou seja, o equivalente a uma cidade do porte de Florianópolis ou 

Estrasburgo, anualmente.  

 

 Não obstante a sua taxa anual de crescimento demográfico, hoje situada em 

1,88%, estar recuando ao longo dos últimos anos, a Região Metropolitana de São Paulo 

deverá chegar ao ano 2000 com um conglomerado populacional de 18 milhões de 

habitantes, um dos maiores do país.  

 

 

 Aspectos Econômicos  

 

 Cifras mais recentes indicam que o PIB da Região Metropolitana de São Paulo 

está em torno de US$ 132,8 bilhões de dólares, comparável ao de diversas economias 

nacionais. Internamente, o PIB da Região corresponde a pouco mais de 50% do total 

estadual e a 18,5% da riqueza nacional. O PIB por habitante da RMSP, estimado em 7,9 

mil dólares, é quase o dobro da média nacional.  

 

 Tal como o ocorrido em outras metrópoles mundiais, o setor terciário vem 

apresentando crescimento constante na Região Metropolitana de São Paulo. 

Conseqüência desse processo, o emprego no comércio e serviços saltou de uma 

participação de 57% em 1981 para 73% em 1995, representando 6 milhões de empregos 

(SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, 1997). 

 

 Desde o advento do Plano Real, segundo dados da Companhia de Engenharia de 
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Tráfego, o número de veículos nas principais vias paulistanas cresceu cerca de 12%, em 

decorrência do aumento do número de viagens em transporte individual. No entanto, 

ampliar e tornar melhor a oferta de ônibus e metrô não é a garantia de que a maioria das 

pessoas que hoje usa carro prefira substituí-lo pelo transporte coletivo. Mesmo em 

cidades servidas por uma excelente rede de metrô, como Paris, o trânsito hoje é um 

sério problema. Tudo isso leva a crer que o único limite para o uso do carro particular 

venha a ser o congestionamento e a dificuldade de estacionar.  

 

 

 Transportes  
 

 Como em qualquer conglomerado urbano de porte mundial, a intensa atividade 

econômica desenvolvida nesses pólos gera um número bastante elevado de viagens. Na 

RMSP, são realizadas 31,5 milhões de viagens por dia, das quais, 21 milhões são 

motorizadas (SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

METROPOLITANOS, 1997). 

 

 O sistema de ônibus da região transporta cerca de 8 milhões de passageiros/dia, 

deslocamento efetuado em cerca de 650 linhas locais na Capital, 457 linhas locais nos 

demais municípios e em mais de 300 linhas que fazem ligações entre municípios da 

RMSP. São cerca de 15 mil ônibus envolvidos nesse transporte, aos quais somam-se 

mais 10 mil ônibus fretados pelas empresas ou pelos próprios empregados.  

 

 O sistema metroviário transporta, nos 43 km cobertos por suas três linhas, cerca 

de 2,5 milhões de passageiros/dia. E o sistema de trem metropolitano transporta cerca 

de 1,2 milhões de passageiros/dia nos 270 km de linhas cobertas pela CPTM.  

 

 Além do transporte público, os deslocamentos na Região Metropolitana são 

feitos por uma frota de cerca de 4,7 milhões de veículos comerciais leves (1995), mais 

que um quinto da frota nacional. Nas 46 mil ruas da Capital, circulam, por dia, 2,5 – 2,8 

milhões de veículos. Nesse contexto, os congestionamentos e os acidentes são um 

problema crescente (SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

METROPOLITANOS, 1997): 

 



 29

- 8 pessoas são mortas e 450 acidentadas todo dia no trânsito;  

- 20% dos trabalhadores despendem mais de 3 horas por dia no transporte e 

10%, mais de 4 horas por dia;  

- 94% da poluição do ar vem de carros, ônibus e caminhões;  

- os congestionamentos diários se estendem por 100 km.  

 

 Quase metade da frota de automotores é de veículos com mais de 10 anos de 

idade, 93% são de veículos a gasolina e a álcool, e o restante a diesel, conforme mostra 

a Figura III.1.  

 

Figura III.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPOSIÇÃO DA FROTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - 1995 

 
Fonte: PRODESP, 1996.   

 

 

 A melhoria dos deslocamentos e a condição ambiental dependem da expansão 

da rede existente e da integração dos vários modais.  

 

 

III.3 A Situação Atual dos Transportes Urbanos  
 

 Atualmente a RMSP enfrenta aumento generalizado da utilização de veículos 

motorizados, o que agrava substancialmente o congestionamento do sistema viário, 

impedindo o acesso rápido a bens, serviços e pessoas. 

 

DE 5 A 10 ANOS 

               26 % 

MAIS DE 10 ANOS 

46 % 

MENOS DE 5 ANOS    28 % 
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 Para atender ao crescimento dessa demanda, as grandes cidades brasileiras têm 

sofrido uma ampliação de sua infra-estrutura viária, aumentando o número de ruas para 

acomodar a crescente frota e a utilização de técnicas de garantia de boas condições de 

fluidez. Há, por conseguinte, uma dispersão territorial da metrópole, ao mesmo tempo 

que, uma série de implicações são produzidas para o meio ambiente, para a eficiência 

econômica e para a qualidade de vida destas áreas.  

 

 Todavia, os custos decorrentes da dependência do automóvel têm-se tornado 

mais perceptíveis aos olhos dos usuários, já que a liberdade e a mobilidade que o 

automóvel proporcionava não têm a mesma força de antes. Isto decorre da 

impossibilidade do veículo de circular com o intenso congestionamento nas grandes 

cidades, prejudicando também o transporte público - que se torna mais lento e menos 

confiável para atender à demanda crescente. Os usuários cativos do transporte público 

são prejudicados e os usuários potenciais são desestimulados. Assim, com a 

transferência de pessoas para o transporte individual, aumentam os congestionamentos e 

alimenta-se um círculo vicioso, como é observado através da Figura III.2.  
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Figura III.2 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍRCULO VICIOSO DO CONGESTIONAMENTO 

 
Fonte: ANTP, 1997. 
 
 
 
 Paralelamente, os sistemas de transporte público permanecem insuficientes para 

atender à demanda crescente e têm passado por crises devido a incompatibilidade entre 

os custos, as tarifas e as receitas; as deficiências na gestão e na operação, as dificuldades 

de se obter prioridade efetiva na circulação; e sobretudo, a perda de confiabilidade junto 

ao público, tornando-se um problema para aqueles que não poderiam dispor de 

automóvel.  

 

 Conseqüentemente, formou-se no país uma separação entre aqueles que 

desfrutam de melhores condições de locomoção com o uso do automóvel e aqueles que 

Aumento do número de 

automóveis. 

Aumento do conges-

tionamento, da poluição e da

ineficiência.

Transporte público 
mais lento e menos 
confiável. 

Menos pessoas usam

o transporte público. 

Usuários cativos
(maioria) são
prejudicados. 
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ficaram limitados nos seus direitos de acessibilidade, dependendo diretamente do  

transporte público, o que reflete as grandes disparidades sociais e econômicas da nossa 

sociedade. Observe a Figura III.3.  

 

 Esta situação tende a se agravar com a ausência de planejamento e controle que 

coordenam a ocupação e o uso do solo, deixando a cidade a mercê das forças de 

mercado que investiram em áreas de maior acessibilidade, sem levar em conta os 

impactos ambientais que surgiram.  

 

 A falta de qualidade de transporte público estimula o uso de transportes 

alternativos (peruas, vans) e de transporte individual. O aumento do uso do automóvel 

elevará o consumo de energia, os níveis de poluição e os congestionamentos, além de 

incentivar a expansão urbana e a dispersão de atividades.  

 

Figura III.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍRCULO VICIOSO DA EXPANSÃO URBANA 

 
Fonte: ANTP, 1997. 
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 O transporte coletivo na RMSP é executado por vários modais: metrô, trem 

metropolitano, ônibus a diesel e trólebus. A Tabela III.1 permite verificar a evolução da 

demanda nos últimos cinco anos. Constata-se que os números não apresentam alterações 

significativas, demonstrando a estagnação relativa do setor diante das viagens 

motorizadas. 

 

Tabela III.1 
EVOLUÇÃO DA DEMANDA DE PASSAGEIROS NA RMSP (PASSAG./MIL/ANO) 

 

Ônibus 
Ano Diesel 

 
Trólebus 

 

Metrô 
 

Trem 
Metropolitano 

1990 2.524.322 82.946 609.386 290.248 

1991 2.288.828 72.285 655.026 312.169 

1992 2.175.230 68.419 623.945 240.345 

1993 2.185.346 70.559 608.619 224.874 

1994 2.213.704 71.612 623.808 245.193 

1995 2.426.607 78.426 694.028 254.162 

Nota: Os números indicados na coluna Trólebus compreende toda a demanda transportada por 

trolebus da EMTU/SP- Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A e trólebus da SPTrans 

- São Paulo Transportes. 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997.  

 

 

 Conforme demonstram os dados sobre veículos motorizados reunidos na Tabela 

III.2, a frota de ônibus a diesel atinge o total de 45.948 unidades, incluindo microônibus 

e ônibus rodoviários de longo percurso na capital São Paulo. A frota de ônibus a diesel 

utilizada no transporte coletivo de passageiros na RMSP é constituída por 22.680 

veículos.  
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Tabela III.2 

FROTA METROPOLITANA DE VEÍCULOS NA RMSP – 1995 

(UNIDADES) 

 

Ciclo Combustível / Tipo Capital Demais Municípios 
da RMSP 

Otto Álcool 991.124 201.031 

 Gasolina 2.390.048 391.648 

 Total 3.381.172 592.679 

Diesel Caminhões 151.096 54.804 

 Camionetas 70.718 15.955 

 Ônibus 11.280 11.400 

 Micro-ônibus 34.668 3.849 

 Total 267.762 86.008 

 Total Geral 3.648.934 678.687 

Fonte: DETRAN, 1994.  
 

 

 A Tabela III.3 apresenta a distribuição dessa frota entre os Municípios e o 

Estado de São Paulo, evidenciando que as linhas metropolitanas são responsáveis por 

40% desses veículos e os municípios que compõem a RMSP, incluindo a capital, pelos 

60% complementares.  

 

Tabela III.3 

DISTRIBUIÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS NO TRANSPORTE COLETIVO (%) 

 

Frota Total 100,00 

Capital / SPTrans 49,56 

Linhas Metropolitanas 14,41 

Fretamento Metropolitano 24,77 

Municípios da RMSP 11,26 

                 Fonte: SPTrans e STM, 1996. 
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III.4 O Crescimento da Frota 
 

 O ritmo acelerado de crescimento da frota no Brasil, durante o período 1986 / 

1994, permitiu a incorporação em média de 253.000 veículos ao ano. A fase relativa ao 

Plano Real (1993/1994) registrou um acréscimo de 604.000 novos veículos, ou seja, o 

dobro da média anteriormente mencionada18. A previsão é de que, na virada do século, a 

frota brasileira será aumentada em 50% - 8 milhões de carros só nas regiões 

metropolitanas dos Estados.   

 

 A tendência do aumento da frota das grandes metrópoles pode ser explicada pela 

análise comportamental das vendas de veículos no Brasil (Tabela III.4). A frota paulista 

tem uma participação marcante, sobretudo porque neste estado circulam 38,1% da frota 

nacional. 

 

Tabela III.4 

VENDAS DE VEÍCULOS AO MERCADO INTERNO POR ESTADO - 1994/1995 
(unidades)  

 

Estado 1994 1995 

São Paulo 485.390 598.581 

Minas Gerais 128.963 134.296 

Rio de Janeiro 121.858 143.296 

Paraná 76.884 81.081 

Outros Estados 393.728 402.078 

Total 1.206.823 1.359.332 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria do Meio Ambiente do GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1997.  
 

 

 Outra informação relevante é o aumento do número de viagens e o crescimento 

da quilometragem percorrida. Segundo estudos realizados pelo Departamento de 

Transporte do Reino Unido19, a distância média que uma pessoa viaja por dia triplicou 

                                                 
18 ANFAVEA, 1996, pp.21. 
19 HOUGHTON,J. , 1995. 
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nos últimos 200 anos, ficando em 18 milhas (cerca de 29 km) por dia. As viagens 

realizadas, sejam a pé, ou por transporte privado ou público, variam de acordo com a 

renda familiar. Portanto, as famílias de rendas mais altas utilizam mais o automóvel 

(Tabela III.5).  

 

Tabela III.5 

DIVISÃO MODAL, RENDA E QUILOMETRAGEM DIÁRIA PERCORRIDA NA RMSP – 1987 

 

Renda Familiar 
Mensal (1) 

Público 
(km/dia) 

Privado 
(km/dia) 

A pé (2) 

(km/dia) 
Total  

(km/dia) 
< 240 10,0 1,4 1,7 13,1 

240 – 480 11,1 2,2 1,4 14,7 

480 – 900 11,2 4,2 1,1 16,5 

900 – 1800 9,3 7,8 0,8 17,9 

> 1800 5,7 14,1 0,4 20,2 

Notas 1 - Dólares norte-americanos estimados considerando um salário mínimo de US$ 60. 
          2 - Assumindo a velocidade de 4 km/h. 
Fonte: VASCONCELLOS, 1996.  
 

 

 No Brasil, há uma preponderância do transporte rodoviário em relação a outros 

modais, seja de passageiros ou de cargas. As estimativas do GEIPOT (1996) mostram 

que a participação do modo rodoviário no transporte de passageiros–quilômetros 

transportados, foi de 94,70% do total em 1991 e de 96,14% em 1995, enquanto que os 

demais modais têm uma participação inexpressiva para estes períodos, frente ao modal 

rodoviário.  

 

 

III.4.a Os Fatores Relacionados ao Crescimento da Frota 

 

Demografia, Urbanização e Empregos  

 

 Segundo o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (1997), o grau de 

urbanização da população no Estado de São Paulo é de cerca de 92,72% (1991); 

juntamente com os outros estados da Região Sudeste influencia por demais o 
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crescimento urbano do país (Tabela III.6), superando até mesmo alguns países 

desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão.  

 

Tabela III.6 

TAXA DE URBANIZAÇÃO DO BRASIL (%) 

 

Ano Brasil (%) 

1960 44,67 

1970 55,92 

1980 67,59 

1991 75,59 

            Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do  
            IBGE, 1996.  
 

 

 São Paulo apresentou um crescimento adicional de 53% entre 1977 e 1987, 

equivalente a um aumento de 63 mil hectares de área urbanizada. As atividades de 

comércio, serviço e indústria de uma das principais regiões do Estado de São Paulo - 

Região do ABCD (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema) são 

responsáveis pela produção de aproximadamente 30 milhões de deslocamentos 

individuais por dia, sendo que 23,9% são feitos a pé, 27,6% em transporte coletivo e o 

restante em transporte individual, conforme ilustra a Tabela III.7.  

 

Tabela III.7 
DISTRIBUIÇÃO DOS DESLOCAMENTOS NA RMSP - 1987 

 
Modo Utilizado Milhões de viagens por dia % do Total 

Todos 43,5 100 

A pé 10,4 23,9 

Motorizados 21,1 48,5 

Coletivo 12,0 27,6 

Fonte: Plano Metropolitano de Transporte Integrado, 1987.  
 

 

 



 38

Economia  

 

 Em muitos países, a prosperidade está relacionada ao aumento dos 

deslocamentos, tanto de pessoas como de bens, permitindo a dispersão geográfica de 

áreas residenciais e outras áreas.  

 

 Existem muitos indícios de que o aumento do poder aquisitivo da população de 

baixa renda tem estimulado o crescimento do número de viagens, seja a lazer ou por 

motivos de trabalho, favorecendo o ingresso ao mercado consumidor.  

 
 

Transporte Individual X Transporte Coletivo  

 

 Nos últimos cinco anos, alterações significativas têm demonstrado decréscimo 

no uso de transporte público por ônibus, em decorrência da redução de investimentos 

em transporte público. A paralisação de obras viárias iniciadas e em alguns casos, o 

abandono dos sistemas já constituídos, levam à queda no nível do serviço, na 

confiabilidade e na atratividade do transporte público.  

 

 Os recursos municipais em obras viárias e transporte público limitam-se a 

recuperação e modernização de equipamentos nos pontos de ônibus, e na manutenção e 

recuperação dos corredores. O reflexo dessas obras é imediato, a velocidade média no 

trânsito diminui significativamente e os congestionamentos dobram a extensão. Por isso, 

o tempo médio de viagem por ônibus é mais que o dobro do tempo por automóveis em 

São Paulo, conforme a Tabela III.8.  
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Tabela III.8 

TEMPO DE VIAGEM NO TRANSPORTE PÚBLICO NA RMSP – 1993 
 

Tempo gasto / dia / pessoa Viagens (%) 

Até 2 horas 54,5 

De 2 a 3 horas 24,6 

De 3 a 4 horas 12,7 

Mais de 4 horas 8,2 

Fonte: CMSP, 1993.  

 

 

 A evolução da demanda por transporte individual é reforçada ainda mais pelo 

aumento do número de viagens no período 1967/1995, diante da diminuição ou 

estagnação relativa dos transportes coletivos na RMSP. Em 1967, o transporte 

individual respondia por 33% do total das viagens motorizadas na RMSP, passando a 

45% em 1995. Em contrapartida, o transporte coletivo, que em 1967 representava 67% 

das viagens realizadas, em 1995 respondeu por 55% destas, como se verifica na Tabela 

III.9. 

  

Tabela III.9 

VIAGENS MOTORIZADAS NA RMSP – 1967 / 1995 

 

Ano Transporte Coletivo  
(%) 

Transporte Individual  
(%) 

1967 67 33 

1977 61 39 

1987 57 43 

1995 55 45 

        Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997. 

  

 

 O transporte coletivo produz emissões muito menores do que os automóveis 

quando são calculados por pessoa/quilômetro transportado. Considerando a frota total 

de veículos, constata-se que os automóveis consomem oito vezes mais espaço viário do 
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que os ônibus20 (Gráfico III.1).  

 

Gráfico III.1  
 

 
EMISSÃO DE CO POR TIPO DE TRANSPORTE 1 – 1994  
(tonelada por pessoa transportada por quilômetro) 

 
 Nota - 1: Considerando 1,5 pessoa por automóvel e 50 pessoas por ônibus no horário de pico. 
Fonte: CETESB, 1995.  
 

 

 No entanto, para encorajar o transporte público como alternativa para o 

individual, é necessário que o transporte público se torne atraente, conveniente, 

confiável, pontual e fácil de usar. 

 

.  

Fatores sociais  

 

 Símbolo de status, poder e riqueza, o automóvel significa uma ampliação do 

número de horas de lazer do cidadão e traz em si o apelo à liberdade e à privacidade. A 

escolha pelo modal de transporte (coletivo ou individual) e a quantidade de viagens é 

influenciado pela faixa salarial da família, conforme ilustra a Tabela III.10.  

 

 

                                                 
20 Para São Paulo, os automóveis apresentam uma ocupação média de 1,5 pessoas – o que dá uma taxa de 
consumo estático de 4,6m2/pessoa, considerando uma área de 7 m2 para o veículo, os ônibus apresentam 
ocupação média de pico de cerca de 50 passageiros, o que leva a uma taxa de consumo estático de 0,6 
m2/pessoa (considerando 30m2 por ônibus). A relação entre as taxas de consumo estático é, portanto, de 
1:8. 
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Tabela III.10 

TAXAS DE MOBILIDADE E RENDA – 1987  
(VIAGENS MOTORIZADAS / PESSOA / DIA) 

 

Renda Familiar 
Mensal 1 

Autos/Domicílio  
(%) 

Participação da 
população (%) 

Taxas de  
Mobilidade  

< 240 0,13 20,8 0,59 

240 – 480 0,29 28,1 0,87 

480 – 900 0,57 26,0 1,24 

900 – 1800 1,01 17,2 1,65 

> 1800 1,61 7,9 2,28 

Nota 1 - Dólares norte-americanos estimados considerando um salário mínimo = US$60. 
Fonte: VASCONCELLOS, 1996. 
 

 

 Verifica-se na Tabela III.10, que o aumento do número de automóveis por 

domicílio reflete o comportamento das famílias de renda mais alta, que buscam a 

satisfação de suas necessidades relacionadas às compras, à saúde e ao lazer. Por sua vez, 

há uma redução no número de viagens realizadas pelas famílias de baixa renda, que 

normalmente utilizam o transporte público.  

 

 O tempo de acesso físico ao sistema é dificultado pelos problemas de oferta 

física e espacial, o que torna o transporte público muito mais desvantajoso que o 

transporte individual, como se vê no Gráfico III.2, aumentando assim a preferência dos 

usuários pelos veículos leves.  
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Gráfico III.2 

  

 

TEMPO DE ACESSO (ANDANDO) ATÉ AOS MEIOS DE TRANSPORTE NA RMSP – 1987  

(minutos) 

 
Fonte: CMSP, 1987.  

 

 

Uso do Solo  

 

 Com o crescimento econômico, verifica-se uma tendência a maior dispersão 

geográfica de áreas residenciais, o que gera uma maior necessidade do uso do 

automóvel. Ao mesmo tempo, surgem shopping centers, supermercados e escolas onde 

o acesso só pode ser feito por automóvel na maioria das vezes. Em São Paulo, 

considerando-se uma rotatividade aproximada de 5 veículos por vaga por dia, estima-se 

que cerca de 140 mil automóveis vão a estes centros diariamente (SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, 1997).  

 

 O transporte tornou-se uma necessidade para as pessoas que querem morar 

melhor e ter acesso ao comércio, ao emprego e ao lazer, o que é dificultado sem 

automóvel. Os subúrbios de menor densidade populacional revelam uma demanda de 

viagens que têm crescido rapidamente também, já que existem evidências de que as 

pessoas que moram nestas cidades viajam maiores distâncias e com maior freqüência. 

Entretanto, estas demandas são ameaçadas pelas tendências atuais - congestionamento 

ou saturação viária, degradação de áreas e da qualidade do ar.  
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Outros Modais de Transportes  

 

 Um bom caminho para melhorar o transporte, mais do que ponderar sobre a 

existência ou não de novas tecnologias não poluentes, cujos estudos sobre a viabilidade 

e o custo nem começaram a ser analisados, é considerar melhor as alternativas já 

existentes.  

 

 A bicicleta por exemplo, é um meio de transporte adequado para distâncias entre 

6 e 7 km. Recomenda-se21 garantir no transporte público, espaço para acomodá-la, 

ampliando assim a cobertura tanto de bicicletas como de ônibus. A RMSP possui mais 

de 15 milhões de habitantes, porém apenas 4,1 km de extensão de ciclovias, sendo que 

63% deste valor se concentra no interior do Parque Ibirapuera.  

 

 Em comparação a cidades dos países desenvolvidos como Kopenhagen, desde o 

início dos anos 70, a idéia de implantação de uma rede de ciclovias vem dando certo, a 

ponto de reduzir em 10% o fluxo do trânsito e aumentar em 80% do uso de bicicletas.  

 

 Entretanto, a forma dispersa de muitas cidades brasileiras valorizam a 

dependência do automóvel. São poucos os adensamentos urbanos que permitem que as 

viagens sejam feitas de bicicleta para os deslocamentos casa/trabalho/casa.  

 

  

Fatores políticos  

 

 Evidências históricas mostram que o desenvolvimento da indústria 

automobilística brasileira, no final dos anos cinqüenta, foi o marco para o rápido 

crescimento da frota de veículos na cidade de São Paulo. Em 1960 havia 165 mil 

veículos na capital. Já em 1970, este número passou para 640 mil, sendo que dez anos 

depois a frota atingia o valor de 1,8 milhões22. Segundo a ANFAVEA23, em 1995, o 

Brasil ocupava o décimo lugar na produção mundial de veículos, sendo a primazia dos 

Estados Unidos, seguido do Japão e da Alemanha.  

                                                 
21 WRI, UNEP, UNDP and World Bank. 1996, op. cit.  
22 VASCONCELLOS. E. 1996, op. cit. 
23 ANFAVEA. 1996, op. cit., pp.39  
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 O faturamento líquido (sem impostos) da indústria automobilística no Brasil, em 

1995, atingiu o montante de 24 bilhões de dólares ou 12,09% do Produto Industrial 

brasileiro. A participação da carga tributária no preço ao consumidor é significativa, 

variando de 20,4% (caminhões) a 35,3% (automóveis a gasolina de mais de 100 HP)24. 

 

 
III.5 A Emissão de Poluentes na RMSP  
 

 Nas regiões urbanas de São Paulo encontram-se as principais fontes de poluição 

do ar: os veículos automotores, complementados pelo processo industrial de geração de 

calor, queima de resíduos, movimentação e estocagem de combustível.  

 

 No ano de 1995, a frota de veículos da Região Metropolitana de São Paulo 

contribuiu com 98% das emissões de monóxido de carbono (CO), 97% dos 

hidrocarbonetos (HC's), incluídos aqui os percentuais de evaporação nas operações de 

transferência de combustíveis, 97% de óxidos de nitrogênio (NOx), 85% de óxido de 

enxofre (SO2) e 40% das partículas inaláveis (sem considerar sua participação na 

ressuspensão de partículas). As principais contribuições dos veículos a diesel referem-se 

a óxidos de nitrogênio e enxofre25.  

 

 As Tabelas III.11 e III.12 indicam a estimativa de emissão de poluentes na 

RMSP bem como a participação relativa dos ônibus no total de poluentes emitidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 ANFAVEA. 1996, op. cit., pp.39  
25 CETESB, 1995.  
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Tabela III.11 

ESTIMATIVA DA EMISSÃO DAS FONTES DE POLUIÇÃO NA RMSP – 1995  

(1000 TONELADAS/ANO)  

 
Fonte 

 
CO HC 

 
FIXA Precedência industrial  38,6 12,0 

MÓVEIS Veículos             Gasolina 
                           Álcool 
                           Diesel 
                           Táxi (1994) 
                           Motos (1994)      

859,2 
294,8 
503,1 
44,8 
30,0 

72,6 
33,4 
82,0 
4,0 
6,6 

 Cárter                Gasolina 
                           Álcool 

                       Motos (1994) 

0,0 
0,0 
0,0 

l l9,5 
34,1 
2,2 

 Pneus  0,0 0,0 

 TRANSFERÊNCIA    GASOLINA 
                            ÁLCOOL 

0,0 
0,0 

13,4 
3,3 

TOTAL  1770,5 383,1 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997. 
 

 

 Na emissão de CO, os veículos contribuem com 1.731,9 t./ano (toneladas/ano), 

enquanto que as indústrias emitem 38,6 t./ano. O cenário de participação na emissão de 

HC tanto das fontes fixas quanto móveis é semelhante ao demonstrado na emissão de 

CO.  

 

Tabela III.72 
PARTICIPAÇÃO DOS ÔNIBUS NA EMISSÃO DE POLUENTES DE FONTES MÓVEIS – 1995  

 

Poluentes 
 

Frota 
Automotora 
(1000 t./ano) 

Frota Diesel 
(1000 t./ano) 

Frota Ônibus 
(1000 t./ano) 

Emissão relativa 
(%) 

CO 1731,9 503,1 31,59 1,82 

HC 371,1 82,0 5,15 1,39 

NOx  436,8 367,4 23,07 5,28 

SOx 85,7 76,9 4,83 5,64 

MP 40,7 22,9 1,44 3,54 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997.  
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 Analisando a Tabela III.12, deve-se levar em conta a utilização de cada tipo de 

veículo, segundo a sua finalidade. Um automóvel particular, por exemplo, roda menos 

que um táxi, um caminhão de entrega é mais utilizado do que um caminhão de mudança 

e um ônibus de transporte coletivo tem uso intensivo ao longo do dia.  

 

 Embora a frota de 22.680 ônibus urbanos represente 0,4% da frota total de 

veículos, ela é responsável por 1,82% do total de emissão de monóxido de carbono 

(CO), 1,39% de hidrocarbonetos (HC's), 5,28% de óxido de nitrogênio (NOx), 5,64% de 

óxido de enxofre (SOx) e 3,54% de material particulado (MP), da emissão de poluentes 

provocada pela frota total metropolitana.  

 

 É importante também destacar que os ônibus urbanos, além de seu uso intensivo, 

tendem a confluir em massa para as regiões centrais e sub-centros regionais através de 

corredores de acesso, provocando problemas de concentração de poluentes nestes 

corredores.  
 

 Vale lembrar que os ônibus movidos a álcool ou a gás, que são combustíveis 

menos poluentes, necessitam de regulagens permanentes para assegurar os níveis 

máximos de emissões, ao passo que no ônibus elétrico, emissão será sempre zero, 

independente do estado de conservação do veículo.  

 

 

III.6 O Combate à Poluição Veicular – Medidas de Controle  

 

 Desde 1976, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB 

vem intensificando as ações preventivas e corretivas para proteger a saúde da população 

contra os efeitos da poluição do ar. O Relatório da Qualidade do Ar no Estado de São 

Paulo, publicado anualmente pela CETESB, foi criado com o objetivo de informar sobre 

“um plano de redução dos níveis de poluição do ar que se baseiam não somente nas 

reduções de emissões dos veículos de forma isolada, bem como contempla as medidas 

no sistema de transporte”.  

 

 A respeito dos esforços convencionais de controle e fiscalização das emissões 

veiculares, no Brasil e no mundo, os níveis de poluição vem ultrapassando os padrões 
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aceitáveis de qualidade do ar. 

 

 Embora as medidas de controle em vigor sejam efetivas, não são suficientes. 

Observa-se na experiência de outros países que, em geral, não há uma solução única 

para o problema, já que pode prejudicar os objetivos propostos e gerar resultados 

inversos. Há, isto sim, um conjunto de iniciativas para o problema da poluição veicular 

e dos transportes coletivos.  

 

 Movida pelas condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes, a CETESB desenvolve todos os anos a Operação Inverno, um conjunto de 

medidas preventivas para combater os danos causados à saúde pública pelos episódios 

agudos de poluição atmosférica. Ainda no ano de 1976 e até meados da década de 80, a 

Operação Inverno atuou no controle e fiscalização da poluição proveniente de fontes 

fixas, obtendo, por exemplo, a redução do teor de enxofre dos óleos combustíveis 

industriais. 

 

 Apesar dos governos militares terem limitado o poder de agências ambientais 

como a CETESB, transformando a poluição industrial numa questão de segurança 

nacional, a legislação ambiental fez com que os níveis de poluição industrial fossem 

paulatinamente minimizados, atingindo patamares considerados adequados pelos 

padrões internacionais. Por conseguinte, a concentração de dióxido de enxofre sofreu 

uma sensível redução apresentando níveis que se mantém abaixo dos limites permitidos.  

 

 No final da década de 80, a CETESB passou a fiscalizar a emissão excessiva da 

fumaça preta por veículos movidos a diesel, a partir do treinamento e orientação às 

transportadoras até à aplicação de multas aos veículos em circulação. Esse trabalho 

rotineiro intensificou-se no período do inverno, com o nome de Operação Caça-Fumaça, 

atingido, em 1996, o recorde de 75 mil multas.  

 

 Na segunda metade da década de 80, o Inventário de Fontes de Poluição e os 

dados de qualidade do ar permitiram a CETESB constatar que a frota de veículos 

automotores contribuía com mais de 95% para a poluição atmosférica em relação as 

outras fontes.  
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 Esse cenário levou a CETESB a criar vários programas de controle e campanhas 

educativas sobre a poluição veicular e a desenvolver a base técnica para o Programa de 

Controle da Poluição por Veículos Automotores – PROCONVE – implantado através 

da Resolução CONAMA que impõe aos veículos nacionais, níveis de controle de 

emissão de poluentes similares aos adotados nos Estados Unidos, nos países da Europa 

e no Japão. Como resultado, um veículo fabricado no país em 1997, emite 90% menos 

poluentes que seu similar de 1986, ainda não equipado com essa finalidade.  

 

 Com a aplicação de seus requisitos técnicos, o PROCONVE promoveu a 

melhoria da qualidade dos combustíveis nacionais, atualmente nos mesmos padrões dos 

modernos sistemas de propulsão veicular, e dos dispositivos de controle adotados 

mundialmente, além de impulsionar a tecnologia nacional de controle da emissão 

veicular. Isto contribuiu para a retirada dos aditivos a base de chumbo da gasolina e a 

substancial redução do teor de enxofre do óleo diesel.  

 

 De igual importância foi o desenvolvimento da base técnica para implantação de 

um programa de inspeção periódica de emissão de gases, fumaça preta e ruído, uma 

operação que deverá ter início em 1998, junto com a inspeção de segurança veicular. 

  

 Em paralelo às ações de controle rotineiro, foram realizadas várias campanhas 

educativas de conscientização popular sobre os veículos automotores e a degradação 

ambiental dos centros urbanos. Tiveram destaque as que foram dirigidas às empresas de 

transporte de carga e de passageiros, e aos proprietários de veículos a diesel em geral, 

sobre o controle da fumaça preta. Outras, direcionadas aos proprietários de automóveis, 

indicaram o diagnóstico e a manutenção correta dos veículos, para reduzir a emissão de 

gases e o nível de ruído. E, houve, por fim, o exercício de Defesa Civil Alerta 2, que em 

1988 paralisou por um dia o trânsito no centro de São Paulo.  

 

 Em 1995, essas ações foram complementadas com a Operação Rodízio, uma 

campanha voluntária de restrição à circulação de veículos automotores leves, realizada 

durante cinco dias pela Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB e a Defesa Civil do 

Estado de São Paulo.  

 

 Com base nesse quadro, desenvolveu-se a Operação Rodízio 96 que teve a 



 49

participação da coletividade, o amparo legal da Constituição do Estado de São Paulo, o 

apoio da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB e da Defesa Pública e Polícia 

Militar.  
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Capítulo IV 

O Custo de Abatimento das Ebmissões de Carbono 
 

 

 Esse capítulo mostra que a redução das emissões de gases como CO, HC, NOx e 

SOx  provoca uma redução da emissão de CO2. Esta ação contribui para a diminuição da 

poluição local (RMSP) e dos efeitos globais (efeito estufa). Grande parte do CO2 

emitido é devido a frota de veículos leves26, já que os ônibus têm maior 

responsabilidade sobre as emissões de óxidos de nitrogênio e de enxofre. Portanto, a 

proposta apresentada será de substituição de veículos, retirada de veículos particulares e 

entrada de ônibus. 

 

 Para esse cálculo, cenários serão elaborados a partir de variáveis 

macroeconômicas, a fim de projetar a frota de veículos, as emissões dos poluentes e os 

custos envolvidos no período proposto, 1995/201027 diante das duas hipóteses adotadas: 

a tendencial e a otimista.  

  

 

IV.1 A Substituição Modal  

 

 A questão ambiental, no sentido mais amplo, e as reações em relação aos 

impactos negativos do automóvel na qualidade de vida são fatores que acarretam 

mudanças estruturais no médio prazo. Espera-se que o aumento da poluição atmosférica 

leve a restrições ao uso do automóvel que, em algum sentido – e em situações 

específicas, sejam aceitas mais facilmente pelos usuários da RMSP, como aconteceu na 

Operação Rodízio de 1996. Além disso, a população tem se conscientizado dos perigos 

relacionados ao trânsito. Estas duas formas de reação demonstram a existência de um 

movimento para reconstruir ou adaptar partes da cidade, no âmbito de recuperar a 

qualidade de vida.  

                                                 
26 Os veículos leves correspondem aos veículos particulares (automóveis) e veículos comerciais leves. 
27 Esse período foi escolhido baseado nos estudos (TOLMASQUIM, 1997) que estão sendo realizados 
pelo PPE/COPPE. 
 
 



 51

 Nos países em desenvolvimento, o transporte público é citado em todas as 

políticas de circulação e transporte como tendo por prioridade atender a maioria da 

população que dele depende. Este tipo de priorização é muito importante, uma vez que 

muitos técnicos de países em desenvolvimento estudam meios de convencer os usuários 

de automóvel a usar o transporte público. Considerando os problemas de poluição 

associados ao uso dos automóveis, a solução mais comum e de menor custo para os 

usuários é o emprego dos ônibus urbanos, que circulam na capital, e dentro e entre os 

municípios.  

 

 Uma forma de garantir um público maior para o transporte público vem sendo a 

oferta de serviços de ônibus especiais. Esses veículos são mais confortáveis, fazem 

poucas paradas e atravessam vários bairros das cidades. 

 

 São Paulo tem experiência nesta área. Em 1977, a Companhia Municipal de 

Transportes Coletivos (CMTC) começou a operar os ônibus ”executivos”. Depois de 

anos de baixa demanda, os operadores privados assumiram os serviços em 1992.  

 

 Para que esses novos serviços tenham um retorno esperado a curto / médio prazo 

para a maioria do empresariado brasileiro, é necessário que haja planejamento e 

marketing. A comunicação com os usuários potenciais possibilita apontar as vantagens 

deste tipo de transporte. Um esquema tarifário especial com a venda de carnê semanal 

ou mensal com desconto, oportunidades de integração com outros modais, como por 

exemplo, o metrô, e, finalmente, um período de adaptação entre passageiro e o 

transporte, são formas condizentes com quem espera algum tipo de lucratividade.  

 

 Os resultados dessas experiências mostram que existem maneiras adequadas de 

gerar sistemas auxiliares de transporte público. As cidades contemporâneas são 

complexas e estão permanentemente sujeitas a mudanças no seu ambiente construído. 

Portanto, existem segmentos de mercado que poderiam ser atraídos por estes modos 

alternativos de transporte. Isso é particularmente importante nas grandes cidades, nas 

quais as condições de trânsito tornaram-se críticas. Os serviços deveriam ter como 

características principais: a flexibilidade, a possibilidade de reserva, o conforto, o 

pagamento eletrônico, a informação de alta qualidade e a integração entre os veículos e 

os modos eficientes, como o metrô e sistemas de transporte público de média 
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capacidade. Esta última é, aliás, uma das medidas mais importantes para enfrentar a 

crise do transporte urbano em São Paulo.  

 

 

IV.2 Metodologia para o Cálculo do Custo de Abatimento das Emissões de 

Carbono  

 

 Para verificarmos a contribuição ambiental do emprego do transporte público 

urbano (ônibus) em substituição a uma parcela de automóveis, adotaremos a 

metodologia baseada nos estudos da UNEP(1993) para explicar o custo de abatimento 

das emissões de carbono. Esse conceito é definido como um custo de médio / longo 

prazo para se implementar uma estratégia de redução da emissão de carbono em relação 

a um caso de referência onde nenhum procedimento para reduzir essa emissão é 

realizado.  

 

 Matematicamente, este cálculo pode ser entendido como sendo a razão das 

diferenças entre o custo de substituição do veículo, em um cenário alternativo e o custo 

em um cenário de referência, e, entre as emissões de carbono correspondentes ao 

cenário de referência e ao cenário alternativo.  

 

 Portanto, o custo de abatimento de carbono é calculado a partir da Equação IV.1:  

 

( CA t – CR t ) / ( ERCO2 t – EACO2 t ) = CABAT t 

 

 para cada cenário, expresso em US$ / t.CO2 ou US$ / t. C  

 

 onde:   CA t - custo do cenário alternativo no ano t (US$) 

  CR t - custo do cenário de referência no ano t (US$) 

   ERCO2 t - emissão de CO2 / C do cenário de referência no ano t (t.) 

   EACO2 t - emissão de CO2 / C do cenário alternativo no ano t (t.) 

  CABAT t – custo de abatimento das emissões de carbono no ano t  

            (US$ /t.) 

 

(Eq.IV.1) 
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 O custo de abatimento das emissões de carbono demonstra que quantia será 

gasta para deixar de emitir determinada quantidade de carbono. Esse valor isolado não 

fornece nenhuma informação conclusiva; é preciso compará-lo a outros custos, de 

maneira a se poder verificar se é economicamente interessante investir no cenário 

proposto.  

 

 A estratégia de redução da emissão de CO2 envolve mudanças estruturais na 

economia e grandes parcelas de investimentos nos principais setores que emitem gases 

que provocam o efeito estufa, como, os setores de energia, transporte, florestas, etc.  

 

 O horizonte de tempo para um estudo sobre custo de abatimento de carbono 

pode ser de curto a médio prazo (10 – 15 anos) ou longo prazo (40 – 50 anos), dada a 

grande inércia do fenômeno de acumulação de gases na atmosfera.  

  

 É necessário estabelecer-se um cenário de referência bem definido, que procure 

retratar a situação e as tendências presentes, supondo sua continuidade ao longo do 

período a ser considerado. O cenário alternativo utilizará premissas que apresentem 

propostas a serem analisadas ao final do estudo.  

 

 Portanto, é importante deixar claro que não se pretende chegar a respostas 

exatas, mas tentar apontar a direção que se considera correta no que se refere a 

substituição dos meios de transporte. 

 

 

IV.3 Projeções das Emissões de Gases por Veículos Automotores 

 

 A partir da metodologia de cálculo apresentada adiante, estimamos as 

quantidades de gases no período entre 1995 e 2010. Entretanto, surge a necessidade de 

se estabelecer no ano de 1995 certas premissas, às quais são atribuídos valores e/ou 

tendências de evolução que definirão as projeções de frota, quilometragem, e emissões, 

tanto de automóveis como de ônibus.  

 

 Na cenarização a partir do ano de 1995 serão consideradas duas hipóteses 

básicas de evolução das variáveis: (a) a tendencial, uma hipótese mais conservadora 
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representando a manutenção das tendências atuais do setor transporte e (b) a otimista, 

que adota a hipótese de melhorias significativas em relação as tendências históricas 

observadas.  

 

 A seguir, apresentamos as variáveis analisadas dentro do enfoque das hipóteses 

tendencial e otimista para o crescimento econômico.  

 

 

IV.3.a Cenarização a partir de 1995: Evolução 1995  
 

a) Evolução do Produto Interno Bruto no Brasil 

 

 O PIB – Produto Interno Bruto – é o parâmetro normalmente utilizado como 

indicador geral do nível de atividade econômica do país. As expectativas com relação ao 

seu comportamento futuro, ou seja, do crescimento da economia brasileira, são 

traduzidas aqui através de duas hipóteses para o período de 1995 a 2010: (a) Tendencial 

e (b) Otimista.  

 

 As referências básicas para definição desses cenários provém do estudo sobre a 

Matriz Energética no Brasil; que está sendo atualmente desenvolvido pela COPPE / 

UFRJ pela equipe coordenada  pelo prof. Maurício Tolmasquim e por Alexandre Salem 

Szklo do Programa de Planejamento Energético da COPPE / UFRJ (Tolmasquim, M., 

1997). 

 

 Nas duas hipóteses, foram definidas tendências de evolução do PIB. Para a 

hipótese mais conservadora, estabelecemos que até o ano de 2010 haverá um 

crescimento constante do PIB de 3,8% a.a. No caso da hipótese otimista, verifica-se a 

seguinte evolução anual: após alcançar 3% em 1996, passa a 4% em 1997/1999, 

acelerando ligeiramente para 5% no ano 2000, para os dois anos seguintes chega a uma 

taxa de 6%, em 2003 passa a 6,5% e, para o período restante, 2004/2010, o percentual 

eleva- se para 7%.  

 

 É importante registrar que com a crise na Bolsa de Valores da Ásia (1997) houve 

uma redução no crescimento econômico do Brasil. Porém, como estamos trabalhando 
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com um horizonte de planejamento de mais de dez anos, admite-se que para este prazo o 

cenário não se modificará. 

 

 

b) PIB e PIB per Capita da Região Metropolitana de São Paulo  

 

 Com a evolução prevista para o Produto Interno Bruto do Brasil, elaboramos as 

hipóteses tendencial e otimista para o Produto Interno Bruto da RMSP, com as mesmas 

taxas de crescimento do PIB do país, já que a economia da RMSP pode ser comparável 

à economia nacional. Quanto às estimativas acerca do PIB per capita da RMSP, nas 

duas hipóteses considera-se que dependem exclusivamente das variações no 

crescimento do PIB e da população da RMSP. 

 

 

c) Evolução da População Total da Região Metropolitana de São Paulo  

 

 Independentemente de configurar-se a hipótese tendencial ou otimista, o 

trabalho considerou um crescimento populacional da RMSP de aproximadamente 1,3% 

ao ano até 2001, passando para 1,2% ao ano no período de 2001/2005. Na hipótese 

tendencial, a taxa registrada no ano anterior a 2006 se estende até o final de 2010, 

enquanto que, para a outra hipótese, verificou-se uma taxa anual de 0,6% ao ano, para 

os últimos cinco anos restantes (2006/2010).  

 

 

d) Evolução da População Economicamente Ativa da Região Metropolitana de São 

Paulo  

 

 A evolução desta variável segue as taxas do Instituto de Planejamento e 

Economia Aplicada - IPEA, para o período de 1995/2010. Na hipótese tendencial, a taxa 

que se apresenta é de 3,3% a.a. Na hipótese otimista, haverá uma redução de valor nos 

períodos: de 1996/2000 – 2,6% a.a. , de 2001/2005 – 2% a.a. e de 2006/2010 – 1,8% 

a.a. 
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Considera-se que as taxas referentes ao crescimento da população da RMSP vêm 

diminuindo no mesmo período. Portanto, podemos afirmar que há um predomínio da 

faixa etária de mais de 50 anos, já que a população economicamente ativa se concentra 

entre 15 e 50 anos. 

  

 

e) Evolução do Planejamento Urbano  

 

 A cenarização da variável ”planejamento urbano” no país teve como 

determinante a análise de sua evolução nos últimos anos, observando-se que, apesar das 

inúmeras propostas discutidas nos vários fóruns de decisão das áreas governamentais e 

privadas afins, muito pouco de concreto foi realizado. Os principais entraves a um 

maior aprofundamento dessas discussões e, principalmente para a aplicação de medidas 

efetivas de uso e ocupação do solo integrando diversos meios de transporte, são a crise 

econômica vivida pelo país e as barreiras burocráticas existentes no repasse de verbas 

federais para os municípios.  

 

 À luz de inúmeras propostas já ventiladas para o planejamento urbano das 

perspectivas de uma retomada do crescimento econômico do país, ainda nos anos 90, 

pode-se inferir algumas mudanças em um futuro próximo, em alguns dos maiores 

centros urbanos do país.  

 

 Na hipótese mais conservadora para o planejamento urbano, assumimos que 

serão mantidas as tendências atuais seguindo o ritmo de estagnação do transporte 

coletivo e da habitação, sem estudos mais aprofundados para integrar o uso e ocupação 

do solo, da energia e do meio ambiente. Neste sentido, o processo de urbanização 

continuaria nas cidades e o estímulo ao transporte individual, face a inexistência de um 

melhor zoneamento urbano, acabaria elevando os deslocamentos do trabalho à 

residência, em uma conjuntura de pouca preocupação em se incrementar a 

intermodalidade e aumentar os ganhos ambientais com outros sistemas de transporte, 

além do rodoviário sobre pneus. Este cenário caracteriza-se também, pela inexistência 

de maiores incentivos para a utilização de combustíveis alternativos no setor de 

transportes, como o gás natural e a eletricidade. O emprego de corredores exclusivos e 

semi-exclusivos, assim como veículos leves e metrôs, teriam sua expansão nas mesmas 
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taxas observadas nos últimos anos. Medidas que visem garantir melhorias ambientais 

nos grandes centros urbanos, como melhorias no consumo específico dos autoveículos e 

a qualidade dos combustíveis, ocorrerão mais face à atuação das forças de mercado do 

que à existência de políticas governamentais que priorizem melhorias no meio 

ambiente. No entanto, como os ganhos de eficiência que se verificam com os veículos 

serão absorvidos pelo aumento da frota de veículos e com os congestionamentos, não 

haverá variação no consumo de combustível para os veículos no período 1995/2010.  

 

 Na hipótese otimista de planejamento urbano assume-se que serão adotadas 

soluções de ação articuladas e variadas sobre a demanda de energia, a questão social e a 

ambiental, e a prioridade de aumento da eficácia no uso das energias tradicionais e para 

o transporte, integradas ao planejamento urbano dos grandes centros urbanos do país. 

Em uma conjuntura de maior crescimento econômico, pressupõem-se maiores verbas 

para investimentos em infra-estrutura de habitação, da malha de transportes, nas 

cidades. Verificar-se-ia uma atuação efetiva dos municípios no zoneamento urbano, 

aliviando o trânsito e trazendo reflexos extremamente positivos para o consumo 

específico e para a quilometragem dos autoveículos e para o meio ambiente. Melhorias 

no consumo específico dos autoveículos, a penetração de energéticos alternativos ao 

óleo diese1 e a gasolina seriam garantidos através de uma política bem executada de 

impostos justos e subsídios aplicados de forma equilibrada. Os tempos de viagem 

seriam diminuídos, tanto pelo melhor zoneamento urbano quanto pelo incremento 

substancial dos corredores exclusivos e semi-exclusivos para o transporte coletivo sobre 

pneus e trilhos. Políticas de incentivo ao transporte coletivo a fim de amenizar os danos 

ambientais causados pelo trânsito das cidades seriam aplicadas. 

 

 

f) Evolução da Questão Ambiental  

 

 Na hipótese tendencial, as soluções para a questão ambiental, sobretudo a 

poluição do ar, típica dos grandes aglomerados urbanos e oriunda em parte, dos veículos 

automotores, deverão, até a virada do século, concentrar-se mais nas soluções 

tecnológicas, com pouca ênfase na educação ecológica. Vislumbra-se, também que 

pouca atenção será dada à aplicação de instrumentos preventivos, ao planejamento 

urbano, viário e de transporte. Até a virada do século, a falta de sintonia entre as 
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políticas de urbanização, transportes e meio ambiente, acabariam por levar a um grande 

esforço na área de controle corretivo, sem uma melhoria proporcional na qualidade do 

ar. Apesar disso, após o ano 2000, mesmo na hipótese tendencial, pressupõe-se que, 

uma vez atendidas as necessidades básicas da população, a questão ambiental tornar-se-

á uma variável importante no estabelecimento das políticas de desenvolvimento em 

todos os níveis de decisão governamental: municipal, estadual e federal, ou seja, o 

crescimento auto-sustentado sai da teoria para a prática.  

 

 No caso da hipótese otimista, imagina-se que as tendências internacionais 

verificadas para o transporte urbano, cujas características inserem-se dentro do contexto 

de um crescimento auto-sustentado, começariam a ser contempladas e efetivamente 

aplicadas no país a partir de 1995. Nas regiões metropolitanas, melhorias sensíveis na 

coordenação das iniciativas municipais, estaduais e federais, na busca de soluções 

integradas para o meio ambiente seriam notáveis e levariam a um aumento das 

informações e do poder coercitivo das ações de controle, tanto nas relações transporte e 

meio ambiente, quanto na de outras áreas afins. Ainda dentro deste cenário, pressupõe-

se que soluções criativas promovam a articulação dos setores de transporte, energia, 

saneamento e planejamento urbano, com reflexos altamente positivos ao meio ambiente.  

 

 

g) Mercado de Automóveis  

 

 O mercado de automóveis nas duas alternativas será amplamente favorável para 

os pequenos compradores, ao longo de todo período de planejamento. Isto será devido 

ao crescimento econômico do país e da RMSP, que favorece o aumento da compra de 

automóveis, graças ao crescimento do poder aquisitivo da população de baixa renda e a 

seu ingresso no mercado consumidor.  

 

 A hipótese tendencial, quando comparada à otimista, apresenta um crescimento 

das vendas dos automóveis devido a predominância do modo rodoviário no país, 

embora sua importância, como pode ser visto na hipótese otimista, tende a diminuir 

relativamente. Com a melhoria da gestão e do nível de eficiência dos modais coletivos 

rodoviários e ferroviários, o transporte individual se dará apenas em condições especiais 

como viagens a lazer.  
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h) Partição do Mercado de Automóveis entre o Álcool e a Gasolina  

 

 Quanto à distribuição no mercado entre os automóveis a álcool e a gasolina, 

pressupõe-se, nas duas hipóteses, a continuidade entre 1995 e 2010 da situação 

observada nos dois primeiros anos da década de 90, quando o mercado interno absorveu 

mais de 80% dos carros novos com modelos a gasolina.  

 

 Esta manutenção do "status quo" está fundamentalmente relacionada ao 

descrédito no programa Proálcool, e ao fato de os consumidores estarem muito 

reticentes com a retomada lenta do álcool hidratado. Ademais, existem limitações para a 

expansão da cultura da cana de açúcar, bem como de sua capacidade de produção.  

 

 

i) Alterações Modais 

 

 Nas análises da evolução do transporte coletivo da RMSP, imagina-se que, na 

hipótese tendencial de planejamento urbano, as alterações modais seguem a tendência 

histórica, quando apenas pequenos esforços foram canalizados para incentivar a 

intermodalidade, resultando, ao longo do período de planejamento, na continuidade do 

transporte coletivo essencialmente sobre pneus. No caso da hipótese otimista de 

planejamento urbano, pressupõe-se a aplicação de uma política de fomento ao transporte 

coletivo.  

 

 

j) Desenvolvimento de Energéticos Alternativos e Passíveis de Utilização no 

Transporte Urbano  

 

 A previsão parte dos pressupostos de uma forte redução de custos e da evolução 

tecnológica para quase todas as opções energéticas consideradas atualmente como 

factíveis na substituição dos derivados de petróleo, com maior ênfase para o gás natural. 

Este último deve crescer continuamente no mercado, principalmente em autoveículos 

urbanos, alavancando a premência de soluções para a questão ambiental. O baixo nível 

de emissões associado à combustão do gás natural e a fraca inserção deste energético na 

matriz energética nacional favorecem o crescimento de seu mercado. 
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 O uso de eletricidade deverá ser ampliado nos transportes de massa, seguindo a 

priorização ambiental, embora os carros elétricos só encontrem espaço após 2010, 

quando experiências internacionais, como a da Califórnia, por exemplo, tornarem-se 

completamente viáveis.  

 

 O álcool deverá manter seu espaço na mistura com a gasolina; todavia, a sua 

completa viabilização como alternativa a gasolina dependerá primordialmente de quão 

eficaz for a reestruturação do Proálcool. Se, eventualmente, esta reestruturação for 

positiva, seu espaço no mercado estará assegurado, como, também, poderá criar 

oportunidades aos óleos vegetais como substitutos do óleo diesel. Mesmo assim, a 

gasolina e o óleo diesel deverão continuar tendo um importante papel no 

desenvolvimento e na expansão do transporte urbano até o ano de 2010.  

 

 Na hipótese conservadora, não se supõe que ocorra o emprego de novas 

tecnologias de uma forma marcante. Dentro de uma conjuntura econômica mais 

desfavorável, tais inovações seriam apenas marginais, não representando um saldo 

líquido favorável ao consumo de energéticos e às emissões de poluentes.  

 

 Quanto à hipótese otimista, o desenvolvimento tecnológico dos motores deve 

favorecer a redução das emissões de poluentes e a melhoria dos parâmetros de 

desempenho até 2010. As tendências atuais de redução de peso e volume deverão 

continuar. A elevação de potência não deve ocorrer com aumento da cilindrada e 

conseqüentemente do consumo, mas com a elevação da rotação, o uso de turbo-

compressores e uma maior utilização eletrônica.  

 

 Os motores a ciclo Diesel deverão ter seu espaço no mercado, embora restritos 

principalmente aos caminhões, e aos ônibus, em menor grau, em função do aumento da 

eficiência dos motores a ciclo Otto. Não obstante, o espaço dos motores a ciclo Diesel 

em ônibus estará garantido, sobretudo graças ao emprego da eletrônica no seu controle e 

operação.  

 

 Além da eletrônica, os ônibus terão ampliados os uso de transmissões com 

sistemas automáticos e semi-automáticos, reduzindo o esforço do motorista e 
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minimizando o consumo de combustível. Estas tecnologias deverão ter sua penetração 

mais marcante a partir do ano de 2005, visando melhorias no nível de segurança, no 

consumo de combustível, nas emissões de poluentes e no conforto e conveniência dos 

motoristas e passageiros. Dentro deste contexto, o uso de semáforos inteligentes 

otimizaria o tráfego deste autoveículos nos grandes centros urbanos.  

 

 

k) Consumo Específico  

 

 Na hipótese tendencial não se esperam melhorias significativas no consumo 

específico dos veículos empregados no transporte urbano. Para este cenário, supõe-se 

que o consumo específico de ônibus e automóveis permaneça inalterado entre 1995 e 

2010 (BALASSIANO, 1991), como indicado a seguir:  

 

(a) Automóveis a gasolina:10,0 km/l; 

(b) Automóveis a álcool: 9,0 km/l e  

(c) Ônibus: 2,50 km/l. 

 

 Na hipótese otimista, os impactos das medidas de conservação implementadas 

no setor de transporte viriam contribuir decisivamente para as melhorias no consumo de 

combustíveis e nas emissões de poluentes, assim como para a ampliação do mercado de 

automóveis pequenos, já a partir de 1995.  

 

 Para esta última hipótese, supõe-se que entre 1995 e 2000 a situação 

permaneceria a mesma observada no cenário tendencial. A partir do ano de 2001, 

imagina-se uma melhoria que atingirá o total de 10% em 2010 no consumo específico 

dos veículos leves (0,96% a.a.), em função do menor uso de automóveis, e reduzindo 

portanto os congestionamentos. Para os ônibus, haverá uma melhoria total na eficiência 

de 15% em 2010 (1,4% a.a.).  

 

1) Teor de Enxofre da Gasolina e Óleo Diesel  

 

 Na hipótese tendencial, não se imagina que esta situação venha a sofrer 

modificações substanciais ao longo do período de planejamento. A tendência de 
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eliminação total do enxofre da gasolina não ocorreria, notadamente em função de 

restrições a novos investimentos em refino. No momento, a porcentagem média de 

enxofre na gasolina situa-se em torno de 0,08% (em peso). Neste cenário, o teor de 

enxofre no óleo diesel deverá permanecer tal qual a atual de 0,7% - em peso (BAJAY & 

BERNI, 1994), fundamentalmente em função da falta de recursos para investimentos 

em refino e dessulfurização. No entanto, desde 1995, a CETESB vem monitorando o 

teor de enxofre no óleo diesel e tem registrado valores dentro das especificações 

estabelecidas, os quais vêm sendo gradualmente reduzidos.  

 

 Na hipótese otimista, além da total uniformização da qualidade da gasolina e do 

óleo diesel no território nacional, ter-se-ia a eliminação de grande parte do enxofre da 

gasolina e a obtenção dos limites europeus e norte-americanos para o nível de enxofre 

no óleo diesel, que provavelmente será de 0,05% - em peso (BAJAY & BERNI, 1994) a 

partir de 2010. Nesta situação, imagina-se o início da utilização de catalisadores para 

motores a Diesel. A uniformidade da qualidade da gasolina e do óleo diesel implicará 

em investimentos no refino e na instalação de unidades de dessulfurização nas refinarias 

brasileiras, o que se imagina ser factível no cenário otimista de crescimento econômico. 

 

 

m) Quilometragem 

 

 A CETESB (1982) realizou uma pesquisa28 em que determinou a quilometragem 

anual dos veículos particulares na Região Metropolitana de São Paulo. Verificou-se que 

os veículos movidos a gasolina percorriam em média 17.490 km, e os veículos a álcool 

15.011 km, para o período de 1980 a 1995, como ilustra a Planilha 3 no Apêndice. 

 

 O Gráfico IV.1 apresenta a quilometragem média anual percorrida pelos 

veículos leves por faixa etária. Observa-se que os veículos novos no primeiro ano de 

uso percorrem por volta de 22.000 km em decorrência da necessidade de um maior uso, 

enquanto que os veículos mais velhos percorrem uma extensão bem menor já que a 

confiabilidade do usuário depositada no automóvel diminui com a idade do veículo. 

 

                                                 
28 CETESB, 1994. 
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Gráfico IV.1 

DISTRIBUIÇÃO DA QUILOMETRAGEM MÉDIA ANUAL POR IDADE DO VEÍCULO 

 
Fonte: MURGEL, 1990. 

 

 

Para as duas hipóteses, a projeção da quilometragem para os veículos a gasolina 

e a álcool no período de 1995/2010 é feita a partir da média obtida no período de 

1980/1995 na RMSP. As premissas em torno da quilometragem para os ônibus nas duas 

hipóteses são mantidas constantes em 80.000 km/ano (BALASSIANO, 1991). Na 

hipótese conservadora, adotam-se as tendências atuais, que registram um grande 

movimento de ônibus para atender à população que mora longe do trabalho, e na 

hipótese evolutiva as estimativas são semelhantes à hipótese tendencial, em decorrência 

do maior uso deste tipo de transporte por parte dos novos passageiros que vêm do 

transporte individual. 

 

 

n) Projeção da Frota 

 

n.1) Projeção da Frota de Veículos Leves 

 

O número de veículos que circula na RMSP é de extrema importância para se 

estimar o total de emissões provenientes destes veículos. Para melhor compreensão das 

variáveis aplicadas no estudo, criou-se um modelo para a frota de veículos leves e a 

frota de ônibus. 
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O Ministério dos Transportes – GEIPOT publicou até 1985 dados considerados 

confiáveis, referentes a valores da frota na RMSP, calculados a partir da Taxa 

Rodoviária Única – TRU. Com a extinção da TRU em 1985, o GEIPOT deixou de gerar 

estes dados, passando a responsabilidade para os governos estaduais. A partir de então, 

os números publicados não tiveram a mesma credibilidade. 

 

As estimativas da frota de veículos para cada ano estudado são feitas a partir das 

vendas de veículos ao mercado interno. Verificou-se que, entre os anos de 1980 e 1995, 

a composição da frota de veículos leves da RMSP (FTRMSP) acompanhou a composição 

da frota de nacional de veículos leves (FTBRASIL), em termos de idade, a uma taxa (α) de 

30% (Equação IV.2). 

 

FTRMSP t = FTBRASIL t * αααα 

 

onde:   FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

FTBRASIL t - frota de veículos leves do país no ano t (unidades) 

α - participação percentual de automóveis da RMSP no Brasil (30%) 

 

Aplicando a curva de sucateamento na composição da frota de veículos leves da 

RMSP (FTRMSP t), obtemos a frota de veículos leves remanescentes (FRRMSP t). Por 

exemplo, os veículos com nove anos de uso têm um fator de sucateamento (δ) de 0,42, 

ou seja, apenas permanecerá circulando nas ruas, 42% da frota que possui nove anos 

(Equação IV.3). 

 

 

FRRMSP t = FTRMSP  t *  δδδδ 

 

onde:  FRRMSP t - frota de veículos leves remanescentes da RMSP no ano t  

           (unidades) 

FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

δ - fator de sucateamento, varia conforme a idade do veículo 

 

(Eq.IV.2) 

(Eq.IV.3) 
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A curva de sucateamento29, apresentada no Gráfico IV.2, nos permite concluir 

que, na média, os veículos leves possuem um sucateamento de cerca de 100%, com uma 

idade veicular de aproximadamente 15 anos na RMSP. 

 

Gráfico IV.2 

 

SUCATEAMENTO DE AUTOMÓVEIS POR IDADE 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de URIA (1996) e RIBEIRO (1995). 

 

 

Admite-se que a participação dos veículos particulares (FRPRMSP t) na frota de 

veículos leves remanescentes (FRRMSP t) da RMSP foi estimada a uma taxa (φ) de 98,6% 

(FERNANDES, 1992), conforme os dados históricos verificados no período de 

1980/1995 que estão na Planilha 1 - Apêndice (Equação IV.4).  

 

FRPRMSP t =  FRRMSP t * φφφφ 

 

onde:  FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t (unidades) 

FRRMSP t - frota de veículos leves remanescentes da RMSP no ano t  

(unidades) 

φ - participação percentual dos veículos particulares na frota de veículos  

                                                 
29 A curva de sucateamento, em termos de idade, expressa a composição da frota da RMSP por anos de 
utilização. 
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leves remanescentes da RMSP no ano t (98,6%) 

 

 Os veículos particulares a álcool (FRPARMSP t) surgiram no início da década de 

80, tiveram um período de auge compreendido entre 1983/1988 e, nos anos seguintes, 

passaram por um período de queda, por conta de crises na produção de álcool e no 

programa de incentivo ao álcool - Proálcool. Pelo fato de não ter ocorrido nenhum 

incentivo ao crescimento desta frota, consideramos que do ano de 1993 a 1995, a 

participação dos veículos particulares a álcool (FRPARMSP t) na frota de veículos 

particulares da RMSP (FRPRMSP t ) será de 30% (ν) - Equação IV.5. 

 

FRPARMSP t =  FRPRMSP t *  νννν 

 

 onde: FRPARMSP t - frota de veículos particulares a álcool da RMSP no ano t  

(unidades) 

FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t (unidades) 

 ν - participação percentual dos veículos particulares a álcool na frota de  

veículos particulares da RMSP (%) 

 

Os valores relativos aos veículos particulares a gasolina são obtidos da diferença 

entre a frota total de veículos particulares e a frota de veículos particulares a álcool.  

 

O emprego das equações acima justifica o cálculo da frota de veículos 

particulares (álcool e gasolina) da RMSP no ano de 1995 que se encontra em anexo na 

Planilha 1. 

A frota de veículos particulares da RMSP (FRPRMSP t) no período de 1995/2010 

evolui segundo a taxa anual do PIB (β) da RMSP (Equação IV.6). 

  

Verificou-se uma correlação de 0,977 (R2 de 0,977) no período de 1990/1995 

com a variável PIB da RMSP, ou seja, 97,7% da frota de veículos pode ser explicada 

pelo crescimento do PIB - Planilha 1.  

 

FRPRMSP t =  FRPRMSP t-1 * (1 + ββββ ) 

 

(Eq.IV.5) 

(Eq. IV.6) 
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onde:   FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t (unidades) 

FRPRMSP t-1 - frota de veículos particulares da RMSP no ano t-1 

(unidades) 

β - taxa anual de crescimento do PIB (%), varia conforme a hipótese 

 

Adota-se como hipótese de cálculo que, os veículos particulares a álcool deixam 

de ser fabricados a partir de 1995 e por isso, a partir de um certo ano, não haverá mais 

veículos a álcool, já que o sucateamento total da frota a álcool se dá em 15 anos 

(Equação IV.7) 

 

FRPARMSP t = FRPARMSP t-1  -  VALCO t-15 

 

onde:   FRPARMSP t - frota de veículos particulares a álcool no ano t (unidades) 

FRPARMSP t - frota de veículos particulares a álcool no ano t - 1 

(unidades) 

VALCO t-15 - número de veículos particulares a álcool vendidos no décimo 

quinto ano anterior (unidades) 

 

A frota a gasolina foi calculada pela diferença entre a frota de veículos totais e 

os veículos a álcool da RMSP para o período de 1995/2010. 

 

 

n.2) Projeção da Frota de Ônibus 

 

Com o aumento da taxa de urbanização, uma fração maior da população passou 

a exercer atividades econômicas distantes de seus domicílios, e o crescimento acentuado 

das cidades obrigou que passageiros a utilizar os sistemas de transportes um maior 

número de vezes por dia.  

 

A frota de ônibus da RMSP (FORMSP t) surgiu a partir da evolução histórica 

(1983/1995) dos veículos a diesel da RMSP (FVRMSP t) com uma participação (µ) de 

6,3% - Equação IV.8 . 

 

(Eq. IV.7) 
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FORMSP t =  FVRMSP  t * µµµµ 

 

onde: FORMSP t - frota de ônibus da RMSP no ano t (unidades) 

 FVRMSP t - frota de veículos a diesel da RMSP no ano t (unidades) 

µ - participação percentual da frota de ônibus na frota de veículos a diesel 

da RMSP (6,3%) 

 

A tendência de crescimento da frota de ônibus (FORMSP t) pode ser constatada na 

variação da taxa de crescimento da população da RMSP (ϕ). Verificou-se que, para o 

período 1983/1995, existe uma correlação (Planilha 1) entre eles de 99,7%. Então, a 

frota de ônibus da RMSP varia segundo uma taxa anual de crescimento da população da 

RMSP (ϕ) conforme a hipótese adotada (Equação IV.9). 

 

FORMSP t =  FORMSP  t-1 *  ( 1 + ϕϕϕϕ) 

 

 onde: FORMSP t - frota de ônibus da RMSP no ano t (unidades) 

 FORMSP t-1 - frota de ônibus da RMSP no ano t-1 (unidades) 

ϕ - taxa anual de crescimento da população da RMSP (%), varia 

conforme a hipótese. 

 

O ônibus urbano a diesel convencional tem uma vida útil econômica30 de 4 anos 

e limite de utilização de 7 anos de acordo com a legislação em vigor em várias cidades. 

Recomenda-se a adoção de uma vida útil para esses veículos de 7 anos, considerando o 

estágio tecnológico da indústria automobilística e as características construtivas e 

operacionais diferenciadas para os diversos tipos de veículo (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, 1996) 

 

Entretanto, a frota de ônibus a partir do ano 2002 será calculada pela diferença 

entre a frota de ônibus que varia com a taxa de crescimento da população no ano de 

2002 e os ônibus vendidos no sétimo ano anterior (ônibus sucateados) - Equação IV.10. 

 

                                                 
30 É o período durante o qual a sua utilização é mais vantajosa do que sua substituição por um novo bem 
equivalente. 

(Eq. IV.9) 

(Eq. IV.8) 
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FO' RMSP t+7  =  FORMSP t+7 - VBUS t 

 

onde:   FO'
RMSP t+7 - frota de ônibus da RMSP no ano t + 7 (unidades) 

FORMSP t - frota de ônibus da RMSP no ano t + 7 que varia com a taxa 

anual da população da RMSP (unidades) 

VBUS t - número de ônibus vendidos no sétimo ano anterior (unidades) 

 

 

o) Fatores de Emissão 

 

A atual Legislação Ambiental Brasileira relativa às emissões de automóveis com 

motores a ciclo Otto vigora desde 1992. A partir de 1997, uma nova legislação já está 

planejada, embora seu prazo de validade ainda não esteja totalmente definido. Para 

efeito de cenarização, considerou-se que até o ano 2000 as normas estabelecidas para 

1997 ainda estarão em vigor. A partir daquele ano, buscou-se caracterizar a evolução 

desta legislação dentro dos dois cenários. 

 

No tocante à legislação para motores a ciclo Diesel, a legislação atual é muito 

precária. Para as duas hipóteses procurou-se, a partir de 1995, utilizar como balizadores 

os fatores médios de emissão de MURGEL et al. (1987) e da EPA (1987). 

 

 

o.1) Fatores de Emissão em Motores a Ciclo Otto para Veículos a Gasolina e a Álcool 

 

Na hipótese conservadora, considera-se que os fatores médios de emissão do 

monóxido de carbono, dos hidrocarbonetos e do óxido de nitrogênio estabelecidos pela 

CETESB, para os anos de 1995 e 1996, permanecerão inalterados (Tabela IV.1). 

 

 

 

 

 

 

(Eq. IV.10) 
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Tabela IV.1 

FATORES MÉDIOS DE EMISSÃO DE VEÍCULOS LEVES NOVOS 1 – 1980/1997 

 

Gasolina Álcool Ano 
Modelo CO 

(g/km) 
HC 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
CO 

(g/km) 
HC 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
Pré-80 54 4,7 1,2 - - - 
80-83 33 3,0 1,4 18,0 1,6 1,0 
84-85 28 2,4 1,6 16,9 1,6 1,2 
86-87 22 2,0 1,9 16,0 1,6 1,8 

88 18,5 1,7 1,8 13,3 1,7 1,4 
89 15,2 1,6 1,6 12,8 1,6 1,1 
90 13,3 1,4 1,4 10,8 1,3 1,2 
91 11,5 1,3 1,3 8,4 1,1 1,0 
92 6,2 0,6 0,6 3,6 0,6 0,5 
93 6,3 0,6 0,8 4,2 0,7 0,6 
94 6,0 0,6 0,7 4,6 0,7 0,7 
95 4,7 0,6 0,6 4,6 0,7 0,7 
96 3,8 0,4 0,5 3,9 0,6 0,7 
97 2,0 0,3 0,6 2,0 0,3 0,5 

(1) Médias ponderadas de cada ano-modelo pelo volume da produção 
Fonte: CETESB, 1994. 

 

 

Para o período entre 1997/2010 supõe-se que os valores limites máximos 

estabelecidos para entrarem em vigor em 1997 sejam válidos na hipótese tendencial. 

 

Enquanto que nos anos de 1995 e 1996, na hipótese otimista, os fatores de 

emissão estabelecidos pela CETESB permanecem os mesmos vistos na hipótese 

tendencial; no período compreendido entre 1997 e 2000 ficam aqueles estabelecidos 

para entrarem em vigor em 1997. No período entre 2001 e 2010, espera-se uma redução 

de 40% nos fatores de emissão que entram em vigor em 1997. 

 

Em relação aos óxidos de enxofre, para a hipótese tendencial, supõe-se que o 

fator de emissão31 de 0,12 g/km seja mantido constante entre 1995 e 2010. Tal 

                                                 
31 O cálculo do fator de emissão do SO2 para os veículos a gasolina é realizado através da equação: 
Fator de Emissão (g/km) = (PM (SO2) * M * P) / (PM(S) * 100 * CE) onde PM(SO2) é o peso molecular 
do dióxido de enxofre (64 g), M é a massa específica do combustível (755 g/l), P é % em peso do enxofre 
no combustível - (0,08%), PM(S) é o peso molecular do enxofre (32g) e CE é o consumo específico do 
combustível (12 km/l) 
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suposição baseia-se no fato de que, com o crescimento econômico esperado neste 

cenário, não seriam dispendidos maiores esforços para a dessulfurização total da 

gasolina. Por outro lado, na hipótese otimista, onde se prevê um crescimento econômico 

pronunciado, é de se esperar que entre 1995 e 2000, o fator de emissão permaneça 

constante. Todavia, entre 2001 e 2010, verifica-se um maior esforço para a 

dessulfurização da gasolina. Ao configurar-se este cenário, o fator de emissão sofreria 

uma redução de 15%, atingindo 0,10 g/km. Para o álcool, consideram-se as emissões 

desses óxidos desprezíveis. 

 

 

o.2) Fatores de Emissão em Motores a Ciclo Diesel de Ônibus 

 

No que diz respeito aos fatores de emissão32 do monóxido de carbono, dos 

hidrocarbonetos e dos óxidos de nitrogênio em motores a ciclo Diesel, para ambas as 

hipóteses, adotaremos por base os dados de MURGEL et al. (1987) e EPA (1987), 

conforme mostra a Tabela IV.2. A CETESB ainda não tem em pleno funcionamento 

ensaios com motores a ciclo Diesel nacionais utilizados em ônibus. 

 

Tabela IV.2 
FATORES MÉDIOS DE EMISSÃO DE MOTORES A DIESEL – 1995 

 
Diesel (g/km) 

CO HC NOx 
17,8 2,9 13,0 

      Fonte: MURGEL et al., 1987. 
 

 

Para o monóxido de carbono, nas duas hipóteses, entre 1995 e 2010, considera-

se o valor de MURGEL et al. de 17,8 g/km. 

 

Para a hipótese tendencial, no caso dos hidrocarbonetos, o período 1995/2010 

teve o valor de MURGEL et al. de 2,9 g/km, enquanto que, para a hipótese otimista 

pressupõe-se uma redução de 50% do valor do cenário tendencial. 

 

                                                 
32 O fator de emissão para o ônibus também pode ser expresso em grama do gás poluente por kWh. 
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Quanto aos óxidos de nitrogênio para a hipótese tendencial, prevê-se que para 

todo o horizonte de planejamento, o valor de MURGEL et al. será de 13,0 g/km; 

enquanto que, na hipótese otimista, dois períodos são considerados, sendo o primeiro 

entre 1995 e 2000, onde se espera um fator de emissão de 13,0 g/km (MURGEL et al., 

1987), e o segundo entre 2001 e 2010, onde supõe-se que haverá uma redução de 50% 

do valor cenarizado para o primeiro período. 

 

No tocante aos óxidos de enxofre, entre 1995 e 2010 na hipótese tendencial, será 

mantido constante o fator de emissão33 de 3,42 g/km. Na hipótese otimista, este valor 

persistirá entre 1995 e 2000, e, a partir de 2001, os investimentos em dessulfurização 

possibilitarão uma redução do teor de enxofre no óleo diesel, refletindo no seu fator de 

emissão, que será da ordem de 2,0 g/km, representando uma diminuição de 60% do 

valor do período de 1995/2000. 

 

 

IV.3.b Estimativa de Emissões dos Gases  

 

Uma das ferramentas mais úteis para avaliar a contribuição dos veículos 

automotores na poluição do ar é o Inventário de Emissão Veicular (IEV), que consiste 

no levantamento das emissões de poluentes pela frota de veículos automotores, segundo 

uma metodologia adequada.  

 

O objetivo deste inventário é fornecer uma estimativa quantitativa e qualitativa 

das emissões, que poderá ser utilizada como base para planejamento de ações de caráter 

preventivo ou corretivo, e como indicador de eficácia das ações desenvolvidas no 

âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – 

PROCONVE.  

 

 Consideraram-se apenas poluentes primários oriundos do cano de escapamento 

de veículos automotores da frota da RMSP, mais especificamente gases que influem no 

                                                 
33 Utilizando a mesma equação para o cálculo do SO2 aplicada para os motores do ciclo Otto com os 
seguintes dados para o diesel: PM(SO2) = 64g, PM(S) = 32g, M = 855 g/l, P = 0,7% e CE = 2,5 km/l. 
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aquecimento global, como o CO, NOx , SOx , HC’s e CO2. 

  

 A metodologia de cálculo adotada é adaptada dos trabalhos da CETESB34, que 

considera a emissão total de um determinado poluente atmosférico por veículos 

automotores agrupados de acordo com o ano-modelo, num determinado período que por 

conveniência seja anual. Para efeito de cálculo serão considerados: a quilometragem 

média anual da frota de cada ano-modelo, a emissão média do poluente representada 

pelo fator de emissão e o número de veículos da frota circulante.  

 

 A emissão de cada poluente num determinado ano pode ser definida como 

(Equação IV.11):  

 

Emissão do gás (X) = Quilometragem anual média * Número de veículos  *  Fator de 
para cada ano             dos veículos em circulação    em circulação no ano   Emissão 

(t/ano)                          (km)                                           ( unidades )                    (g/km) 

 

 onde: 
 
 X= CO, HC, NOx, SOx 
 

 

Emissões de Veículos a Gasolina e a Álcool  
 

Contribuição do CO, HC, NOx, SOx 
  

 A emissão total de um determinado poluente, em um ano específico, para os 

veículos leves é o resultado do produto entre a quilometragem anual dos veículos, a 

frota anual dos automóveis e o fator médio de emissão do poluente (Equação IV.12).  

 

 

Emissão (X) = quilometragem (km) * frota * fator de emissão (g/km) 
para cada 
ano (g) 

 

 onde:  

                                                 
34 CETESB, 1994. 
 

(Eq. IV.11) 

(Eq. IV.12) 
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 X = CO, HC, NOx, SOx 

 

 Os fatores médios de emissão dos veículos em uso na RMSP adotados pela 

CETESB foram obtidos através de ensaios das próprias fontes, como pode ser 

constatado nas Tabelas IV.1 que apresentaram os valores limites para as emissões de 

gases de escapamento em veículos leves novos com motores a ciclo Otto, que entram 

em vigor em janeiro de 1997.  

 

 

 Contribuição de CO2  

 

 A estimativa das emissões de CO2 foi baseada no trabalho elaborado por 

RIBEIRO & BALASSIANO (1996) a partir do cálculo da quantia de combustível 

consumido pelos veículos a gasolina (Equação IV.13) e a álcool (Equação IV.14) que 

rodam nas vias da RMSP. Para isso, é preciso conhecer a quilometragem média 

percorrida pela frota de automóveis e o consumo médio de combustível para o veículo. 

Deve-se  considerar que os veículos que têm a gasolina como combustível, na verdade, 

são movidos a uma mistura de 78% de gasolina e 22% de álcool.  

 

 O álcool como é uma fonte energética renovável, não contribuirá no balanço 

final energético para as emissões de CO2. A quantia de álcool que é queimada e liberada 

para atmosfera é semelhante a quantidade encontrada nas plantações de cana de açúcar 

(a cana de açúcar é fonte da produção do combustível no Brasil). Por conseguinte, o 

balanço de emissões será igual a zero.  

 

 

 Dados para o consumo:  
 

- Consumo médio (km/l) 

- A quilometragem média percorrida pelo veículo por ano (km/ano) 

- Percentagem de gasolina no combustível gasool: 0,78  
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 Quantia de gasolina consumida pelo automóvel por ano:  

 

 = 1 / (consumo médio anual) * (quilometragem média anual) * 0,78 * unidades  
 = l/km * km/ano * 0,78 * veículos                                                            de veículos 
= l / ano 

 

 Quantia de álcool consumido pelo automóvel por ano:  

 

 = 1 / (consumo médio anual) *(quilometragem média anual) * unidades   
 = l/km * km/ano * veículos                                                           de veículos 
 = l / ano 

  

 

 Para estimarmos a quantidade de CO2 emitida pelos automóveis, utilizou-se as 

relações mostradas a partir da Tabela IV.3 e a equação extraída do Balanço Energético 

Nacional do Brasil (MME, 1995) - Equação IV.15.  

 

Tabela IV. 3 

CONSTANTES UTILIZADAS NA QUANTIFICAÇÃO DE CO2 PARA VEÍCULOS A GASOLINA  

 

Massa Específica Poder Calorífico Superior Fator de Emissão 

738 kg/m3 11.230 kcal/kg 65,8 g/MJ 

Fonte:CESP,1996.  

 

 

 Quantia total de CO2 emitido por ano:  

 

= massa específica * poder calorífico superior * conversão de J para kcal * fator  
de  emissão da combustível * consumo do combustível 
= kg/m3 * kcal/kg * J/kcal * g /MJ * l / ano  
= t.CO2  

 

(Eq. IV.13) 

(Eq. IV.14) 

(Eq. IV.15) 
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Emissão de Ônibus  

 

 Contribuição de CO, HC, NOx, SOx 

 

 A emissão total de um determinado poluente em um ano específico para os 

ônibus é o resultado do produto entre o quociente do indicador de atividade - pass.km – 

e os passageiros transportados – pass., a frota de ônibus e o fator de emissão do poluente 

(Equação IV.16).  

 

 Emissão(X) = Pass.km * frota * fator de emissão (g/km)  
 para cada         Pass. 
 ano (g)  

   

 onde:  

 

 X = CO, HC, NOx, SOx  

 

 Para este trabalho será necessário fazer uma aproximação no cálculo da emissão 

dos ônibus. A razão entre o indicador de atividade (pass.km) e os passageiros 

transportados (pass.) se aproxima do valor da quilometragem. Essa atitude foi tomada 

em virtude da dificuldade de encontrar os dados acima mencionados para a Região 

Metropolitana de São Paulo. Contudo, no resultado final não haverá grande diferença 

entre o uso da razão (pass.km / pass.) e sua substituição pela quilometragem (km), face 

a proposta final de se estimar o custo de abatimento das emissões de carbono. A 

equação anterior ficaria assim (Equação IV.17):  

 

 

 Emissão (X) = quilometragem (km) * frota * fator de emissão  
        para cada                                                                (g/km) 
 ano (g)  

 

 onde: 

 

(Eq. IV.16) 

(Eq. IV.17) 



 77

 X = CO, HC, NOx, SOx 

 

 

 Contribuição de CO2  

 

 Para estimar a contribuição de CO2 da frota de ônibus, utilizou-se a mesma 

metodologia (BALASSIANO & RIBEIRO, 1996) aplicada para os automóveis. Deve-se 

levar em conta o consumo médio do diesel para os ônibus, a quilometragem percorrida 

pelo ônibus e a frota operante de ônibus na Região Metropolitana de São Paulo para 

cada ano. Assim, será possível calcularmos a quantidade de combustível consumido 

pela frota a cada ano (Equação IV.18).  

 

 Dados para o consumo: 

 

- Consumo médio (km/l) 

- A quilometragem média percorrida pelo ônibus por ano (km/ano) 

 

 Quantia de diesel consumida pelo ônibus por ano:  

 

 = 1 / ( consumo médio anual ) * (quilometragem média anual) * unidades  
 = l / km * km / ano * ônibus                                                            de ônibus 
 = l /ano  

 

 

 A Equação IV.19 será utilizada para calcular a quantidade de CO2 emitida pelos 

ônibus. Usaremos as relações mostradas na Tabela IV.4.  

 

Tabela IV.4 

CONSTANTES UTILIZADAS NA QUANTIFICAÇÃO DE CO2 PARA VEÍCULOS A DIESEL 

 

Massa Específica Poder Calorífico Superior Fator de Emissão 

852 kg/m3 10.750 kcal/kg 70,4 g/MJ 

Fonte: CESP, 1996.  

 

(Eq. IV.18) 
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 Quantia total de CO2 emitido por ano: 
  

= massa específica * poder calorífico superior * conversão de J para kcal *   
fator de emissão do diesel * consumo do diesel 
= kg / m3 * kcal / kg * J / kcal * g / MJ * l /ano  
= t.CO2 / ano 

 

 

Os Fatores de Deterioração 
 

 Sobre os valores dos fatores de emissão (FEVEÍCULO NOVO) de CO e HC para 

veículos leves novos entre 1995 e 2010 deverá incidir um fator de correção, comumente 

denominado de “fator de deterioração” – FD do veículo, uma vez que o desgaste de 

peças e componentes afeta as características de emissão do motor, aumentando 

especialmente a emissão de CO e HC. 

 

Saliente-se que não existe um fator de deterioração para os óxidos de nitrogênio 

porque este poluente, no decorrer dos anos, tende a reduzir sua quantidade. Além do 

que, não foi considerado o fator para o SOx. 

 

Dessa forma, o fator de emissão do CO e HC (FEVEICULO NOVO) passa a ser o 

fator de emissão corrigido (FECORRIGIDO) - Equação IV.20: 

 

FECORRIGIDO = FEVEÍCULO NOVO *  FD 

 

 onde: FECORRIGIDO - fator de emissão corrigido (g/km) 

  FEVEÍCULO NOVO - fator de emissão (g/km) 

  FD - fator de deterioração (unitário) 

 

O cálculo dos fatores de deterioração35 (FD) pode ser feito a partir da 

metodologia desenvolvida pela EPA (CETESB, 1994), conforme indicado nas equações 

abaixo (Equação IV.21) para os veículos fabricados a partir de 1977. 

                                                 
35 Os valores encontram-se na Planilha 2. 
 

(Eq.IV.19) 

(Eq.IV.20) 
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FD (CO) = 56,34 + 2,55 * Y 

                         56,34 

FD (HC) = 4,43 + 0,25 * Y 

                         4,43 

 

 onde: FD(CO) - fator de deterioração do CO (unitário) 

  FD(HC) - fator de deterioração do HC (unitário) 

  Y = quilometragem acumulada pelo veículo 

                                        1,61 * 10.000 

 

Nesta metodologia, o valor máximo de Y é de 6,21, tornando-se constante a 

partir de 100.000 km, quando ocorre uma estabilização na degradação do veículo e das 

emissões. 

 

Em vista da indisponibilidade de fatores de deterioração para veículos a diesel 

na literatura consultada, não foi considerada a deterioração desta categoria de veículos. 

 

 

IV.3.c Situação em 2010: Cenário Referência e Cenário Alternativo  

 

 Cenário Referência  

 

 O cenário de referência constitui-se numa base para qualquer cenário que se 

queira analisar em relação ao custo de abatimento das emissões de CO2. 

  

 Para o ano de 2010, o Cenário de Referência para as emissões de gases de efeito 

estufa é aquele obtido a partir da cenarização do ano de 1995 (Evolução 1995), 

apresentado anteriormente. Para as duas hipóteses: tendencial e otimista, teremos os 

seguintes resultados36.  

                                                 
36 Os resultados são obtidos a partir das Planilhas 4 e 5 que se encontram no Apêndice. 

(Eq. IV.21) 
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Hipótese tendencial37: 

 

1. Total de veículos particulares a gasolina e a álcool em 2010: 6.796.000 

unidades 

2. Total de ônibus em 2010: 27.000 unidades 

3. Total de CO emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 289.834 t. 

4. Total de HC’s emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 44.681 t. 

5. Total de NOx emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 99.008 t. 

6. Total de SOx emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 21.465 t. 

7. Total de CO2 emitido38 em 2010 (veículos particulares e ônibus): 23.304.649 t. 

 

Hipótese otimista: 

 

1. Total de veículos particulares a gasolina e a álcool em 2010: 9.150.000 

unidades 

2. Total de ônibus em 2010: 26.000 unidades 

3. Total de CO emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 240.413 t. 

4. Total de HC’s emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 34.099 t. 

5. Total de NOx emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 71.027 t. 

6. Total de SOx emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 20.055 t. 

7. Total de CO2 emitido em 2010 (veículos particulares e ônibus): 27.701.553 t. 

 

 Cenário Alternativo 
 

 O Cenário Alternativo expressa as modificações que devem ser realizadas em 

relação ao Cenário de Referência. Desta forma, o Cenário Alternativo é assim retratado: 

 

                                                 
37 Os valores apresentados estão aproximados nas duas hipóteses. 
38 Para o cálculo das emissões de CO2, não contabilizaremos os veículos particulares a álcool nas duas 
hipóteses. 
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 Aproximadamente 30% da população da RMSP que reside em áreas urbanas 

dependem do transporte coletivo para deslocar-se. Mesmo nos domicílios com 

automóvel, o uso do transporte coletivo é uma necessidade para quem não pode usar o 

transporte individual. Assim, o acesso das pessoas às atividades necessárias à vida 

moderna depende do funcionamento adequado do transporte coletivo. 

 

Em áreas isoladas, o transporte coletivo é inclusive uma questão de 

sobrevivência. Sabemos que não é possível acomodar todos os deslocamentos em 

veículos particulares, por motivos sociais, econômicos e ambientais. Assim, o 

investimento no transporte coletivo e no trânsito é uma necessidade. É a melhor forma 

de garantir qualidade de vida e eficiência para as cidades do Brasil. 

 

No campo social, o transporte coletivo possibilita o acesso ao emprego, à saúde, 

à habitação, à educação, ao comércio, à cultura e ao lazer. O trânsito disciplinado ajuda 

a reduzir o índice de acidentes e a melhorar a qualidade de vida das áreas residenciais e 

de convivência coletiva. Do lado econômico, o transporte coletivo aumenta a oferta 

direta e indireta de empregos e as trocas comerciais (compras, negócios). O trânsito 

organizado é garantia de eficiência na circulação de pessoas. No lado ambiental, o 

transporte coletivo ajuda a reduzir a poluição através do controle dos níveis de poluição 

atmosférica e sonora. Em termos urbanísticos, o transporte coletivo adequado ajuda a 

reorganizar a cidade de forma mais eficiente. 

 

A RMSP detém tecnologia ampla e variada para resolver a maioria dos 

problemas de transporte e trânsito. Soluções simples na área de sinalização e soluções 

complexas de grandes corredores de ônibus já foram experimentadas com sucesso em 

várias cidades brasileiras, podendo ser transplantadas para outras cidades. 

 

Portanto, a proposta adotada aqui é a da substituição de automóveis por ônibus, 

já que a emissão de gases provenientes da frota antiga de automóveis que ainda circula 

nas vias das grandes cidades é elevada, e estes veículos são raramente submetidos a uma 

manutenção e um controle de poluentes efetivos. 

 

A substituição de veículos faz-se através de um coeficiente de substituição (CS) 

entre a frota dos veículos particulares (FRPRMSP t) e a frota de ônibus (FORMSP t). Esse 
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coeficiente é resultado da razão entre o somatório de veículos particulares sucateados 

(FSPRMSP t) no período 1980/1995 e a frota total de veículos leves do Brasil (FTBRASIL t) 

em 1995 - Equação IV.22. 

 

CS = t=1980 ∑∑∑∑ 1995 FSPRMSP t / FTBRASIL t 

 

onde: FSPRMSP t - frota de veículos particulares sucateados da RMSP no ano t 

(unidades) 

 FTBRASIL t - frota de veículos leves do Brasil no ano t (unidades) 

 

 A frota anual de veículos particulares sucateados (FSPRMSP t) da RMSP vem do 

produto da participação de veículos particulares nos veículos remanescentes (φ) pela 

diferença entre a frota anual de veículos leves (FTRMSP t) e a frota anual de veículos 

leves remanescentes (FRRMSP t) da RMSP - Equação IV.23. 

 

FSPRMSP t =  (FTRMSP t  -  FRRMSP t )* φ 

 

onde:   FSPRMSP t - frota de veículos particulares sucateados da RMSP no ano t  

(unidades) 

 FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

 FRRMSP t - frota de veículos leves remanescentes da RMSP no ano t  

(unidades) 

φ - participação percentual dos veículos particulares na frota de veículos 

leves remanescentes da RMSP no ano t (98,6%). 

 

 

 

Assim, o coeficiente de substituição39 estaria em torno de 7,5%. Porém, muitos 

veículos que deveriam estar fora das ruas (sucateados), ainda circulam pela RMSP. 

Considerando que aproximadamente 55% desses veículos sairão mesmo das ruas. Dos 

                                                 
39 A Planilha 1 que deu origem ao coeficiente de substituição encontra-se no Apêndice. 
 
 
 

(Eq. IV.22) 

(Eq. IV.23) 
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veículos que restaram, 50% também seriam retirados pois seus proprietários estariam 

dispostos a se locomover utilizando os ônibus; então, o coeficiente de substituição 

ficaria reduzido a 2%. 

 

Um veículo particular carrega, em média, 1,5 pessoas e o ônibus, em média, 30 

pessoas (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). Então, o número de 

ônibus adicionados (FOA RMSP t) que substituirá os veículos particulares será obtido da 

seguinte forma - Equação IV.24. 

 

FOA RMSP t =  FRPRMSP t-1 *  CS  *  1,5 / 30 

 

onde: FOA 
RMSP t - frota de ônibus adicional da RMSP no ano t (unidades) 

FRPRMSP t-1 - frota de veículos particulares da RMSP no ano t-1 

(unidades) 

CS - coeficiente de substituição (%) 

 

A frota anual de veículos particulares da RMSP (FRTRMSP t) que permanece 

depois de retirados alguns veículos é representada pela seguinte equação (Equação 

IV.25). 

 

FRPTRMSP t =  FRPRMSP t-1  *  (1 - CS) 

 

onde: FRPTRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP que resta após a 

substituição no ano t (unidades) 

FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t-1 (unidades) 

CS - coeficiente de substituição (%) 

 

Enquanto que a nova frota anual de ônibus da RMSP (FOTRMSP t) é expressa pela 

Equação IV.26: 

 

FOTRMSP t =  FORMSP t-1  +  FOA RMSP t 

 

 

(Eq. IV.24) 

(Eq. IV.25) 

(Eq. IV.26) 
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onde: FOTRMSP t  - frota total de ônibus depois da substituição no ano t  

(unidades) 

FORMSP t-1 - frota de ônibus da RMSP no ano t-1 (unidades) 

FOA RMSP t - frota de ônibus que foi adicionada no ano t (unidades) 

 

Para uma substituição de 2,0% da frota de veículos particulares por ônibus da 

RMSP, temos: 

 

Hipótese tendencial40: 

 

8. Total de veículos particulares a gasolina e a álcool que restaram após a 

substituição em 2010: 6.416.000 unidades 

9. Total de ônibus após a substituição em 2010: 34.000 unidades 

10. Total de CO no Cenário Alternativo em 2010: 285.612 t. 

11. Total de HC’s no Cenário Alternativo em 2010: 44.135 t. 

12. Total de NOx no Cenário Alternativo em 2010: 102.223 t. 

13. Total de SOx no Cenário Alternativo em 2010: 15.065 t. 

14. Total de CO2 no Cenário Alternativo41 em 2010: 22.719.445 t. 

15. Total de CO evitado ( 3 – 10 ) quando da substituição: 4.222 t.  

16. Total de HC’s evitado ( 4 – 11 ) quando da substituição: 546 t.  

17. Total de NOx evitado ( 5 – 12 ) quando da substituição: (-) 3.215 t.  

18. Total de CO2 evitado ( 7 – 14 ) quando da substituição: 585.204 t.  

 

 

Hipótese otimista: 

 

8. Total de veículos particulares a gasolina e a álcool que restaram após a 

substituição em 2010: 8.381.000 unidades 

9. Total de ônibus após a substituição em 2010: 35.000 unidades 

                                                 
40 Os valores estão aproximados nas duas hipóteses. 
41 Para o cálculo das emissões de CO2, não contabilizaremos os veículos particulares a álcool nas duas 
hipóteses. 
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10. Total de CO no Cenário Alternativo em 2010: 235.987 t. 

11. Total de HC’s no Cenário Alternativo em 2010:  32.516 t. 

12. Total de NOx no Cenário Alternativo em 2010: 70.818 t. 

13. Total de SOx no Cenário Alternativo em 2010: 15.596 t. 

14. Total de CO2 no Cenário Alternativo em 2010: 26.191.808 t. 

15. Total de CO evitado ( 3 – 10 ) quando da substituição: 4.426 t.  

16. Total de HC’s evitado ( 4 – 11 ) quando da substituição: 1.583 t.  

17. Total de NOx evitado ( 5 – 12 ) quando da substituição:  210 t.  

18. Total de CO2 evitado ( 7 – 14 ) quando da substituição: 1.509.745 t.  

 

No caso de haver uma maior substituição de veículos particulares, a emissão de 

CO2 total no cenário alternativo será maior do que no cenário de referência. 

 

As emissões dos gases e da frota de veículos automotores da RMSP no período 

de 1995/2010 encontram-se nas Planilhas 4 e 5 (Apêndice) respectivamente para a 

hipótese tendencial e otimista. 

 

 

IV.3.d Principais Custos / Gastos Envolvidos no Cenário de Referência e no 

Cenário Alternativo. 

 
 
 Os custos42 que serão considerados são os que afetam diretamente a sociedade 

dependente do transporte público urbano (ônibus) e/ou individual. Portanto, os 

principais custos enunciados serão: 

 

Custos Referentes aos Veículos Particulares 

 

- Gasto Anual com Combustível da Frota de Veículos Particulares (CCOMB t ) 

 

                                                 
42 Estima-se os custos diretos e indiretos dos transportes. Dentre os custos diretos, os investimentos do 
poder público para a construção e manutenção das vias, ou da população no consumo de combustíveis, 
aquisição e manutenção de veículos, etc. Os custos indiretos correspondem aos custos de 
congestionamento, custos dos acidentes e mortes e do aumento da poluição do ar. 
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 O custo anual do combustível é o resultado do produto de duas variáveis: o 

combustível (gasolina/álcool) consumido pela frota e o preço do combustível no posto 

de abastecimento de gasolina/álcool. 

  

O preço da gasolina varia conforme a hipótese escolhida. Para a hipótese 

tendencial, de acordo com RIBEIRO (1995), o custo da gasolina seria igual a Cg = 1,09 

* preço do petróleo + US$ 5,0 / barril. Levando-se em conta o cenário desenvolvido 

pelo World Energy Council (WEC) Comission, onde se considera um crescimento 

econômico médio mundial da ordem de 3,3% até 2010 e uma demanda por petróleo 

com crescimento modesto de 1% a.a., o custo da gasolina estará em torno de US$ 21,01 

/ barril ou, de forma equivalente, US$ 0,1322 / litro em 1995. O preço na “bomba de 

gasolina” situa-se na faixa de US$ 0,725 / litro (Notas de aula, 1997). 

 

Tendo como hipótese que a relação entre o preço da “bomba de gasolina” e o 

custo da gasolina se mantém fixa no período de análise, o custo da gasolina em 2010 

alcança US$ 0,1823 / litro para um preço de petróleo em torno de US$ 22 / barril. 

Podemos assim afirmar que o preço na “bomba de gasolina” será de aproximadamente 

US$ 1,148 / litro, para o ano 2010. 

 

 O preço da gasolina pode ser acompanhado pela Tabela IV.5 a partir das 

hipóteses acima. 
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Tabela IV.5 

PREÇO DA GASOLINA NO PERÍODO DE 1995/2010 - HIPÓTESE TENDENCIAL 
 

Ano Preço do Petróleo1 
(US$ / barril)2 

Custo da Gasolina 
(US$ / litro)2 

Preço da Gasolina 
(US$ / litro)3 

1995 14,69 0,1322 0,833 
1996 15,09 0,1349 0,851 
1997 15,50 0,1377 0,868 
1998 15,93 0,1407 0,887 
1999 16,36 0,1436 0,905 
2000 16,81 0,1467 0,924 
2001 17,27 0,1499 0,945 
2002 17,74 0,1531 0,964 
2003 18,22 0,1564 0,986 
2004 18,72 0,1598 1,007 
2005 19,23 0,1633 1,030 
2006 19,76 0,1669 1,052 
2007 20,30 0,1706 1,076 
2008 20,85 0,1744 1,099 
2009 21,42 0,1783 1,124 
2010 22,00 0,1823 1,148 

         Nota. 1- Segundo cenário de RIBEIRO (1995);  
                  2 - O dólar equivalente a 1994;  
                  3 - O dólar equivalente a 1995. 
         Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de RIBEIRO (1995). 
 

 

 Para a hipótese otimista, segundo RIBEIRO (1995), isto ocorre em decorrência 

da instabilidade da política do Oriente Médio, do custo elevado das fontes alternativas 

de energia e da taxação dos combustíveis fósseis em função de seus impactos 

ambientais. O custo da gasolina para 2010 ficará em torno de US$ 37,7 / barril ou, de 

forma equivalente,  US$ 0,2371 / litro para um preço de petróleo em torno de US$ 30 / 

barril. Adotando-se a mesma relação entre a “bomba da gasolina” e o custo da gasolina, 

o preço na “bomba de gasolina” será de aproximadamente US$ 1,474 / litro. 

 

Na hipótese otimista, o preço da gasolina está disposto na Tabela IV.6. 
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Tabela IV.6 
PREÇO DA GASOLINA NO PERÍODO DE 1995/2010 - HIPÓTESE OTIMISTA 

 
Ano Preço do Petróleo1 

(US$ / barril)2 
Custo da Gasolina 

(US$ / litro)2 
Preço da Gasolina 

(US$ / litro)3 

1995 14,98 0,1341 0,833 
1996 15,69 0,1390 0,863 
1997 16,43 0,1441 0,895 
1998 17,21 0,1494 0,929 
1999 18,03 0,1551 0,964 
2000 18,88 0,1609 1,000 
2001 19,78 0,1671 1,038 
2002 20,71 0,1734 1,077 
2003 21,69 0,1802 1,120 
2004 22,72 0,1872 1,163 
2005 23,80 0,1946 1,209 
2006 24,93 0,2024 1,258 
2007 26,11 0,2105 1,308 
2008 27,35 0,2190 1,361 
2009 28,64 0,2278 1,415 
2010 30,00 0,2371 1,474 

        Nota. 1- Segundo cenário de RIBEIRO (1995);  
                  2 - O dólar equivalente a 1994;  
                  3 - O dólar equivalente a 1995. 
          Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de RIBEIRO (1995). 
 
 
 
 O custo do álcool leva em conta os custos de investimento, de manutenção no 

valor de US$ 45 / barril (RIBEIRO, 1995), sendo que este custo não se altera nos 

cenários considerados. De fato, uma vez que o programa foi extinto, não haverá 

incentivos para a redução desse valor. Adotando-se a mesma relação entre o custo do 

combustível e o posto de abastecimento feita para a gasolina, o preço médio do álcool 

no período de 1995/2010 seria igual a aproximadamente US$ 0,630 / litro (URIA,1997). 

 

Portanto, para calcular os custos referentes ao combustível (gasolina/álcool), 

necessita-se dos seguintes dados : 

 

- combustível consumido (DCOMB t) pela frota de veículos no período 

1995/2010 (m3 ) - Equações IV.13 e IV.14; 

- preço do combustível (PrCOMB t) no período de 1995/2010 para as hipóteses 

tendencial e otimista, como verificou-se nas Tabelas IV.5 e IV.6. 
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A demanda de combustível (DCOMB t) difere entre as duas hipóteses quanto nos 

dois cenários, em decorrência da composição da frota de veículos e da melhoria do 

consumo específico dos combustíveis na hipótese otimista, como podemos observar a 

Tabela IV.7 para o ano de 2010. 

 

Tabela IV.7 

DEMANDA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL) – 2010 
 

Cenário de Referência 

Hipótese Tendencial Hipótese Otimista 

Gasolina (m3) Álcool (m3) Gasolina (m3) Álcool (m3) 

9.184.966 105.828 11.267.045 95.804 

Cenário Alternativo 

Hipótese Tendencial Hipótese Otimista 

Gasolina (m3) Álcool (m3) Gasolina (m3) Álcool (m3) 

8.666.904 105.828 10.312.732 95.804 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Planilha 4 e 5 - Apêndice e Tabelas IV.6 e IV.7. 

 

 

- Custo Anual de Manutenção da Frota de Veículos Particulares (CMANUT t ) 

 

De acordo com MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (1996), o custo de 

manutenção representa cerca de 17% do produto do preço do combustível (gasolina) 

consumido (PrCOMB t) e o inverso do consumo específico do veículo no ano de 1996 

(CCOMB t). 

 

Consideramos que o custo de manutenção no ano de 1996 se estenda para o 

período de 1996/2010 nas duas hipóteses. Este custo é expresso em unidades monetárias 

por quilômetro (US$/km). 

 

Para uma quilometragem percorrida por um veículo a gasolina de 17.490 km, o 

custo de manutenção será de US$ 0,014 / km ou US$ 253,0 na hipótese conservadora e 

para a hipótese otimista, US$ 0,15 / km ou US$ 256,6. 
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- Investimentos Referentes aos Veículos Particulares (IPARTICULAR t ) 

 

O investimento refere-se ao custo de compra de um veículo particular, seja a 

álcool ou a gasolina. De acordo com a própria pesquisa de campo realizada, concluiu-se 

que esse investimento está, em média, na faixa de US$ 12.500 por veículo, seja a álcool 

ou a gasolina. Além disso, ressalte-se que a vida útil desses veículos é de 15 anos. 

 

 

ESQUEMA DOS CUSTOS ENVOLVIDOS  COM OS VEÍCULOS PARTICULARES: 

 

Tipo de 
Veículo 

Custo Investimento 
por ano 

US$ * 109 

Custo  
Combustível  

por ano 
US$* 109 

Custo Manutenção  
por km por ano 

US$ * 109 

Veículo 

particular 
US$ 12.500 * FVRMSP t DCOMB t * PrCOMB t 

0,17 * [ PrCOMB t  *      

 ( 1/CCOMB t) ] * FVRMSP t 

        (O dólar equivale ao ano de 1995) 

 

onde:   FVRMSP t - frota anual de veículos da RMSP no ano t (unidades) 

  DCOMB t - demanda de combustível no ano t (m3/ano) 

  PrCOMB t - preço do combustível no ano t (US$ / l) 

  COCARRO t - custo de um automóvel no ano t (US$/ano) 

  CCOMB t - consumo específico do automóvel a gasolina (km/l) 

   

 

Custos Referentes aos Ônibus 

 

É necessário considerar alguns dados iniciais, como a demanda prevista de 

passageiros anualmente, durante o período de análise. A extensão total dos corredores 

que compõem a RMSP é de 135 km (ANTP, 1995).  

 

 

- Investimentos Referentes aos Ônibus (IBUS t ) 
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O custo de um ônibus a Diesel está na faixa de US$ 100.000 (BALASSIANO, 

1991). A estimativa dos investimentos em sinalização e obras civis necessárias à 

implantação do corredor é de aproximadamente US$ 3.735.000 / km. Desta maneira, 

teríamos um custo total de investimento segundo a equação abaixo (Equação IV.27): 

 

IBUS = (US$ 100.000 * FORMSP t ) + US$ 504.225.000 

 

onde:   IBUS - o custo total de investimento para a frota de ônibus no ano t   

            (US$/ano) 

 FORMSP t - frota de ônibus a diesel no ano t (unidades) 

 

Os US$ 504.225.000 são obtidos através do produto entre os custos com a 

sinalização e a extensão do corredor da RMSP (135 km). 

 

 

- Custo Anual de Manutenção da Frota de Ônibus (CMANUT t ) 

 

Os custos de manutenção / operação da frota de ônibus que avaliaremos, 

correspondem às despesas com o consumo de combustível, de lubrificantes, de rodagem 

e de peças e acessórios. Esse custo é expresso em unidades monetárias por quilômetro 

(US$ / km). 

 

O custo de manutenção e operação do sistema (M & O) é calculado com base na 

Planilha de Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbano do Ministério dos Transportes. 

Considerando-se o peso do custo do combustível na composição do custo de M & O de 

50,8%, obtém-se o custo de M & O. 

 

O custo do combustível (CCOMB t) por quilômetro é obtido pela multiplicação do 

preço do litro do óleo diesel em 1995 (US$ 0,475 / litro) pelo coeficiente de consumo 

específico do tipo de veículo. Para um veículo pesado43, o seu coeficiente de consumo44 

                                                 
43 Compreende veículos (camionetas, caminhões e ônibus) com massa total superior a 2800 kg, cuja 
potência do motor é superior a 200 HP. 
44 O coeficiente de consumo é calculado pela razão entre o combustível consumido (l) e a quilometragem 
percorrida. Para o cálculo será utilizado a média, 0,45 l / km. 

(Eq. IV.27) 
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(l/km) está na faixa de 0,30 - 0,50. Desta forma o custo do combustível seria de US$ 

0,19 / km (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 1996). 

 

O custo de manutenção e operação para um ônibus (CMANUT) no ano t será de 

(Equação IV.28): 

 

CMANUT t = (US$ 0,190 / km) / 0,508 

CMANUT t = US$ 0,374 / km por veículo 

 

 

Além do custo de investimento, do custo de manutenção e operação, também faz 

parte do fluxo de caixa referente ao ônibus, o seu valor residual (VR)45 - Equação IV.29.  

 

VRt = 0,10 * COBUS 

 

onde:  VRt - valor residual do veículo no ano t (US$/ano) 

COBUS - custo de um ônibus (US$/ano) 

 

Considerando, finalmente uma quilometragem média rodada anual de 80.000 km 

por veículo, teremos: 

 

 

 ESQUEMA DOS CUSTOS ENVOLVIDOS COM OS ÔNIBUS: 

 

Tipo de 

Veículo 

Custo Investimento 

por ano 

US$ * 109 

Custo Manutenção 

por km por ano 

US$ * 109 

Valor Residual 

por ano 

US$ * 109 

Ônibus 
(US$ 100.000 * FORMSPt) +  

US$ 504.225.000 
US$ 0,374/km por veículo 0,10 *  COBUS 

(O dólar equivale ao ano de 1995) 

 

                                                 
45 Esse valor é expresso como uma fração do preço do veículo novo. Recomenda-se adotar o valor de 
10% em relação ao preço do veículo novo (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 1996). 
 
 

(Eq. IV.28) 

(Eq. IV.29) 
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onde:   FORMSP - frota anual de ônibus da RMSP no ano t (unidades) 

 COBUS - custo de um ônibus (US$/ano) 

 

A estimativa de receita operacional é baseada numa tarifa de US$ 0,78 / 

passageiros46, considerando ainda que o sistema de ônibus da RMSP transporta 

aproximadamente 8 milhões de passageiros por dia e opere 300 dias / ano. A receita 

estimada anual seria portanto de US$ 1,9 bilhões. Entretanto, a receita é um benefício 

que somente é aproveitado pelos empresários e a população que utiliza esse transporte 

urbano não tem nenhum ganho. 

 

 Os custos associados ao congestionamento, ao ruído e aos acidentes são 

igualmente relevantes. Consideramos que o total desses custos para os veículos 

particulares se anulará com o total dos custos referentes aos ônibus. 

 

Após todas as discussões em torno dos principais custos envolvidos ocorrendo 

em instantes diferentes de tempo, devemos calcular o valor total dos custos47 

anualmente, a partir dos termos que compõem o estudo: o investimento inicial e o valor 

residual, e somá-los aos custos (manutenção / combustível), tanto para veículos 

particulares quanto para os ônibus, a partir da representação da equação abaixo - 

(Equação IV.30). 

 

 

VAt =  It * (1 + i )n  +  Ct   -      VRt     _  

                 ( 1 + i )n  

 

onde:  VAt - valor total dos custos do problema no ano t (US$/ano) 

 It - investimento inicial no ano t (US$/ano) 

Ct - custo de combustível / manutenção no ano t (US$/ano) 

VRt - valor residual no ano t (US$/ano) 

i - taxa de desconto (%) 

                                                 
46 Valor adotado pelos ônibus da RMSP, segundo o Anuário ANTP dos Transportes Públicos, 1995. 
47 Esse cálculo é baseado na representação gráfica do fluxo de caixa que se apresenta na Metodologia para 
o Cálculo dos Custos no Apêndice. 
 
 

(Eq. IV.30) 
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n - período de tempo (anos)  

 

Desta forma, podemos obter os custos finais48 em cada ano para os veículos 

particulares e ônibus nos cenários de referência e alternativo para cada hipótese: 

tendencial e otimista. Em 2010, teremos os seguintes resultados (Tabelas IV.8 e IV.9). 

 

Tabela IV.8 
 

CUSTOS E INVESTIMENTOS PARA VEÍCULOS LEVES E ÔNIBUS  
NA HIPÓTESE TENDENCIAL  - 2010 

 
Hipótese Tendencial – 2010 

Custos Cenário de Referência Cenário Alternativo 

Veículos a Gasolina e a Álcool 

Investimentos (US$) 275,22 * 109 261,02 * 109 

Manutenção (US$) 1,70 * 109 1,61 * 109 

Combustível (US$) 10,61 * 109 10,02 * 109 

Subtotal dos Veículos (US$) 287,53 * 109 272,65 * 109 

Ônibus 

Investimentos (US$) 28,45 * 109 30,56 * 109 

Manutenção (US$) 0,80 * 109 1,01 * 109 

Valor Residual (US$) 0,53 * 109 0,64 * 109 

Subtotal dos Ônibus (US$) 28,72 * 109 30,94 * 109 

Total (US$) 316,25 * 109 303,91 * 109 

Fonte: Elaboração própria partir dos dados da Planilha 6 - Apêndice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48 Os cálculos dos custos anuais para o período de 1995/2010 estão no final do trabalho na Planilha 6 no  
Apêndice. 
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Tabela IV.9 

CUSTOS E INVESTIMENTOS PARA VEÍCULOS LEVES E ÔNIBUS   
NA HIPÓTESE OTIMISTA - 2010 

 
Hipótese Otimista – 2010 

Custos Cenário de Referência Cenário Alternativo 

Veículos a Gasolina e a Álcool 

Investimentos (US$) 319,10 * 109 296,23 * 109 

Manutenção (US$) 2,33 * 109 2,13 * 109 

Combustível (US$) 16,67 * 109 15,26 * 109 

Subtotal dos Veículos (US$) 338,1 * 109 313,62 * 109 

Ônibus 

Investimentos (US$) 28,36 * 109 30,75 * 109 

Manutenção (US$) 0,78 * 109 1,05 * 109 

Valor Residual (US$) 0,52 * 109 0,65 * 109 

Subtotal dos Ônibus (US$) 28,61 * 109 31,15 * 109 

Total (US$) 366,71 * 109 344,77 * 109 

Fonte: Elaboração própria partir dos dados da Planilha 6 - Apêndice. 
 
 
 
 
IV.4 Cálculo do Custo de Abatimento (CABAT) em Relação aos Cenários 

Propostos  

 

 A partir dos dados obtidos anteriormente e tendo-se em mente que o custo de 

abatimento (CABAT) das emissões de carbono / dióxido de carbono (CO2) é a razão 

entre a diferença dos custos/investimentos do cenário alternativo e o de referência, e a 

diferença do total das emissões de C / CO2 do cenário de referência e o do alternativo, 

para cada hipótese já estudada: Tendencial e Otimista, definimos o valor do CABAT49 

no ano de 2010 (Equação IV.31). 

 

CABAT t = [ CA t (-) CR t ] / [ ERCO2 t – EACO2 t ] 

 

 Assim:  

                                                 
49 Os demais valores no período de 1995/2010 encontram-se na Planilha 7 no Apêndice. 

(Eq. IV.31) 
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 Para Hipótese Tendencial:  

 

 CA t = US$ 303,59* 109 

 CR t = US$ 316,25 * 109 

 [ ERCO2 t - EACO2 t ] = 585.204 t. de CO2 

 Daí CABAT t =  (-)US$ 21.660 / t. de CO2, ou de forma equivalente,           

 (-)US$ 5.907 / t. de C  

 

 Para a Hipótese Otimista:  

 

 CA t = US$ 344,77 * 109 

 CR t = US$ 366,71 * 109 

 [ ERCO2 t – EACO2 t ] =  1.509.745 t. de CO2 

 Daí CABAT t = (-)US$ 14.533 / t. de CO2, ou de forma equivalente,           

(-)US$ 3.964 / t. de C  
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IV.5 RESULTADOS 

 

 Dentro do panorama da estratégia de abatimento de gases, a redução dos 

volumes totais de alguns poluentes que são lançados à atmosfera é discreta, conforme 

são apresentadas nas Tabelas IV.10 e IV.11. 

 

Tabela IV.10 

ESTIMATIVA DAS EMISSÕES PARA OS VEÍCULOS PARTICULARES E ÔNIBUS  

PARA A HIPÓTESE TENDENCIAL – 2010 

 

Hipótese Tendencial 

Poluente Cenário de 

Referência (t.) 

Cenário 

Alternativo (t.) 

Redução1  

(%) 

CO  289.834 285.612 1,5 

HC  44.681 44.135 1,2 

NOx 99.008 102.223 (+) 3,2 

CO2  23.304.649 22.719.445 2,5 

        Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Planilha 4 - Apêndice. 
 

Tabela IV.11 
ESTIMATIVA DAS EMISSÕES PARA OS VEÍCULOS PARTICULARES E ÔNIBUS  

PARA A HIPÓTESE OTIMISTA – 2010 

 

Hipótese Otimista 

Poluente Cenário de 

Referência (t.) 

Cenário 

Alternativo (t.) 

Redução1  

(%) 

CO  240.413 235.987 1,8 

HC  34.099 32.516 4,6 

NOx  71.027 70.818 0,003 

CO2  27.701.553 26.191.808 5,4 

       Nota 1- A redução da emissão do cenário alternativo em relação ao cenário de referência  
         para cada gás poluente. Quando houver um aumento, colocar-se-á o sinal de +. 
        Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Planilha 4 - Apêndice. 
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 O monóxido de carbono (CO) apresenta uma redução em torno de 1,5%, na 

hipótese tendencial, por conta da substituição de 2% da frota de veículos particulares. 

Na hipótese otimista, a redução é a mesma.  

 

 As emissões de monóxido de carbono na hipótese otimista são mais baixas do 

que na hipótese tendencial, em decorrência da melhoria no consumo dos combustíveis 

(2001-2010) e da redução dos fatores de emissão. A partir dos estudos para a evolução 

da Legislação Ambiental brasileira, como forma de controle da poluição atmosférica, 

foi possível observar uma redução de aproximadamente 30 - 50% do volume emitido de 

CO por veículos particulares e ônibus de 1995 (429.535 t./ano) para 2010. 

 

 Apesar da retirada de alguns veículos particulares e a entrada de parte dos 

ônibus no cenário alternativo, a contribuição do CO ainda é significante em relação ao 

cenário de referência. 

 

 Independente da hipótese adotada, a redução de hidrocarbonetos (HC's) nos 

cenários é pequena, em torno de 1 a 5%. As emissões provenientes dos veículos à 

gasolina correspondem a aproximadamente, duas vezes ou mais as emissões dos 

veículos a álcool e a diesel para o período de 1995/2010 (Planilha 4 e 5) devido ao 

maior número de veículos à gasolina. 

  

 As emissões de HC's em 2010 nas hipóteses tendencial e otimista sofreram uma 

redução por volta de 27% e 45% respectivamente, em relação às emissões de 

hidrocarbonetos no ano de 1995 (60.787 t./ano), devido aos limites de emissão 

empregados a partir de 1997. 

 

 Entretanto, os óxidos de nitrogênio (NOx) em 2010 apresentam um aumento na  

emissão em relação a 1995 (64.719 t./ano), independente da hipótese adotada. Isto 

porque a entrada dos ônibus influencia na emissão desse gás, bem mais do que os 

veículos à gasolina, já que as emissões de NOx por ônibus são 100 vezes superiores às 

emissões por veículo particular à gasolina (Planilha 4 e 5). 

 

 Na hipótese otimista, praticamente não existe diferença entre as emissões de 
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NOx nos cenários de referência e alternativo, enquanto que na hipótese tendencial, 

constata-se um aumento de 3,2% deste poluente. 

 

 O CO2 é outro poluente que, mesmo com as substituições entre os cenários, 

ainda continua sendo emitido, pois a saída de veículos particulares para a entrada de 

ônibus é pequena. Os veículos à gasolina são determinantes na emissão de CO2, com ou 

sem substituição.  

 

 De todo modo, concluiu-se que houve um aumento das emissões de CO2 por 

parte da frota de veículos da RMSP durante o período de 1995/2010. Isto ocorre devido 

à pequena substituição de veículos particulares por ônibus, mesmo com a melhoria no 

consumo de combustível. 

 

 A avaliação do custo de abatimento de carbono / dióxido de carbono é realizada 

em 2010, que é o último ano do horizonte de tempo adotado. Para isso, calculou-se a 

projeção da quantidade de CO2 que deixou de ser emitida na substituição modal em 

2010 e os custos gastos em 2010 para implementação da estratégia de redução.  

 

 Em relação à análise dos resultados dos custos envolvidos no abatimento do 

carbono, observou-se que os custos anuais finais dos veículos particulares na hipótese 

otimista são maiores do que na hipótese tendencial, independente do cenário adotado 

(Planilha 6). Isto acontece devido a um crescimento acelerado da frota na hipótese 

otimista, por conta de uma maior taxa do PIB, apesar da saída de veículos e melhorias 

tecnológicas dos automóveis na hipótese otimista.  

 

 Para os ônibus, comprovou-se que os custos no cenário alternativo são maiores 

que no cenário de referência, pois houve uma transferência de ônibus para o cenário 

alternativo, aumentando assim, a frota desses veículos. Comparando com o que foi dito 

em relação aos veículos particulares, os custos finais dos ônibus na hipótese otimista é 

maior do que na hipótese tendencial, somente para o cenário alternativo, em decorrência 

do aumento da frota desses com a substituição.  
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 Não obstante as melhorias tecnológicas dos veículos em geral, a transferência de 

veículos, a eficiência no consumo dos combustíveis, o número de veículos e de ônibus 

são determinantes no cálculo dos custos anuais finais durante o período de 1995/2010. 

  

 Constatou-se que o custo de abatimento de emissões de CO2 para uma 

substituição modal em 2010 revelou um resultado negativo, pois os custos no cenário 

alternativo são menores do que no cenário de referência (Tabelas IV.8 e IV.9), para as 

duas hipóteses, que se caracteriza pela presença de uma tecnologia mínima (infra-

estrutura) do setor dos transportes coletivos (ônibus em especial).  

 

 Pode-se, portanto, classificar tais medidas de custo negativo, como "no regret", 

ou seja, medidas que são implementadas sem levar em conta o desejo específico de se 

reduzir as emissões de CO2. Sua não implementação pode denotar a influência de 

interesses dos empresários da indústria automobilística e do governo. 
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Capítulo V 

Conclusões 
 

 

O século XX é marcado por uma sociedade que considera o transporte uma 

necessidade, pois os sistemas de transportes desempenham um papel importante em 

relação ao estilo de vida das pessoas, e conseqüentemente em relação ao seu 

comportamento. A grande maioria das atividades econômicas depende do transporte de 

bens e pessoas. 

 

É inegável que melhorias no sistema de transporte aumentam a mobilidade e a 

acessibilidade de uma população. Por outro lado, isto pode afetar a qualidade de vida 

desta mesma população. O tráfego de veículos automotores pode provocar 

comprometimento da segurança e congestionamento. Outros efeitos também podem ser 

sentidos: problemas de saúde, abalo psicológico, fadiga do motorista, acidentes e perdas 

de vidas, degradação dos níveis de serviço e mudanças no uso e ocupação do solo. 

 

Além disso, os poluentes provenientes desses veículos causam alterações 

ambientais tais como a poluição do ar local, intrusão visual, vibração, e contribuem para 

o efeito estufa. 

 

Contudo, os veículos automotores não são apenas responsáveis pelos poluentes 

que são lançados à atmosfera, mas contribuem enormemente para os problemas 

ocorridos com a população nas principais cidades e regiões do país, como a Região 

Metropolitana de São Paulo. Portanto, um desafio tende a ser enfrentado: a redução dos 

níveis de emissão dos poluentes, como monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos 

de nitrogênio e óxidos de enxofre que têm contribuído para a redução do dióxido de 

carbono, que é visto como um dos principais poluentes que concorre para o efeito 

estufa. 

 

Considerando os impactos e efeitos produzidos pelos veículos automotores ao 

meio ambiente, os próprios proprietários dos automóveis têm reagido de maneira a se 
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adaptar ao caos instalado na região, a fim de recuperar a qualidade de vida. Para isso, 

planejamos adotar uma estratégia de substituição modal, com a saída de veículos 

particulares e a entrada de ônibus. A aplicação de melhorias tecnológicas nos motores 

dos veículos, a eficiência de combustíveis e a fixação de limites de emissão mais 

rigorosos como uma forma de controlar os gases emitidos pelos canos de escapamento 

dos veículos favorecem a redução dos poluentes.  

 

A idéia de criar as duas hipóteses (tendencial e otimista) serve como base para 

projetar e evoluir as variáveis que são importantes nos cenários de referência e 

alternativo. Além do que, possibilita uma comparação entre os outros casos de custo de 

abatimento de emissão de carbono / dióxido de carbono. Para o nosso estudo, observa-

se que qualquer que seja a hipótese adotada, não se descarta o aumento do número de 

veículos sendo dirigidos por mais quilômetros, o que em muitas vezes cancela as 

inovações tecnológicas. Talvez, o melhor seria que deixassem de ser utilizados para os 

deslocamentos casa/trabalho/casa, para serem empregados, a lazer (finais de semana). 

Com esse objetivo, vêm sendo oferecido um serviço melhor de ônibus que atenda um 

maior número de pessoas. 

 

Todos os resultados obtidos em relação aos custos envolvidos com os veículos 

particulares e ônibus, e as emissões de dióxido de carbono a partir da hipótese otimista 

são superiores aos valores apresentados na hipótese tendencial devido as melhorias 

tecnológicas. Enquanto que para a estimativa dos outros gases (CO, HC, NOx) o que se 

viu foi o oposto, já que as condições (os fatores de emissão desses gases) impostas na 

hipótese otimista são mais rigorosas do que na hipótese tendencial. 

 

Os custos de abatimento das emissões de carbono / dióxido de carbono no ano 

de 2010 (CABAT t)  por meio da substituição modal no setor de transportes nas duas 

hipóteses revelaram-se negativos, ou seja, as opções para implementação de uma 

estratégia de redução de emissões são mais interessantes do que a opção relativa a um 

cenário de referência que segue as tendências atuais. Observou-se que o CABAT t da 

hipótese otimista é superior ao da hipótese tendencial, em decorrência principalmente da 

tecnologia empregada nos veículos e nos combustíveis influenciando numa maior 

quantidade de carbono que é evitada na hipótese otimista. 
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Em valor absoluto, o custo de abatimento das emissões de carbono / dióxido de 

carbono para as duas hipóteses é bem maior do que em outros casos que serão 

registrados (resumidamente) a seguir. Isto ocorre, pelo fato de não haver grandes 

investimentos que contribuam numa maior quantia (valores monetários) despendida 

para deixar de emitir uma certa quantidade de carbono / dióxido de carbono, como 

aconteceria no caso da implantação de uma estrutura para veículos elétricos (Notas de 

aula da disciplina Mudanças Climáticas e Gases de Efeito Estufa, 1997). Por 

conseguinte, isto reflete uma pequena diferença entre os custos nos cenários de 

referência e alternativo. 

 

Constata-se que existem também outros casos semelhantes de custo de 

abatimento das emissões de carbono / dióxido de carbono, como os desmatamentos 

causados pela expansão da fronteira agrícola, principalmente na região da Amazônia 

(UNEP, 1993). Este estudo se caracteriza por um cenário de redução de 12,5% das 

emissões de CO2 em 2010 através de vários modelos de opções tecnológicas no 

consumo de energia, como a energia solar, o uso de tratores a álcool, a energia elétrica e 

o gás natural. Portanto no ano de 2010, verificou-se que houve uma redução dos 

investimentos do sistema energético em relação ao cenário de referência no estudo da 

UNEP (1993), principalmente quando se utiliza como opção: a eletricidade e o gás 

natural. No caso da eletricidade, os custos negativos explicam-se pela presença de 

grandes hidrelétricas na região com uma capacidade de geração elevada.  

 

Até agora, os custos de abatimento das emissões registrados tiveram resultados 

negativos pois as medidas a ser estabelecidas nos cenários de abatimento ofereceram um 

custo mínimo de desenvolvimento energético, até mesmo na ausência de qualquer 

desejo de se reduzir as emissões de CO2. O fato de algumas dessas medidas não serem 

implementadas pode implicar em perdas comerciais, e a afirmação de interesses do 

governo ou empresários. 

 

Nos dois casos a seguir que serão relatados, os custos de abatimento das 

emissões de carbono / dióxido de carbono são positivos pois dispõem de investimentos 

para uma opção energética a fim de reduzir as emissões de CO2. 
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Para um outro cenário de redução de 25% das emissões em 2025 no mesmo 

estudo da Amazônia (UNEP, 1993) haverá um aumento dos investimentos utilizando 

uma nova opção energética com a biomassa: a cogeração com o uso do bagaço e o 

emprego do álcool. 

 

No estudo sobre o programa de álcool no Brasil realizado por RIBEIRO (1995), 

também verificou-se um decréscimo (positivo, a partir de 1996 até 2010) dos custos de 

abatimento das emissões de CO2, quando as emissões de carbono aumentam. Isto é 

resultado da tecnologia do álcool está atualmente numa fase de custo de produção 

decrescente que se caracteriza pela maturação de novas tecnologias.  

 

Além do controle de emissões imposto pelo custo de abatimento das emissões de 

carbono que foi estudado nesse trabalho, existe atualmente um interesse global em 

incentivar os recursos de cada nação, e qualquer estratégia para controlar as emissões de 

dióxido de carbono. Deve-se atentar também para o efeito do crescimento de veículos 

nos países altamente industrializados, uma vez que isto indica um tremendo potencial 

para uma piora da qualidade do ar ainda maior nestas partes do mundo. 

 

Para os próximos quinze anos, embora persistam algumas tendências atuais, o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE vem 

exigindo da indústria automobilística mecanismos cada vez mais sofisticados para o 

controle de poluentes, além de obrigar os proprietários dos veículos a uma manutenção 

periódica de seus automóveis, afim de garantir níveis aceitáveis de poluentes no ar 

através do monitoramento dos gases de escapamento. 

 

Vários passos podem ser dados para reduzir as emissões de poluentes dos 

veículos a motor. Estes incluem: incentivos de retirada de circulação de veículos velhos, 

mais poluentes; padrões mais rígidos para as emissões de novos veículos em relação aos 

óxidos de nitrogênio, materiais particulados e monóxido de carbono; desenvolvimento 

de combustíveis mais limpos, com volatilidade mais baixa e menos componentes 

tóxicos; melhoria dos programas de inspeção e manutenção (I / M), incluindo inspeções 

contra falsificações de equipamentos de controle de emissões e aumento da vida útil dos 

equipamentos de controle de poluição de acordo com a vida útil real do veículo. 
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Um imposto básico para os combustíveis fósseis – desde já considerado por 

diversos países europeus – é um meio especialmente atrativo para encorajar a eficiência 

no controle de emissões pois faria com que os preços de todos os combustíveis fósseis 

refletissem os riscos para o clima e outros custos ambientais associados a cada um 

deles. Tal imposto encorajaria os usuários dos automóveis a usar a energia mais 

eficientemente, alavancando consequentemente o desenvolvimento e o uso de fontes de 

energia não fóssil. Os fundos levantados desta forma, poderiam ser utilizados para 

mitigar os impactos do aquecimento global. Em teoria, um imposto deste tipo seria 

relativamente fácil de administrar, e poderia ser ajustado, à medida em que maiores 

informações sobre o clima se tornassem disponíveis. Porém, na prática, como pôde ser 

visto na reunião de Kioto (1997), os países desenvolvidos ocidentais criaram muita 

polêmica acerca de quanto deveriam reduzir suas emissões (já que são os que emitem 

mais) alegando que poderia haver problemas de ordem econômica e tecnológica na 

imposição de um certo limite.  

 

No entanto, ainda que haja o cumprimento de alguns dos itens acima, não será 

de uma hora para outra que haverá a redução instantânea dos níveis de emissão de 

poluentes. A consciência dos problemas ocorridos devido a estes poluentes tende a 

tomar uma amplitude global a partir da divulgação das agressões ao meio ambiente, dos 

congressos intergovernamentais que discutem os impactos ambientais e através de 

atitudes pró-ativas de proteção contra os predadores da natureza.  
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A- Metodologia para Cálculo da Frota de Veículos Particulares da RMSP em 1995 

 

Os veículos leves50 da RMSP correspondem a 30% da frota de veículos leves do 

Brasil, conforme os dados históricos do período de 1980/1995 - Equação A 

 

FTRMSP t =  FTBRASIL t * αααα 

 

onde:   FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

  FTBRASIL t - frota de veículos leves do país no ano t (unidades) 

α - participação percentual de veículos leves da RMSP no Brasil (30%) 

 

Aplicando a curva de sucateamento na composição da frota de veículos leves da 

RMSP (FTRMSP t), obtemos a frota de veículos leves remanescentes (FRRMSP t) - Equação 

B. 

 

FRRMSP t = FTRMSP t * δδδδ 

 

onde:  FRRMSP t - frota de veículos leves remanescentes da RMSP no ano t  

(unidades) 

           FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

δ - fator de sucateamento que varia com a idade do veículo  

 

Admite-se que a frota anual de veículos particulares participa com 98,6% da 

frota de veículos leves remanescentes da RMSP no período de 1980/1995 - Equação C. 

 

FRPRMSP t = FRRMSP t * φφφφ 

 

onde:   FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t (unidades) 

FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

φ - participação percentual dos veículos particulares na frota de veículos 

leves remanescentes da RMSP no ano t (98,6%) 

(Eq. A) 

(Eq. B) 

(Eq. C) 
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A proporção de veículos particulares a álcool em relação aos veículos 

particulares da RMSP no período segue o percentual registrado na Planilha 1 

(FERNANDES, 1992) - Equação D. 

 

FRPARMSP t = FRPRMSP t * νννν 

 

onde:  FRPARMSP t = frota de veículos particulares a álcool da RMSP no ano t  

(unidades) 

FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t (unidades) 

ν - participação percentual dos veículos particulares a álcool na frota de 

veículos particulares da RMSP (%). 

 

Os veículos particulares à gasolina são obtidos pela diferença entre a frota total 

de veículos particulares e a frota de veículos particulares a álcool - Planilha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
50 Os veículos leves correspondem a veículos particulares e veículos comerciais leves. 

(Eq. D) 
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B- Metodologia para Cálculo do Fator Médio de Emissão Corrigido 

 

FECORRIGIDO é o fator de emissão corrigido para os poluentes definidos (CO e 

HC) que corresponde ao produto de dois parâmetros: o fator de emissão do veículo novo 

– FEVEÍCULO NOVO que pode ser encontrado na Planilha 4 e 5 dependendo do combustível 

utilizado para cada poluente analisado (CO, HC, NOx) e o fator de deterioração – FD 

(Planilha 2) - Equação E. 

 

FECORRIGIDO = FEVEÍCULO NOVO * FD 

 

onde:  FECORRIGIDO - fator de emissão dos poluentes corrigidos (g/km) 

           FEVEÍCULO NOVO - fator de emissão do veículo novo (g/km) 

           FD - fator de deterioração 

 

que será calculado para o CO e HC conforme mostra a Planilha 4 e 5. 

 

 

C- Metodologia para Cálculo da Quilometragem Média 

 

Refere-se à quilometragem média anual por faixa etária dos veículos particulares 

(álcool / gasolina) da RMSP. É um parâmetro básico para a projeção das emissões 

veiculares (Planilha 3) - Equação F. 

 

KMTIPO  =   i = 1980 ∑∑∑∑ 1995 ( km anual * no veículosTIPO ) A,C 

( km anual * no  veículosTIPO ) A,C 

 

onde:   KMTIPO - quilometragem média do veículo a gasolina ou a álcool  

            (km/ano) 

km anual - quilometragem anual por faixa etária do veículo (km) 

no veículosTIPO - veículos a gasolina ou a álcool (unidades) 

A representa o ano em questão e C o tipo de combustível utilizado 

 

(Eq. E) 

(Eq. F) 
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D- Metodologia para Cálculo das Emissões 

 

A metodologia para o cálculo das emissões dos poluentes provenientes dos 

veículos será descrita para os dois cenários nas duas hipóteses apresentadas durante o 

trabalho: tendencial e otimista. Cada uma das hipóteses tem um cenário 

macroeconômico, uma planilha de entrada de dados e dois cenários: o de referência e o 

alternativo. As projeções das frotas e das emissões dos poluentes para o período de 

1995/2010 estão inseridas em cada cenário. 

 

O cenário macroeconômico da RMSP é composto pelas seguintes variáveis:  

 

- a taxa anual de crescimento do PIB (β), 

-  a taxa anual de crescimento da população (ϕ), 

-  a taxa anual de crescimento da população economicamente ativa (a), 

-  a taxa anual de crescimento do PIB per Capita (b),  

 

que variam segundo os índices adotados pelas hipóteses. Esse cenário é a base 

para os cálculos de projeção das frotas de veículos e das emissões dos poluentes. 

 

A planilha de entrada apresenta as constantes adotadas pelo IPCC (1995) que 

são utilizadas na quantificação de CO2: a massa específica, o poder calorífico superior e 

o fator de emissão para cada combustível.  

 

Além desses, outros parâmetros serão necessários para compor o modelo: 

 

- os fatores de emissão dos gases - CO, HC, NOx e SOx para os veículos 

particulares (álcool / gasolina) e ônibus (diesel), estabelecidos pela 

legislação brasileira e por estudos que visam caracterizar a evolução desta no 

período 1997/2010; 

 

- os fatores de deterioração incidem sobre os fatores de emissão do CO e HC 

dos veículos particulares. 
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As variáveis independentes auxiliam na projeção das frotas e das emissões e são 

apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 

 VARIÁVEIS INDEPENDENTES DO SETOR TRANSPORTE 

 

Variáveis Independentes Cenário         
Tendencial 

Cenário  
Otimista 

Tx. de melhoria do cons. específ. - gasol. 0%aa 0,96%aa (2001/2010) 
Tx. de melhoria do cons. específ. - alcool. 0%aa 0,96%aa (2001/2010) 
Tx. de melhoria do cons. específ. -diesel. 0%aa 1,4%aa (2001/2010) 
Quilometragem anual  percorrida veíc. 

leves 
à gasolina 

17.490 km 17.490 km 

Quilometragem anual  percorrida veíc. 
leves a alcool 

15.011 km 15.011 km 

Quilometragem anual  percorrida pelos 
ônibus urbanos 

80.000 km 80.000 km 

Ocupação média dos veículos particulares 1,5 1,5 
Ocupação média dos ônibus urbanos 30 30 

Fonte: Elaboração própria. 

 

- A melhoria no consumo específico dos combustíveis ocorre na hipótese 

otimista, a partir do ano 2001. Os combustíveis dos motores a ciclo Otto 

terão uma eficiência de 10% em 2010 (0,96% a.a.) e dos motores a ciclo 

Diesel, de 15% em 2010 (1,4% a.a.). 

 

- A quilometragem média percorrida pelos veículos particulares para o período 

de 1995/2010 foi estabelecida a partir dos valores registrados entre os anos 

de 1980 e 1995 - Planilha 2. Segundo a CETESB (1994) e BALASSIANO 

(1991), a quilometragem verificada  na RMSP para os ônibus foi de 80.000 

km. 

 

- A frota de veículos particulares a álcool sucateados da RMSP equivale aos 

veículos vendidos no décimo quinto ano anterior, considerando que os 

veículos a álcool têm uma vida útil de 15 anos. 

 

- Na média, os veículos particulares carregam 1,5 passageiros e os ônibus 30 

passageiros (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). 
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As variáveis calculadas serão representadas por equações. 

 

O consumo específico dos combustíveis dos veículos no ano t (CEn t) varia 

conforme a taxa de melhoria de consumo de combustível (fn ) utilizado no ano t 

(Equação G). 

 

CEn  t = CEn  t-1 * (1 + (fn )) 

  

 onde: CEn  t - consumo específico do combustível n dos veículos no ano t   

           (km/l) 

CEn  t-1 - consumo específico do combustível n dos veículos no ano t-1  

(km/l) 

(fn ) - taxa de melhoria de consumo do combustível n (%) 

 

Com a elaboração das variáveis que compõem o cenário macroeconômico dos 

transportes, podemos partir para as estimativas em torno da frota de veículos e das 

emissões da RMSP que são determinadas no cenário de referência e alternativo, onde 

ocorre a substituição de veículos. 

 

Projeção da Frota no Cenário de Referência 

 

- Frota de Veículos Particulares 

 

 A evolução da frota anual de veículos particulares acompanha o crescimento da 

taxa anual do PIB da RMSP para 1995/2010 - Equação H. 

 

FRPRMSP t =  FRPRMSP t-1 * (1 + ββββ ) 

 

onde:   FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t (unidades) 

FRPRMSP t-1 - frota de veículos particulares da RMSP no ano t-1 

(unidades) 

β - taxa anual de crescimento do PIB (%), varia conforme a hipótese 

(tendencial ou otimista) 

(Eq.G) 

(Eq. H) 
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Verificou-se a existência de uma correlação de 0,977 (R2 de 0,977) no período 

de 1990/1995 entre a frota de veículos particulares e a variável PIB, ou seja, 97,7% da 

frota de veículos pode ser explicada pelo crescimento do PIB - Planilha 1.  

 

Admitindo que os veículos particulares a álcool deixaram de ser fabricados a 

partir de 1995 e o sucateamento da frota a álcool se dá em 15 anos (Equação I). 

 

FRPARMSP t = FRPARMSP t-1  -  VALCO t-15 

 

onde:   FRPARMSP t - frota de veículos particulares a álcool no ano t (unidades) 

FRPARMSP t - frota de veículos particulares a álcool no ano t - 1 

(unidades) 

VALCO t-15 - número de veículos particulares a álcool vendidos no décimo 

quinto ano anterior (unidades) 

 

Os veículos particulares à gasolina vem da diferença entre a frota total de 

veículos particulares e a frota de veículos particulares a álcool. 

 

- Frota de Ônibus 

 

A participação da frota de ônibus da RMSP para 1995 foi determinada a partir 

do crescimento da frota de veículos a diesel da RMSP (1983/1995) com um percentual 

de 6,3% a.a. - Equação J, conforme observamos na Tabela 2. 

 

FORMSP t =  FVRMSP  t * µµµµ 

 

onde: FORMSP t - frota de ônibus da RMSP no ano t (unidades) 

 FVRMSP t - frota de veículos a diesel da RMSP no ano t (unidades) 

µ - participação percentual da frota de ônibus na frota de veículos a diesel 

da RMSP (6,3%) 

 

 

(Eq. J) 

(Eq. I) 
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Tabela 2 

FROTA DE ÔNIBUS NA RMSP - 1983/1995 

(UNIDADES) 

 

Ano Veículos a Diesel - 
RMSP   

(unidades) 

Ônibus -  
RMSP  

(unidades) 
1983 175.614 11.064 
1984 187.313 11.801 
1985 200.666 12.642 
1986 223.300 14.068 
1987 243.376 15.333 
1988 260.237 16.395 
1989 281.447 17.731 
1990 299.302 18.856 
1991 313.778 19.768 
1992 326.927 20.596 
1993 338.958 21.354 
1994 349.966 22.048 
1995 360.038 22.682 

Fonte: CETESB, 1994. 
 

A frota de ônibus para o período 1995/2010 aumenta segundo a taxa anual de 

crescimento da população (Equação K), pois verificou-se uma correlação entre eles de 

99,5% no período de 1983/1995 - Planilha 1. 

 

FORMSP t =  FORMSP  t-1 *  ( 1 + ϕϕϕϕ) 

 

 onde: FORMSP t - frota de ônibus da RMSP no ano t (unidades) 

 FORMSP t-1 - frota de ônibus da RMSP no ano t-1 (unidades) 

ϕ - taxa anual de crescimento da população da RMSP (%), varia 

conforme a hipótese tendencial / otimista 

 

Contudo, a frota de ônibus a partir do ano 2002 será calculada pela diferença 

entre a frota de ônibus que varia com a taxa de crescimento da população e os ônibus 

vendidos no sétimo ano anterior (ônibus sucateados) - Equação L. 

 

FO' RMSP t+7  =  FORMSP t+7 - VBUS t 

 

(Eq. K) 

(Eq. L) 
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onde:   FO' RMSP t+7 - frota de ônibus da RMSP no ano t + 7 (unidades) 

FORMSP t - frota de ônibus da RMSP no ano t + 7 que varia com a taxa 

anual da população da RMSP (unidades) 

VBUS t - número de ônibus vendidos no sétimo ano anterior (unidades) 

 

 Projeção da Frota no Cenário Alternativo 

 

A substituição de veículos acontece no cenário alternativo, onde uma parcela da 

frota de veículos particulares da RMSP sai, para que os ônibus tomem seus lugares nas 

ruas. Essa substituição se faz através do número de pessoas que viajam em média num 

veículo particular (1,5) e num ônibus (30). A equação abaixo mostra a relação entre o 

ônibus e o automóvel - Equação M. 

 

FOt =   FVt * 1,5_ 

                 30 

 

onde:   FOt - frota de ônibus no ano t (unidades) 

FVt - frota de veículos particulares no ano t (unidades) 

 

A saída de veículos particulares e a entrada de ônibus é caracterizada por um 

coeficiente de substituição (CS) - Planilha 1. Esse coeficiente é o resultado da razão 

entre o somatório de veículos particulares sucateados (FSPRMSP t) no período 1980/1995 

e a frota total de veículos leves do país (FTBRASIL t) em 1995 - Equação N. 

 

 

CS = t=1980 ∑∑∑∑ 1995 FSPRMSP t / FTBRASIL t 

 

onde: FSPRMSP t - frota de veículos particulares sucateados da RMSP no ano t 

(unidades) 

 FTBRASIL t - frota de veículos leves do Brasil no ano t (unidades) 

 

 A frota anual de veículos particulares sucateados (FSPRMSP t) da RMSP vem do 

produto da participação de veículos particulares nos veículos remanescentes (φ) pela 

(Eq. N) 

(Eq. M) 
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diferença entre a frota anual de veículos leves (FTRMSP t) e a frota anual de veículos 

leves remanescentes (FRRMSP t) da RMSP - Equação O. 

 

FSPRMSP t =  (FTRMSP t  -  FRRMSP t )* φ 

 

onde:   FSPRMSP t - frota de veículos particulares sucateados da RMSP no ano t  

(unidades) 

 FTRMSP t - frota de veículos leves da RMSP no ano t (unidades) 

 FRRMSP t - frota de veículos leves remanescentes da RMSP no ano t  

(unidades) 

φ - participação percentual dos veículos particulares na frota de veículos 

leves remanescentes da RMSP no ano t (98,6%). 

 

Considerando que aproximadamente 55% desses veículos sairão mesmo das 

ruas. Dos veículos que restaram, 50% também seriam retirados pois seus proprietários 

estariam dispostos a se locomover utilizando os ônibus; então, o coeficiente de 

substituição ficaria reduzido a 2%. 

 

- Frota de Veículos Particulares 

 

A frota anual de veículos particulares da RMSP (FRTRMSP t) que permanece 

depois de retirados alguns veículos é representada pela seguinte equação (Equação P). 

 

FRPTRMSP t =  FRPRMSP t-1  *  (1 - CS) 

 

onde: FRPTRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP que resta após a 

substituição no ano t (unidades) 

FRPRMSP t - frota de veículos particulares da RMSP no ano t-1 (unidades) 

CS - coeficiente de substituição (%) 

 

 

 

 

(Eq. O) 

(Eq. P) 
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- Frota de Ônibus 

 

O número de ônibus adicionados (FOARMSP t) que substituirão os veículos 

particulares, obtém-se através da seguinte equação - Equação Q. 

 

FOARMSP t =  FRPRMSP t-1 *  CS  *  1,5 / 30 

 

onde: FOA RMSP t - frota de ônibus adicional da RMSP no ano t (unidades) 

FRPRMSP t-1 - frota de veículos particulares da RMSP no ano t-1 

(unidades) 

CS - coeficiente de substituição (%) 

 

Já a nova frota anual de ônibus da RMSP (FOTRMSP t) ficará assim - Equação R: 

 

FOTRMSP t =  FORMSP t-1  +  FOA 
RMSP t 

 

onde:  FOTRMSP t  - frota total de ônibus depois da substituição no ano t  

(unidades) 

FORMSP t-1 - frota de ônibus da RMSP no ano t-1 (unidades) 

FOA RMSP t - frota de ônibus que foi adicionada no ano t (unidades) 

 

Cálculo das Emissões dos Gases 

 

Para calcularmos a emissão de CO2, é preciso determinar a demanda de 

combustível - gasolina e diesel. A quantidade de combustível consumido pela frota 

depende do consumo específico do combustível, da quilometragem média percorrida e 

da frota de veículos. O modelo da equação para este cálculo é representado pelas 

equações IV.13, IV.14 e IV.19. 

 

 = 1 / (consumo médio anual)   *  (quilometragem média anual)  *  unidades   
 = l/km * km/ano * veículos                                                                 de veículos 
 = l / ano 

 

 

(Eq. Q) 

(Eq. R) 



 127 

Desta forma, podemos quantificar a emissão do CO2 proveniente dos veículos 

particulares ou ônibus. Mesmo que esteja indicado a emissão de CO2 proveniente dos 

veículos a álcool nas Planilhas 4 e 5, essa fonte energética não participa do balanço final 

de emissões de dióxido de carbono. 

 

= massa específica * poder calorífico superior * conversão de J para kcal * fator  
de  emissão da combustível * consumo do combustível 
= kg/m3 * kcal/kg * J/kcal * g /MJ * l / ano  
= t.CO2  

 

 

A emissão dos poluentes - CO, HC, NOx e SOx proveniente dos veículos é 

determinada pelo produto da frota anual de veículos, da quilometragem média anual e 

dos fatores de emissão dos gases em cada ano. 

 

Emissão do gás (X) = Quilometragem anual média * Número de veículos  *  Fator de 
para cada ano             dos veículos em circulação    em circulação no ano   Emissão 

(t./ano)                          (km)                                           ( unidades )                    (g/km) 
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E- Metodologia para Cálculo dos Custos 

 

O cálculo dos custos anuais envolvidos na substituição de veículos particulares 

por ônibus é apresentado pela Equação S. 

 

VAt = Ct +  It * (1 + i )n  -      VRt     _ 

     ( 1 + i )n  

 

onde:  VAt - valor total dos custos no ano t (US$/ano) 

C t - custo de combustível / manutenção no ano t (US$/ano) 

It - investimento inicial no ano t (US$/ano) 

VR t - valor residual no ano t (US$/ano) 

i - taxa de desconto (%) 

n - período de tempo (anos)  

 

 Alguns dados são importantes para compor nosso problema:  

 

- o período de análise é de 15 anos (1995/2010); 

- a taxa de desconto utilizada é de 10%; 

- a vida útil dos ônibus é de 7 anos; 

- a vida útil dos veículos particulares é de 15 anos; 

- a quilometragem média percorrida pelos ônibus é de 80.000 km; 

- a frota de veículos particulares e ônibus em cada cenário nas hipóteses 

tendencial e otimista é apresentada na Planilha 4 e 5; 

- o custo da compra de um ônibus é de US$ 100.000; 

- o custo da compra de um veículo particular (álcool/gasolina) é de US$ 

12.500; 

- a demanda de combustível no período de 1995/2010 está na Planilha 4 e 5; 

- o preço da gasolina e do álcool no período de 1995/2010 (Tabela IV.6 e 

IV.7); 

- o consumo específico dos ônibus e veículos particulares (km/l). 

 

(Eq. S) 
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Para uma melhor visualização dos custos, faremos uma representação gráfica do 

estudo para cada veículo através do diagrama de fluxo de caixa em cada ano. 

 

Os Custos: 

 

- Para os ônibus: 

 

Tipo de 
Veículo 

Custo Investimento  
por ano 

US$ * 109 

Custo Manutenção 
por km por ano 

US$ * 109 

Valor Residual 
 por ano 

US$ * 109 

Ônibus 
(US$ 100.000 * FORMSPt) +  

US$ 504.225.000 

US$ 0,374/km por 

veículo 
0,10 *  COBUS 

 

onde:  FORMSP t - frota anual de ônibus da RMSP no ano t (unidades) 

 COBUS - custo de um ônibus (US$/ano) 

  

 

Representação do fluxo de caixa dos ônibus no ano t: 

                                                   VRBUS 

 

0  1                                           7                                                    15 

                       

   IBUS 

 

O valor dos custos para os anos: 

 

 VAt   =   IBUS t  - VRBUS t / (1 + i )7- 0                    t = 0,1,2, ... ,15 (anos) 

 

VAt+1 = [ IBUS t+1  +  IBUS t * (1 + i )(t+1) - t]   -  [ VRBUS t+1 / (1 + i )7-0  +  VRBUS t /      

              (1 + i )7- 0 * (1 + i )(t+1) - t ] + CMANUT  t+1   

 

VAt+2 = { IBUS t+2 + [( IBUS t+1 +  IBUS t * (1 + i )(t+1) - t
 ) * (1 + i )(t+2)-(t+1)] } -  

              { VRBUS t+2 / (1 + i )7-0 + [ ( VRBUS t+1 / (1 + i )7-0  +  VRBUS t /                  

              (1 + i )7- 0 * (1 + i )(t+1) - t  ) * (1 + i )(t+2)-(t+1)  ]} + CMANUT  t+2   
 

 

CMANUT 

1995 2010 
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- Para os veículos particulares: 

 

Tipo de 
Veículo 

Custo Investimento 
por ano 

US$ * 109 

Custo 
Combustível  

por ano 
US$ * 109 

Custos 
Manutenção  

por km por ano 
US$ * 109 

Veículo 

particular 
US$ 12.500 * FVRMSP t DCOMB t * PrCOMB t 

0,17 * [(1/CCOMB t) * 

PrCOMB t ] * FVRMSP t 

 

 onde: FVRMSP t - frota anual de veículos da RMSP no ano t (unidades) 

  DCOMB t - demanda de combustível no ano t (m3) 

  PrCOMB t - preço do combustível no ano t (US$ / l) 

  CCOMB t - consumo específico dos veículos no ano t (km/l) 

 

Representação do fluxo de caixa dos veículos particulares para o ano t: 

 

 

0   1                                            7                                                    15 

                                            
   ICAR 

 

O valor dos custos para os anos: 

 

 VAt   =   ICAR t      t = 0,1,2, ... ,15 (anos) 

 

VAt+1 = [ ICAR t+1  +  ICAR t * (1 + i )(t+1) - t]  + CMANUT  t+1  +  CCOMB t+1 

 

VAt+2 = { ICAR t+2 + [( ICAR t+1 +  ICAR t * (1 + i )(t+1) - t
 ) * (1 + i )(t+2)-(t+1)]} +  

   CMANUT  t+2  +  CCOMB t+2 

 

 

OBS.: Os valores finais dos custos que são apresentados nas Planilhas 6 e 7 podem ter 

diferenças na segunda casa decimal devido as aproximações realizadas durante os 

cálculos. 

 

CMANUT           CCOMB 

1995 2010 
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F - Descrição do Efeito Estufa 

 

 A energia solar incidente sobre a Terra chega basicamente sob forma de luz, isto 

é, ondas eletromagnéticas de freqüência entre a cor violeta e a vermelha. Após passarem 

por processos dissipativos, as ondas de baixa freqüência são reemitidas, na parte 

infravermelha do espectro das radiações eletromagnéticas (ROSA et al., 1992). Os 

processos dissipativos são de diversas naturezas, tais como o aquecimento da atmosfera, 

ciclo hidrológico, dissipação pelos seres vivos, através da cadeia trófica passando pela 

fotossíntese. A cadeia dissipativa inclui o próprio homem nas suas atividades, em 

particular as que despendem energia.  

 

 Assim, normalmente o equilíbrio mantém-se estável na superfície terrestre, 

capaz de estabelecer um balanço entre a energia recebida e a emitida de volta a 

atmosfera.  

 

 Este equilíbrio é rompido porque a composição da atmosfera é modificada pelo 

aumento da concentração dos gases causadores do efeito estufa oriundos da combustão 

de carvão, derivados do petróleo, gás natural e da queima das florestas. Estes não 

deixam passar em parte a radiação reemitida pela Terra, ficando uma parcela da energia 

retida no planeta sob a forma de calor. Analisando a absorção na atmosfera terrestre, 

conclui-se que, a radiação solar é fracamente absorvida, enquanto que os gases na 

atmosfera absorvem grande parte da radiação térmica, impedindo-a de ir ao espaço 

exterior. A parcela restante da radiação absorvida na atmosfera é reemitida de volta a 

superfície terrestre. Daí a denominação do fenômeno de efeito estufa. 

  

 A Terra como um sistema, não responde a este desequilíbrio imediatamente. 

Pelo contrário, o sistema vai se ajustando lentamente. Uma resposta que afeta o clima é 

o aquecimento global, que ainda é objeto de estudos. O oceano tem papel importante na 

absorção da energia solar. Por outro lado, o oceano absorve CO2 mas não efetivamente 

um sumidouro suficiente para reduzir sensivelmente na atmosfera, em um prazo 

razoável, das quantidades emanadas pelas atividades humanas. A solução para o 

problema do aquecimento global é a redução do uso dos gases que contribuem para o 

efeito estufa.  
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Planilhas 

 
 
 

1- Inventário dos Veículos da RMSP  
 
2- Inventário das Emissões Veiculares da RMSP 
 
3- Inventário da Quilometragem dos Veículos Particulares da RMSP 
 
4- Previsão das Emissões dos Gases - Hipótese Tendencial 
 
5- Previsão das Emissões dos Gases - Hipótese Otimista 
 
6- Fluxo de Caixa - Veículos Particulares e Ônibus 
 
7- Resultados Finais - Custos 
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Planilha 1                                          Inventário dos Veículos da RMSP                                     Ano 1995 
 
 

Cálculo da Frota de Veículos Particulares da RMSP - 1980/1995 
 

 Vendas Totais Vendas a Fator de Veículos Veículos  % veículos Veículos a Veículos à Km média Km 
Ano Merc. Interno RMSP Sucateamento Remanescentes Particulares a álcool Álcool Gasolina anual acumulada 

 (unidades) (unidades)  (unidades) (unidades)  (unidades) (unidades)   
pré-80 7462205 2238662  1790929 1765856 0,3 347 1765509 9000 218000 
1980 867110 260133 0,01 2601 2565 27,8 712 1853 9000 209000 
1981 480670 144201 0,07 10094 9953 28,3 2821 7132 9000 200000 
1982 597974 179392 0,14 25115 24763 38,9 9630 15133 9000 191000 
1983 657938 197381 0,21 41450 40870 88,1 35986 4884 9000 182000 
1984 599017 179705 0,28 50317 49613 94,4 46840 2773 9000 173000 
1985 674204 202261 0,35 70791 69800 95,8 66834 2967 10000 164000 
1986 758965 227690 0,42 95630 94291 91,8 86597 7694 13000 154000 
1987 489872 146962 0,49 72011 71003 93,6 66480 4523 13000 141000 
1988 643794 193138 0,56 108157 106643 88,0 93835 12808 13000 128000 
1989 660350 198105 0,63 124806 123059 60,5 74451 48608 14000 115000 
1990 624736 187421 0,70 131195 129358 13,1 16972 112386 14000 101000 
1991 693229 207969 0,79 164295 161995 20,8 33614 128381 14000 87000 
1992 694310 208293 0,85 177049 174570 25,0 43643 130928 15000 73000 
1993 1027156 308147 0,90 277332 273449 25,0 68362 205087 17000 58000 
1994 1269240 380772 0,95 361733 356669 30,0 107001 249668 19000 41000 
1995 1583650 475095 0,99 470344 463759 30,0 139128 324631 22000 22000 
Total 19784420 5935326  3973851 3918217  893251 3024966  

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de FERNANDES (1992), IBGE (1996). 
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Planilha 1                                                          Inventário dos Veículos da RMSP                                                    Ano 1995 
 

Cálculo do Coeficiente de Substituição - 1995/2010 

 
Ano Vendas Totais 

Merc. Interno 
(unidades) 

Vendas a 
RMSP 

(unidades) 

Fator de 
Sucateamento 

Veículos 
Remanescentes 

(unidades) 

Veículos  
Sucateados 
(unidades) 

pré-80 7462205 2238662 - 1790929 447732 
1980 867110 260133 0,01 2601 257532 
1981 480670 144201 0,07 10094 134107 
1982 597974 179392 0,14 25115 154277 
1983 657938 197381 0,21 41450 155931 
1984 599017 179705 0,28 50317 129388 
1985 674204 202261 0,35 70791 131470 
1986 758965 227690 0,42 95630 132060 
1987 489872 146962 0,49 72011 74950 
1988 643794 193138 0,56 108157 84981 
1989 660350 198105 0,63 124806 73299 
1990 624736 187421 0,70 131195 56226 
1991 693229 207969 0,79 164295 43673 
1992 694310 208293 0,85 177049 31244 
1993 1027156 308147 0,90 277332 30815 
1994 1269240 380772 0,95 361733 19039 
1995 1583650 475095 0,99 470344 4751 

Total 19784420 5935326 3973851 1513742 

  
 

 

 Coeficiente de substituição (CS) 
CS =  1513742          ___55%_____   2% 

                                        19784420              50% 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de FERNANDES (1992), IBGE (1996). 
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Planilha 1                                                          Inventário dos Veículos da RMSP                                                    Ano 1995 
 

Correlação entre o PIB e os veículos particulares da RMSP - 1990/1995 Correlação entre a População e os Ônibus da RMSP - 1982/1995 
  

Ano PIB  
(US$ 10^9 1995) 

Frota de veículos 
particulares 
(unidades) Ano 

Frota de 
ônibus 

(unidades) 
População 

(10^3 habit.) 

1980 98,354 1768421 1980 - 12708 
1981 93,968 1778374 1981 - 12992 
1982 94,489 1803137 1982 10289 13279 
1983 91,232 1844007 1983 11064 13567 
1984 96,034 1893620 1984 11801 13856 
1985 103,650 1963420 1985 12642 14146 
1986 111,526 2057711 1986 14068 14433 
1987 44,205 2128714 1987 15333 14713 
1988 115,404 2235357 1988 16395 14987 
1989 119,188 2358416 1989 17731 15253 
1990 114,034 2487774 1990 18856 15512 
1991 115,375 2649769 1991 19768 15764 
1992 114,417 2824339 1992 20596 16009 
1993 120,092 3097789 1993 21354 16246 
1994 127,328 3454458 1994 22048 16478 
1995 132,675 3918217 1995 22682 16700 

  

 

Correlação verificada entre 1990/1995 - 97,7% 

 

Correlação verificada entre 1982/1995 - 99,7% 

 

 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de FERNANDES (1992), IBGE (1996). 
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Planilha 2                                                   Inventário das Emissões Veiculares da RMSP                                     Ano 1995 
 

Fatores de Deterioração - Veículos Particulares 

 

Ano Km Média 
Anual 

Km  
Acumulada 

Y FD (CO) FD (HC) 

1980 9000 209000 6,27 1,28 1,35 
1981 9000 200000 6,27 1,28 1,35 
1982 9000 191000 6,27 1,28 1,35 
1983 9000 182000 6,27 1,28 1,35 
1984 9000 173000 6,27 1,28 1,35 
1985 10000 164000 6,27 1,28 1,35 
1986 13000 154000 6,27 1,28 1,35 
1987 13000 141000 6,27 1,28 1,35 
1988 13000 128000 6,27 1,28 1,35 
1989 14000 115000 6,27 1,28 1,35 
1990 14000 101000 6,27 1,28 1,35 
1991 14000 87000 5,40 1,24 1,30 
1992 15000 73000 4,53 1,21 1,26 
1993 17000 58000 3,60 1,16 1,20 
1994 19000 41000 2,55 1,12 1,14 
1995 22000 22000 1,37 1,06 1,08 

 
Equações para o cálculo do Fator de Deterioração (FD) 

FD(CO) = (56,34 + 2,55 * Y) / 56,34 
FD(HC) = (4,43 + 0,25 * Y) / 4,43 

Y = Km Acumulada / 1,61 * 10.000 

 
Fonte: CETESB (1994). 
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Planilha 3                             Inventário da Quilometragem dos Veículos Particulares da RMSP                               Ano 1995 
 
 
 

Quilometragem Média dos Veículos da RMSP 
      

 Km Média Veículos a Veículos Km * Veículos 
Ano Anual Álcool à Gasolina Álcool Gasolina 

  (unidades) (unidades)   
1980 9000 712 1853 6405866 16678336 
1981 9000 2821 7132 25385492 64189285 
1982 9000 9630 15133 86674024 136195670 
1983 9000 35986 4884 323872672 43955462 
1984 9000 46840 2773 421556564 24960292 
1985 10000 66834 2967 668338257 29665145 
1986 13000 86597 7694 1125756430 100023655 
1987 13000 66480 4523 864241750 58797607 
1988 13000 93835 12808 1219859440 166502010 
1989 14000 74451 48608 1042308577 680515517 
1990 14000 16972 112386 237604473 1573405233 
1991 14000 33614 128381 470595879 1797336069 
1992 15000 43643 130928 654638862 1963916587 
1993 17000 68362 205087 1162160249 3486480747 
1994 19000 107001 249668 2033014055 4743699461 
1995 22000 139128 324631 3060810940 7141892193 
Total  892904 1259457 13403223530 22028213269 

      
      
      

     Quilometragem média dos veículos particulares à gasolina - 17.490 km 
      

Quilometragem média dos veículos particulares a álcool - 15.011 km 
      

 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de CETESB (1994). 
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Planilha 4                                 Previsão das Emissões dos Gases - Hipótese Tendencial                           Período 1995 / 2010 
 
Cenário Macroeconômico dos Transportes      

      
Variáveis de Cenário               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Tx. de Cresc. do PIB (% a.a.)                   4,2                    2,9                    3,8                    3,8                    3,8  
Tx. de Cresc. da População (% a.a.)                   1,3                    0,7                    1,3                    1,3                    1,3  
Tx. de Cresc. da População Economicamente Ativa (% a.a.)                   3,3                    3,3                    3,3                    3,3                    3,3  
Tx. de Cresc. do PIB per capita (% a.a.)                    2,2                    2,5                    2,5                    2,5  

      
Resultados                1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  
      
PIB (US$ bilhões)               132,8                136,7                141,8                147,2                152,8  
PIB per capita (US$ )            7.952,1             8.125,0             8.325,5             8.531,0             8.741,5  
População (milhões)                 16,7                  16,8                  17,0                  17,3                  17,5  
População economicamente ativa (milhões)                   3,4                    3,5                    3,6                    3,8                    3,9  

      
Planilha de Entrada      

      
Constantes utilizadas na quantificação de CO2 - 1995      

      
Veículos a gasolina      
Massa específica (kg/m3)                  738      
Poder calorífico superior (kcal/kg)             11.230      
Fator de emissão (g/MJ)                    66      

      
Veículos a álcool      
Massa específica (kg/m3)                  809      
Poder calorífico superior (kcal/kg)               6.650      
Fator de emissão (g/MJ)                    59      

      
Veículos a diesel      
Massa específica (kg/m3)                  852      
Poder calorífico superior (kcal/kg)             10.750      
Fator de emissão (g/MJ)                    70      
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Planilha 4                                 Previsão das Emissões dos Gases - Hipótese Tendencial                           Período 1995 / 2010 
 

           
           

              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           

                  3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8                     3,8  
                  1,3                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2  
                  3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3                     3,3  
                  2,5                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
              158,6                 164,7                 170,9                 177,4                 184,2                 191,2                 198,4                 206,0                 213,8                 221,9                 230,3  
           8.957,3              9.187,4              9.423,4              9.665,5              9.913,9            10.168,6            10.429,8            10.697,8            10.972,6            11.254,5            11.543,7  
                17,7                   17,9                   18,1                   18,4                   18,6                   18,8                   19,0                   19,3                   19,5                   19,7                   20,0  
                  4,0                     4,2                     4,3                     4,4                     4,6                     4,7                     4,9                     5,0                     5,2                     5,4                     5,6  
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Fatores de Emissão - Veículos particulares e ônibus               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  
      

Veículos a gasolina      
CO (g/km)                   4,7                    3,8                    2,0                    2,0                    2,0  
HC (g/km)                   0,6                    0,4                    0,3                    0,3                    0,3  
NOx (g/km)                   0,6                    0,5                    0,6                    0,6                    0,6  
SOx (g/km)                   0,1                    0,1                    0,1                    0,1                    0,1  

      
Veículos a álcool      
CO (g/km)                   4,6                    3,9                    2,0                    2,0                    2,0  
HC (g/km)                   0,7                    0,6                    0,3                    0,3                    0,3  
NOx (g/km)                   0,7                    0,7                    0,5                    0,5                    0,5  
SOx (g/km)                    -                       -                       -                       -                       -    

      
Ônibus a diesel      
CO (g/km)                 17,8                  17,8                  17,8                  17,8                  17,8  
HC (g/km)                   2,9                    2,9                    2,9                    2,9                    2,9  
NOx (g/km)                 13,0                  13,0                  13,0                  13,0                  13,0  
SOx (g/km)                   3,4                    3,4                    3,4                    3,4                    3,4  

      
Fatores de Deterioração - Veículos particulares               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
CO                 1,28                  1,28                  1,28                  1,28                  1,28  
HC                 1,35                  1,35                  1,35                  1,35                  1,35  

      
Fatores de Emissão Corrigidos - Veículos particulares e ônibus               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos a gasolina      
CO (g/km)                   6,0                    4,9                    2,6                    2,6                    2,6  
HC (g/km)                   0,8                    0,5                    0,4                    0,4                    0,4  
NOx (g/km)                   0,6                    0,5                    0,6                    0,6                    0,6  
SOx (g/km)                   0,1                    0,1                    0,1                    0,1                    0,1  
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2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

                  2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0  
                  0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3  
                  0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6  
                  0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1  

           
           

                  2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0  
                  0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3  
                  0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

           
           

                17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8  
                  2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9                     2,9  
                13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0                   13,0  
                  3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4                     3,4  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                1,28                   1,28                   1,28                   1,28                   1,28                   1,28                   1,24                   1,21                   1,16                   1,12                   1,06  
                1,35                   1,35                   1,35                   1,35                   1,35                   1,35                   1,30                   1,26                   1,20                   1,14                   1,08  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

                  2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,5                     2,4                     2,3                     2,2                     2,1  
                  0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,3                     0,3  
                  0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6  
                  0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1  
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               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

Veículos a álcool      
CO (g/km)                   5,9                    5,0                    2,6                    2,6                    2,6  
HC (g/km)                   0,9                    0,8                    0,4                    0,4                    0,4  
NOx (g/km)                   0,7                    0,7                    0,5                    0,5                    0,5  
SOx (g/km)                    -                       -                       -                       -                       -    

      
Variáveis Independentes               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Taxa de melhoria do consumo específico da gasolina (%)                    -                       -                       -                       -                       -    
Taxa de melhoria do consumo específico do álcool (%)                    -                       -                       -                       -                       -    
Taxa de melhoria do consumo específico do diesel (%)                    -                       -                       -                       -                       -    
Quilometragem média anual percorrida pelos veículos particulares a gasolina (km)             17.490              17.490              17.490              17.490              17.490  
Quilometragem média anual percorrida pelos veículos particulares a álcool (km)             15.011              15.011              15.011              15.011              15.011  
Quilometragem média anual percorrida pelos veículos a diesel (km)             80.000              80.000              80.000              80.000              80.000  
Ocupação média dos veículos particulares                      2                       2                       2                       2                       2  
Ocupação média dos ônibus                    30                     30                     30                     30                     30  
Frota de veículos particulares a álcool sucateados da RMSP (10^3 unidades)                    71                     38                     60                   137                   122  

      
Variáveis Calculadas               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Consumo específico dos veículos particulares a gasolina (km/l)                    10                     10                     10                     10                     10  
Consumo específico dos veículos particulares álcool (km/l)                      9                       9                       9                       9                       9  
Consumo específico dos veículos a diesel (km/l)                      3                       3                       3                       3                       3  
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2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                  2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,6                     2,5                     2,4                     2,3                     2,2                     2,1  
                  0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,3                     0,3  
                  0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5                     0,5  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

            17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490  
            15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011  
            80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000  
                     2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2  
                   30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30  
                 126                    121                      70                      75                      44                        7                      10                        9                        8                        2                        0  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                   10                      10                      10                      10                      10                      10                      10                      10                      10                      10                      10  
                     9                        9                        9                        9                        9                        9                        9                        9                        9                        9                        9  
                     3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3  
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Cenário de Referência      

      
Projeção da Frota               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos particulares      

      
Frota de veículos particulares da RMSP (10^3 unidades)               3.918                4.032                4.185                4.344                4.509  
Frota de veículos particulares a gasolina da RMSP (10^3 unidades)               3.025                3.177                3.390                3.686                3.973  
Frota de veículos particulares a álcool da RMSP (10^3 unidades)                  893                   855                   795                   658                   536  

      
Ônibus      

      
Frota de ônibus da RMSP (10^3 unidades)                    23                     23                     23                     23                     24  

      
Demanda de Combustível               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Gasolina (10^3 l)        4.126.719         4.333.587         4.624.453         5.028.716         5.420.568  
Álcool (10^3 l)        1.489.843         1.426.447         1.326.374         1.097.371            893.622  
Diesel (10^3 l)           725.824            730.977            740.480            750.106            759.858  

      
Emissão de veículos               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos a gasolina       
CO (t/ano)           318.286            270.238            151.777            165.045            177.906  
HC (t/ano)             42.854              30.002              24.012              26.111              28.145  
NOx (t/ano)             31.744              27.779              35.573              38.682              41.697  
SOx (t/ano)               6.349                6.667                7.115                7.736                8.339  
CO2 (t/ano)        9.429.332         9.902.015       10.566.627       11.490.347       12.385.709  

      
Veículos a álcool      
CO (t/ano)             78.950              64.087              30.560              25.283              20.589  
HC (t/ano)             12.671              10.399                4.835                4.000                3.257  
NOx (t/ano)               9.386                8.987                5.969                4.938                4.021  
SOx (t/ano)                    -                       -                       -                       -                       -    
CO2 (t/ano)        1.964.630         1.881.030         1.749.065         1.447.083         1.178.403  
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              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           
           
           

              4.681                 4.858                 5.043                 5.235                 5.434                 5.640                 5.854                 6.077                 6.308                 6.547                 6.796  
              4.271                 4.570                 4.825                 5.091                 5.334                 5.548                 5.772                 6.003                 6.242                 6.484                 6.733  
                 410                    289                    218                    144                      99                      92                      82                      74                      66                      64                      63  

           
           
           

                   24                      24                      25                      25                      25                      25                      26                      26                      26                      26                      27  
           

              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           

       5.826.053          6.234.159          6.581.759          6.945.192          7.277.060          7.568.805          7.874.159          8.189.641          8.515.482          8.845.383          9.184.966  
          683.668             481.369             364.317             239.609             165.638             153.329             137.467             122.807             109.580             106.028             105.828  
          769.736             778.973             788.320             792.627             797.851             807.416             817.095             826.890             837.573             847.624             857.795  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

          191.214             204.608             216.017             227.945             238.837             248.412             250.358             254.089             253.281             254.021             249.643  
            30.251               32.370               34.175               36.062               37.785               39.300               39.371               39.688               39.302               38.784               38.153  
            44.816               47.955               50.629               53.425               55.977               58.222               60.570               62.997               65.504               68.041               70.654  
              8.963                 9.591               10.126               10.685               11.195               11.644               12.114               12.599               13.101               13.608               14.131  
     13.312.219        14.244.719        15.038.968        15.869.393        16.627.693        17.294.314        17.992.031        18.712.891        19.457.422        20.211.226        20.987.156  

           
           

            15.752               11.091                 8.394                 5.521                 3.816                 3.533                 3.068                 2.675                 2.288                 2.138                 2.019  
              2.492                 1.755                 1.328                    873                    604                    559                    483                    418                    355                    326                    309  
              3.077                 2.166                 1.639                 1.078                    745                    690                    619                    553                    493                    477                    476  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

          901.540             634.773             480.418             315.968             218.424             202.192             181.276             161.943             144.502             139.817             139.553  
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               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

Ônibus      
CO (t/ano)             32.299              32.528              32.951              33.380              33.814  
HC (t/ano)               5.262                5.300                5.368                5.438                5.509  
NOx (t/ano)             23.589              23.757              24.066              24.378              24.695  
SOx (t/ano)               6.206                6.250                6.331                6.413                6.497  
CO2 (t/ano)        1.960.948         1.974.871         2.000.544         2.026.551         2.052.896  
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2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
            34.253               34.664               35.080               35.272               35.504               35.930               36.361               36.797               37.272               37.719               38.172  
              5.581                 5.648                 5.715                 5.747                 5.784                 5.854                 5.924                 5.995                 6.072                 6.145                 6.219  
            25.016               25.317               25.620               25.760               25.930               26.241               26.556               26.874               27.221               27.548               27.878  
              6.581                 6.660                 6.740                 6.777                 6.822                 6.903                 6.986                 7.070                 7.161                 7.247                 7.334  
       2.079.584          2.104.539          2.129.793          2.141.428          2.155.542          2.181.383          2.207.533          2.233.997          2.262.858          2.290.012          2.317.493  
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Cenário Alternativo      

      
Indicador Físico - 1995      

      
Coeficiente de substituição da frota de veículos particulares por ônibus (%)                      2      

      
Projeção da Frota               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos particulares      
Frota de veículos particulares da RMSP (10^3 unidades)               3.918                4.032                4.185                4.344                4.509  
Frota de veículos particulares da RMSP que resta após a substituição (10^3 unidades)               3.918                3.840                3.951                4.101                4.257  
Frota de veículos particulares a gasolina da RMSP que resta após a substituição (10^3 unidades)               3.025                2.985                3.156                3.443                3.721  
Frota de veículos particulares a álcool da RMSP que resta após a substituição (10^3 unidades)                  893                   855                   795                   658                   536  

      
Ônibus      
Frota de ônibus da RMSP (10^3 unidades)                    23                     23                     23                     24                     24  
Frota de ônibus adicional da RMSP (10^3 unidades)                    23                       4                       4                       4                       4  
Frota de ônibus da RMSP após a substituição (10^3 unidades)                    23                     27                     27                     28                     28  

      
Demanda de Combustível               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Gasolina (10^3 l)        4.126.719         4.071.667         4.305.434         4.697.575         5.076.843  
Álcool (10^3 l)        1.489.843         1.426.447         1.326.374         1.097.371            893.622  
Diesel (10^3 l)           725.824            866.609            879.881            894.545            909.522  

      
Emissão de veículos               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos a gasolina       
CO (t/ano)           318.286            253.905            141.307            154.177            166.625  
HC (t/ano)             42.854              28.188              22.355              24.391              26.361  
NOx (t/ano)             31.744              26.100              33.119              36.135              39.053  
SOx (t/ano)               6.349                6.264                6.624                7.227                7.811  
CO2 (t/ano)        9.429.332         9.303.541         9.837.686       10.733.707       11.600.316  
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              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           
           

              4.681                 4.858                 5.043                 5.235                 5.434                 5.640                 5.854                 6.077                 6.308                 6.547                 6.796  
              4.419                 4.587                 4.761                 4.942                 5.130                 5.325                 5.527                 5.737                 5.955                 6.182                 6.416  
              4.009                 4.298                 4.543                 4.798                 5.031                 5.233                 5.445                 5.664                 5.890                 6.118                 6.353  
                 410                    289                    218                    144                      99                      92                      82                      74                      66                      64                      63  

           
           

                   24                      25                      25                      25                      25                      26                      26                      26                      27                      27                      27  
                     5                        5                        5                        5                        5                        5                        6                        6                        6                        6                        7  
                   29                      29                      30                      30                      31                      31                      32                      32                      33                      33                      34  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
       5.469.267          5.863.814          6.197.342          6.546.167          6.862.872          7.138.877          7.427.894          7.726.418          8.034.657          8.346.286          8.666.904  
          683.668             481.369             364.317             239.609             165.638             153.329             137.467             122.807             109.580             106.028             105.828  
          924.821             939.670             954.840             965.115             976.545             992.609          1.009.031          1.025.822          1.043.773          1.061.354          1.079.338  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

          179.504             192.453             203.400             214.849             225.243             234.302             236.169             239.717             238.980             239.688             235.562  
            28.398               30.447               32.179               33.990               35.634               37.067               37.139               37.443               37.083               36.595               36.001  
            42.071               45.106               47.672               50.355               52.791               54.914               57.138               59.434               61.805               64.202               66.668  
              8.414                 9.021                 9.534               10.071               10.558               10.983               11.428               11.887               12.361               12.840               13.334  
     12.496.981        13.398.502        14.160.595        14.957.641        15.681.295        16.311.953        16.972.340        17.654.452        18.358.762        19.070.817        19.803.412  
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Veículos a álcool      
CO (t/ano)             78.950              64.087              30.560              25.283              20.589  
HC (t/ano)             12.671              10.399                4.835                4.000                3.257  
NOx (t/ano)               9.386                8.987                5.969                4.938                4.021  
SOx (t/ano)                    -                       -                       -                       -                       -    
CO2 (t/ano)        1.964.630         1.881.030         1.749.065         1.447.083         1.178.403  

      
Ônibus      
CO (t/ano)             32.299              38.564              39.155              39.807              40.474  
HC (t/ano)               5.262                6.283                6.379                6.485                6.594  
NOx (t/ano)             23.589              28.165              28.596              29.073              29.559  
SOx (t/ano)               1.164                1.390                1.412                1.435                1.459  
CO2 (t/ano)        1.960.948         2.341.303         2.377.160         2.416.778         2.457.241  
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            15.752               11.091                 8.394                 5.521                 3.816                 3.533                 3.068                 2.675                 2.288                 2.138                 2.019  
              2.492                 1.755                 1.328                    873                    604                    559                    483                    418                    355                    326                    309  
              3.077                 2.166                 1.639                 1.078                    745                    690                    619                    553                    493                    477                    476  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

          901.540             634.773             480.418             315.968             218.424             202.192             181.276             161.943             144.502             139.817             139.553  
           
           

            41.155               41.815               42.490               42.948               43.456               44.171               44.902               45.649               46.448               47.230               48.031  
              6.705                 6.813                 6.923                 6.997                 7.080                 7.196                 7.315                 7.437                 7.567                 7.695                 7.825  
            30.057               30.539               31.032               31.366               31.738               32.260               32.794               33.339               33.923               34.494               35.079  
              1.484                 1.508                 1.532                 1.548                 1.567                 1.592                 1.619                 1.646                 1.675                 1.703                 1.732  
       2.498.574          2.538.693          2.579.678          2.607.437          2.638.316          2.681.716          2.726.084          2.771.448          2.819.946          2.867.445          2.916.033  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de TOLMASQUIM (1997), CESP (1996), CETESB (1994), FERNANDES (1992). 
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Planilha 5                                      Previsão das Emissões dos Gases - Hipótese Otimista                          Período 1995 / 2010 
 
Cenário Macroeconômico dos Transportes      

      
Variáveis de Cenário               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Tx. de Cresc. do PIB (% a.a.)                   4,2                    2,9                    4,0                    4,0                    4,0  
Tx. de Cresc. da População (% a.a.)                   1,3                    0,7                    1,3                    1,3                    1,3  
Tx. de Cresc. da População Economicamente Ativa (% a.a.)                   3,3                    2,6                    2,6                    2,6                    2,6  
Tx. de Cresc. do PIB per capita (% a.a.)                    2,2                    2,7                    2,7                    2,7  
      
Resultados                1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
PIB (US$ bilhões)               132,8                136,7                142,1                147,8                153,7  
PIB per capita (US$ )            7.952,1             8.125,0             8.341,6             8.563,9             8.792,2  
População (milhões)                 16,7                  16,8                  17,0                  17,3                  17,5  
População economicamente ativa (milhões)                   3,4                    3,5                    3,6                    3,7                    3,8  

      
Planilha de Entrada      

      
Constantes utilizadas na quantificação de CO2 - 1995      

      
Veículos a gasolina      
Massa específica (kg/m3)                  738      
Poder calorífico superior (kcal/kg)             11.230      
Fator de emissão (g/MJ)                    66      

      
Veículos a álcool      
Massa específica (kg/m3)                  809      
Poder calorífico superior (kcal/kg)               6.650      
Fator de emissão (g/MJ)                    59      

      
Veículos a diesel      
Massa específica (kg/m3)                  852      
Poder calorífico superior (kcal/kg)             10.750      
Fator de emissão (g/MJ)                    70      
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              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           

                  5,0                     6,0                     6,0                     6,5                     7,0                     7,0                     7,0                     7,0                     7,0                     7,0                     7,0  
                  1,3                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6                     0,6  
                  2,6                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     1,8                     1,8                     1,8                     1,8                     1,8  
                  3,7                     4,7                     4,7                     5,2                     5,7                     5,7                     6,4                     6,4                     6,4                     6,4                     6,4  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
              161,4                 171,1                 181,3                 193,1                 206,7                 221,1                 236,6                 253,2                 270,9                 289,8                 310,1  
           9.113,3              9.545,6              9.998,3            10.521,9            11.125,0            11.762,6            12.510,9            13.306,8            14.153,4            15.053,8            16.011,5  
                17,7                   17,9                   18,1                   18,4                   18,6                   18,8                   18,9                   19,0                   19,1                   19,3                   19,4  
                  3,9                     4,0                     4,0                     4,1                     4,2                     4,3                     4,4                     4,4                     4,5                     4,6                     4,7  
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Fatores de Emissão - Veículos particulares e ônibus               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  
      

Veículos a gasolina      
CO (g/km)                   4,7                    3,8                    2,0                    2,0                    2,0  
HC (g/km)                   0,6                    0,4                    0,3                    0,3                    0,3  
NOx (g/km)                   0,6                    0,5                    0,6                    0,6                    0,6  
SOx (g/km)                   0,1                    0,1                    0,1                    0,1                    0,1  

      
Veículos a álcool      
CO (g/km)                   4,6                    3,9                    2,0                    2,0                    2,0  
HC (g/km)                   0,7                    0,6                    0,3                    0,3                    0,3  
NOx (g/km)                   0,7                    0,7                    0,5                    0,5                    0,5  
SOx (g/km)                    -                       -                       -                       -                       -    

      
Ônibus a diesel      
CO (g/km)                 17,8                  17,8                  17,8                  17,8                  17,8  
HC (g/km)                   2,9                    2,9                    2,9                    2,9                    2,9  
NOx (g/km)                 13,0                  13,0                  13,0                  13,0                  13,0  
SOx (g/km)                   3,4                    3,4                    3,4                    3,4                    3,4  

      
Fatores de Deterioração - Veículos particulares               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
CO                 1,28                  1,28                  1,28                  1,28                  1,28  
HC                 1,35                  1,35                  1,35                  1,35                  1,35  

      
Fatores de Emissão Corrigidos - Veículos particulares e ônibus               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos a gasolina      
CO (g/km)                   6,0                    4,9                    2,6                    2,6                    2,6  
HC (g/km)                   0,8                    0,5                    0,4                    0,4                    0,4  
NOx (g/km)                   0,6                    0,5                    0,6                    0,6                    0,6  
SOx (g/km)                   0,1                    0,1                    0,1                    0,1                    0,1  
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2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

                  2,0                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2  
                  0,3                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2  
                  0,6                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4  
                  0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1  

           
           

                  2,0                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2                     1,2  
                  0,3                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2  
                  0,5                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

           
           

                17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8                   17,8  
                  2,9                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5  
                13,0                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5                     6,5  
                  3,4                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0                     2,0  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                1,28                   1,28                   1,28                   1,28                   1,28                   1,28                   1,24                   1,21                   1,16                   1,12                   1,06  
                1,35                   1,35                   1,35                   1,35                   1,35                   1,35                   1,30                   1,26                   1,20                   1,14                   1,08  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

                  2,6                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,4                     1,3                     1,3  
                  0,4                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2  
                  0,6                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4                     0,4  
                  0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1                     0,1  
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Veículos a álcool      
CO (g/km)                   5,9                    5,0                    2,6                    2,6                    2,6  
HC (g/km)                   0,9                    0,8                    0,4                    0,4                    0,4  
NOx (g/km)                   0,7                    0,7                    0,5                    0,5                    0,5  
SOx (g/km)                    -                       -                       -                       -                       -    

      
Variáveis Independentes               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Taxa de melhoria do consumo específico da gasolina (%)                    -                       -                       -                       -                       -    
Taxa de melhoria do consumo específico do álcool (%)                    -                       -                       -                       -                       -    
Taxa de melhoria do consumo específico do diesel (%)                    -                       -                       -                       -                       -    
Quilometragem média anual percorrida pelos veículos particulares a gasolina (km)             17.490              17.490              17.490              17.490              17.490  
Quilometragem média anual percorrida pelos veículos particulares a álcool (km)             15.011              15.011              15.011              15.011              15.011  
Quilometragem média anual percorrida pelos veículos a diesel (km)             80.000              80.000              80.000              80.000              80.000  
Ocupação média dos veículos particulares                   1,5                    1,5                    1,5                    1,5                    1,5  
Ocupação média dos ônibus                    30                     30                     30                     30                     30  
Frota de veículos particulares a álcool sucateados da RMSP (10^3 unidades)               71,47                38,01                60,00              137,30              122,16  

      
Variáveis Calculadas               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Consumo específico dos veículos particulares a gasolina (km/l)                    10                     10                     10                     10                     10  
Consumo específico dos veículos particulares álcool (km/l)                      9                       9                       9                       9                       9  
Consumo específico dos veículos a diesel (km/l)                      3                       3                       3                       3                       3  
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                  2,6                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,4                     1,3                     1,3  
                  0,4                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2                     0,2  
                  0,5                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3                     0,3  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                   -                     0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96  
                   -                     0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96                   0,96  
                   -                     1,40                   1,40                   1,40                   1,40                   1,40                   1,40                   1,40                   1,40                   1,40                   1,40  

            17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490               17.490  
            15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011               15.011  
            80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000               80.000  
                  1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5                     1,5  
                   30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30                      30  
            125,88               121,29                 70,18                 74,77                 44,35                   7,38                   9,51                   8,79                   7,93                   2,13                   0,12  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
                   10                      10                      10                      10                      10                      10                      11                      11                      11                      11                      11  
                     9                        9                        9                        9                        9                        9                      10                      10                      10                      10                      10  
                     3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3                        3  
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Cenário de Referência      

      
Projeção da Frota               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos particulares      
Frota de veículos particulares da RMSP (10^3 unidades)               3.918                4.032                4.193                4.361                4.535  
Frota de veículos particulares a gasolina da RMSP (10^3 unidades)               3.025                3.177                3.398                3.703                3.999  
Frota de veículos particulares a álcool da RMSP (10^3 unidades)                  893                   855                   795                   658                   536  

      
Ônibus      
Frota de ônibus da RMSP (10^3 unidades)                    23                     23                     23                     23                     24  

      
Demanda de Combustível               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Gasolina (10^3 l)        4.126.719         4.333.587         4.635.453         5.051.576         5.456.195  
Álcool (10^3 l)        1.489.843         1.426.447         1.326.374         1.097.371            893.622  
Diesel (10^3 l)           725.824            730.977            740.480            750.106            759.858  

      
Emissão de veículos               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos a gasolina       
CO (t/ano)           318.286            270.238            152.138            165.795            179.075  
HC (t/ano)             42.854              30.002              24.069              26.229              28.330  
NOx (t/ano)             31.744              27.779              35.657              38.858              41.971  
SOx (t/ano)               6.349                6.667                7.131                7.772                8.394  
CO2 (t/ano)        9.429.332         9.902.015       10.591.763       11.542.580       12.467.113  

      
Veículos a álcool      
CO (t/ano)             78.950              64.087              30.560              25.283              20.589  
HC (t/ano)             12.671              10.399                4.835                4.000                3.257  
NOx (t/ano)               9.386                8.987                5.969                4.938                4.021  
SOx (t/ano)                    -                       -                       -                       -                       -    
CO2 (t/ano)        1.964.630         1.881.030         1.749.065         1.447.083         1.178.403  
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              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           
           

              4.762                 5.048                 5.351                 5.698                 6.097                 6.524                 6.981                 7.469                 7.992                 8.552                 9.150  
              4.352                 4.759                 5.132                 5.555                 5.998                 6.432                 6.898                 7.396                 7.927                 8.488                 9.087  
                 410                    289                    218                    144                      99                      92                      82                      74                      66                      64                      63  

           
           

                   24                      24                      25                      25                      25                      25                      25                      26                      26                      26                      26  
           

              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           

       5.937.278          6.430.797          6.868.933          7.363.796          7.875.779          8.365.592          8.886.610          9.436.835        10.017.936        10.625.689        11.267.045  
          683.668             476.792             357.422             232.839             159.427             146.177             129.809             114.862             101.517               97.292               96.185  
          769.736             768.218             766.702             760.247             754.692             753.195             747.190             741.234             736.012             730.157             724.347  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

          194.865             127.853             137.875             149.227             161.134             172.799             179.531             187.821             192.982             199.529             202.160  
            30.828               20.227               21.812               23.608               25.492               27.337               28.233               29.337               29.946               30.464               30.896  
            45.671               29.966               32.314               34.975               37.766               40.500               43.435               46.567               49.909               53.445               57.215  
              9.134                 8.324                 8.976                 9.715               10.491               11.250               12.065               12.935               13.864               14.846               15.893  
     13.566.364        14.694.028        15.695.145        16.825.880        17.995.734        19.114.931        20.305.429        21.562.663        22.890.448        24.279.132        25.744.594  

           
            15.752                 6.654                 5.036                 3.312                 2.290                 2.120                 1.841                 1.605                 1.373                 1.283                 1.212  
              2.492                 1.053                    797                    524                    362                    335                    290                    251                    213                    196                    185  
              3.077                 1.300                    984                    647                    447                    414                    371                    332                    296                    286                    286  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

          901.540             628.737             471.325             307.040             210.234             192.760             171.176             151.466             133.868             128.297             126.837  
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               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

Ônibus      
CO (t/ano)             32.299              32.528              32.951              33.380              33.814  
HC (t/ano)               5.262                5.300                5.368                5.438                5.509  
NOx (t/ano)             23.589              23.757              24.066              24.378              24.695  
SOx (t/ano)               6.206                6.250                6.331                6.413                6.497  
CO2 (t/ano)        1.960.948         1.974.871         2.000.544         2.026.551         2.052.896  
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2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
            34.253               34.664               35.080               35.272               35.504               35.930               36.143               36.356               36.606               36.823               37.041  
              5.581                 2.824                 2.858                 2.873                 2.892                 2.927                 2.944                 2.962                 2.982                 3.000                 3.017  
            25.016               12.658               12.810               12.880               12.965               13.121               13.198               13.276               13.367               13.447               13.526  
              6.581                 3.895                 3.942                 3.963                 3.989                 4.037                 4.061                 4.085                 4.113                 4.137                 4.162  
       2.079.584          2.075.482          2.071.388          2.053.949          2.038.941          2.034.895          2.018.673          2.002.580          1.988.474          1.972.654          1.956.958  
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Cenário Alternativo      

      
Indicador Físico - 1995      

      
Coeficiente de substituição da frota de veículos particulares por ônibus (%)                      2      

      
Projeção da Frota               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos particulares      
Frota de veículos particulares da RMSP (10^3 unidades)               3.918                4.032                4.193                4.361                4.535  
Frota de veículos particulares da RMSP que resta após a substituição (10^3 unidades)               3.918                3.840                3.951                4.109                4.274  
Frota de veículos particulares a gasolina da RMSP que resta após a substituição (10^3 unidades)               3.025                2.985                3.156                3.451                3.738  
Frota de veículos particulares a álcool da RMSP que resta após a substituição (10^3 unidades)                  893                   855                   795                   658                   536  

      
Ônibus      
Frota de ônibus da RMSP (10^3 unidades)                    23                     23                     23                     24                     24  
Frota de ônibus adicional da RMSP (10^3 unidades)                    23                       4                       4                       4                       4  
Frota de ônibus da RMSP após a substituição (10^3 unidades)                    23                     27                     27                     28                     28  

      
Demanda de Combustível               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Gasolina (10^3 l)        4.126.719         4.071.667         4.305.434         4.708.355         5.099.246  
Álcool (10^3 l)        1.489.843         1.426.447         1.326.374         1.097.371            893.622  
Diesel (10^3 l)           725.824            866.609            879.881            894.803            910.058  

      
Emissão de veículos               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

      
Veículos a gasolina       
CO (t/ano)           318.286            253.905            141.307            154.531            167.360  
HC (t/ano)             42.854              28.188              22.355              24.447              26.477  
NOx (t/ano)             31.744              26.100              33.119              36.218              39.225  
SOx (t/ano)               6.349                6.264                6.624                7.244                7.845  
CO2 (t/ano)        9.429.332         9.303.541         9.837.686       10.758.340       11.651.503  
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              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  
           
           

              4.762                 5.048                 5.351                 5.698                 6.097                 6.524                 6.981                 7.469                 7.992                 8.552                 9.150  
              4.445                 4.667                 4.947                 5.244                 5.584                 5.975                 6.394                 6.841                 7.320                 7.832                 8.381  
              4.035                 4.378                 4.728                 5.100                 5.485                 5.883                 6.311                 6.768                 7.254                 7.769                 8.317  
                 410                    289                    218                    144                      99                      92                      82                      74                      66                      64                      63  

           
           

                   24                      25                      25                      25                      25                      26                      26                      26                      26                      26                      26  
                     5                        5                        5                        5                        6                        6                        7                        7                        7                        8                        9  
                   29                      29                      30                      30                      31                      32                      32                      33                      34                      34                      35  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
       5.504.180          5.916.021          6.328.459          6.760.875          7.202.362          7.651.888          8.130.208          8.635.180          9.168.322          9.725.246        10.312.732  
          683.668             476.792             357.422             232.839             159.427             146.177             129.809             114.862             101.517               97.292               96.185  
          925.656             929.269             934.550             935.132             937.758             945.766             949.729             954.296             960.194             966.068             972.640  

           
              2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
           

          180.650             117.619             127.026             137.009             147.356             158.056             164.250             171.866             176.616             182.620             185.037  
            28.579               18.608               20.096               21.675               23.312               25.005               25.830               26.845               27.406               27.882               28.279  
            42.340               27.567               29.772               32.111               34.537               37.044               39.738               42.611               45.676               48.916               52.369  
              8.468                 7.657                 8.270                 8.920                 9.594               10.290               11.038               11.836               12.688               13.588               14.547  
     12.576.758        13.517.793        14.460.191        15.448.238        16.457.012        17.484.154        18.577.090        19.730.925        20.949.125        22.221.668        23.564.041  
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               1.995                1.996                1.997                1.998                1.999  

Veículos a álcool      
CO (t/ano)             78.950              64.087              30.560              25.283              20.589  
HC (t/ano)             12.671              10.399                4.835                4.000                3.257  
NOx (t/ano)               9.386                8.987                5.969                4.938                4.021  
SOx (t/ano)                    -                       -                       -                       -                       -    
CO2 (t/ano)        1.964.630         1.881.030         1.749.065         1.447.083         1.178.403  

      
Ônibus      
CO (t/ano)             32.299              38.564              39.155              39.819              40.498  
HC (t/ano)               5.262                6.283                6.379                6.487                6.598  
NOx (t/ano)             23.589              28.165              28.596              29.081              29.577  
SOx (t/ano)               1.164                1.390                1.412                1.436                1.460  
CO2 (t/ano)        1.960.948         2.341.303         2.377.160         2.417.475         2.458.690  
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2.000                 2.001                 2.002                 2.003                 2.004                 2.005                 2.006                 2.007                 2.008                 2.009                 2.010  

           
            15.752                 6.654                 5.036                 3.312                 2.290                 2.120                 1.841                 1.605                 1.373                 1.283                 1.212  
              2.492                 1.053                    797                    524                    362                    335                    290                    251                    213                    196                    185  
              3.077                 1.300                    984                    647                    447                    414                    371                    332                    296                    286                    286  
                   -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

          901.540             628.737             471.325             307.040             210.234             192.760             171.176             151.466             133.868             128.297             126.837  
           
           

            41.192               41.931               42.760               43.386               44.117               45.116               45.940               46.807               47.755               48.720               49.738  
              6.711                 3.416                 3.483                 3.534                 3.594                 3.675                 3.742                 3.813                 3.890                 3.969                 4.052  
            30.084               15.312               15.615               15.843               16.110               16.475               16.776               17.092               17.439               17.791               18.163  
              1.485                    884                    902                    915                    930                    951                    969                    987                 1.007                 1.027                 1.049  
       2.500.832          2.510.593          2.524.861          2.526.431          2.533.528          2.555.162          2.565.870          2.578.207          2.594.143          2.610.010          2.627.767  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de TOLMASQUIM (1997), CESP (1996), CETESB (1994), FERNANDES(1992). 
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Planilha 6                                Fluxo de Caixa - Veículos Particulares e Ônibus                                         Período 1995 / 2010 
 

Fluxo de Caixa - Veículos Particulares 

 
Hipótese Tendencial 

 
Cenário de Referência Cenário Alternativo 

 

Ano Investimento 
(US$ 10^9) 

Custo  
Combustível 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Total 
(US$ 10^9) Ano Investimento 

(US$ 10^9) 
Custo  

Combustível 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Total 
(US$ 10^9) 

         1.995               48,98   48,98          1.995                48,98            48,98 
         1.996               55,30                   4,59                 0,80             60,69          1.996                52,90                  4,36               0,76          57,17 
         1.997               62,74                   4,85                 0,86             68,45          1.997                58,69                  4,57               0,80          64,06 
         1.998               71,00                   5,15                 0,93             77,08          1.998                67,41                  4,86               0,87          72,17 
         1.999               80,17                   5,47                 1,01             86,65          1.999                75,04                  5,16               0,94          81,14 
         2.000               90,32                   5,81                 1,08             97,21          2.000                84,60                  5,48               1,01          91,09 
         2.001             101,58                   6,19                 1,16           108,93          2.001                96,41                  5,84               1,09        102,11 
         2.002             114,05                   6,57                 1,22           121,84          2.002              108,23                  6,20               1,15        114,28 
         2.003             127,85                   7,00                 1,29           136,14          2.003              119,93                  6,61               1,21        127,75 
         2.004             143,12                   7,43                 1,35           151,90          2.004              134,34                  7,02               1,27        142,63 
         2.005             160,01                   7,89                 1,40           169,30          2.005              151,80                  7,45               1,32        159,07 
         2.006             178,69                   8,37                 1,48           188,54          2.006              167,94                  7,90               1,38        177,22 
         2.007             199,34                   8,89                 1,52           209,75          2.007              189,09                  8,39               1,43        197,27 
         2.008             222,16                   9,43                 1,58           233,17          2.008              209,01                  8,90               1,49        219,40 
         2.009             247,37                 10,01                 1,64           259,02          2.009              232,84                  9,45               1,55        243,84 
         2.010             275,22                 10,61                 1,70           287,53          2.010              261,02                10,02               1,61        270,79 
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Fluxo de Caixa - Ônibus 

 

Hipótese Tendencial 

 

Cenário de Referência Cenário Alternativo 

 

Ano Investimento 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Valor 
Residual 

(US$ 10^9) 
Total 

(US$ 10^9) Ano Investimento 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Valor  
Residual 

(US$ 10^9) 
Total 

(US$ 10^9) 

         1.995                 2,77                  0,12               2,65          1.995                  2,77                0,12            2,65 
         1.996                 3,57                   0,68                 0,13               4,12          1.996                  3,99                  0,81               0,15            4,65 
         1.997                 4,46                   0,69                 0,14               5,01          1.997                  4,94                  0,82               0,17            5,59 
         1.998                 5,44                   0,70                 0,16               5,98          1.998                  5,98                  0,84               0,19            6,63 
         1.999                 6,52                   0,71                 0,18               7,05          1.999                  7,13                  0,85               0,21            7,77 
         2.000                 7,71                   0,72                 0,20               8,23          2.000                  8,40                  0,86               0,23            9,03 
         2.001                 9,01                   0,73                 0,22               9,52          2.001                  9,79                  0,88               0,26          10,41 
         2.002               10,45                   0,74                 0,24             10,95          2.002                11,32                  0,89               0,28          11,93 
         2.003               12,01                   0,74                 0,26             12,49          2.003                12,99                  0,90               0,32          13,57 
         2.004               13,73                   0,75                 0,29             14,19          2.004                14,82                  0,91               0,35          15,38 
         2.005               15,64                   0,75                 0,32             16,07          2.005                16,86                  0,93               0,39          17,40 
         2.006               17,73                   0,76                 0,36             18,13          2.006                19,10                  0,94               0,43          19,61 
         2.007               20,04                   0,77                 0,39             20,42          2.007                21,57                  0,96               0,47          22,06 
         2.008               22,58                   0,78                 0,44             22,92          2.008                24,29                  0,98               0,52          24,75 
         2.009               25,38                   0,79                 0,48             25,69          2.009                27,28                  0,99               0,58          27,69 
         2.010               28,45                   0,80                 0,53             28,72          2.010                30,56                  1,01               0,64          30,93 
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Fluxo de Caixa - Veículos Particulares 

 

Hipótese Otimista 

 

Cenário de Referência Cenário Alternativo 

 

Ano Investimento 
(US$ 10^9) 

Custo  
Combustível 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Total 
(US$ 10^9) Ano Investimento 

(US$ 10^9) 
Custo  

Combustível 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Total 
(US$ 10^9) 

         1.995               48,98               48,98          1.995                48,98            48,98 
         1.996               55,30                   4,64                 0,82             60,76          1.996                52,90                  4,41               0,77          58,08 
         1.997               62,84                   4,98                 0,87             68,69          1.997                59,58                  4,69               0,81          65,08 
         1.998               71,22                   5,38                 0,95             77,55          1.998                67,51                  5,07               0,89          73,47 
         1.999               80,52                   5,82                 1,03             87,37          1.999                76,32                  5,48               0,96          82,76 
         2.000               91,41                   6,37                 1,12             98,90          2.000                86,08                  5,93               1,04          93,05 
         2.001             104,12                   6,98                 1,22           112,32          2.001                97,47                  6,44               1,12        105,03 
         2.002             118,32                   7,62                 1,32           127,26          2.002              110,72                  7,04               1,21        118,97 
         2.003             134,50                   8,39                 1,43           144,32          2.003              125,50                  7,72               1,31        134,53 
         2.004             152,94                   9,26                 1,54           163,74          2.004              142,31                  8,48               1,41        152,20 
         2.005             173,57                 10,21                 1,65           185,43          2.005              161,43                  9,34               1,51        172,28 
         2.006             196,63                 11,26                 1,77           209,66          2.006              182,80                10,31               1,62        194,73 
         2.007             222,40                 12,42                 1,90           236,72          2.007              206,67                11,37               1,74        219,78 
         2.008             251,18                 13,70                 2,03           266,91          2.008              233,33                12,54               1,86        247,73 
         2.009             283,29                 15,10                 2,18           300,57          2.009              263,07                13,82               1,99        278,88 
         2.010             319,10                 16,67                 2,33           338,10          2.010              296,23                15,26               2,13        313,62 
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Fluxo de Caixa - Ônibus 

 

Hipótese Otimista 

 

Cenário de Referência Cenário Alternativo 

 

Ano Investimento 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Valor 
Residual 

(US$ 10^9) 
Total 

(US$ 10^9) Ano Investimento 
(US$ 10^9) 

Custo  
Manutenção 
(US$ 10^9) 

Valor  
Residual 

(US$ 10^9) 
Total 

(US$ 10^9) 

         1.995                 2,77                  0,12               2,65          1.995 2,77  0,12 2,65 
         1.996                 3,57                   0,68                 0,13               4,12          1.996 3,99                  0,81 0,15 4,65 
         1.997                 4,46                   0,69                 0,14               5,01          1.997 4,94                  0,82 0,17 5,59 
         1.998                 5,44                   0,70                 0,16               5,98          1.998 5,98                  0,84 0,19 6,63 
         1.999                 6,52                   0,71                 0,18               7,05          1.999 7,13                  0,85 0,21 7,77 
         2.000                 7,71                   0,72                 0,20               8,23          2.000 8,4                  0,87 0,23 9,04 
         2.001                 9,01                   0,73                 0,22               9,52          2.001 9,8                  0,88 0,26 10,42 
         2.002               10,45                   0,74                 0,24             10,95          2.002 11,34                  0,90 0,29 11,95 
         2.003               12,01                   0,74                 0,26             12,49          2.003 13,02                  0,91 0,32 13,61 
         2.004               13,73                   0,75                 0,29             14,19          2.004 14,88                  0,93 0,35 15,46 
         2.005               15,64                   0,75                 0,32             16,07          2.005 16,94                  0,95 0,39 17,5 
         2.006               17,72                   0,76                 0,36             18,12          2.006 19,2                  0,97 0,43 19,74 
         2.007               20,01                   0,76                 0,39             20,38          2.007 21,68                  0,98 0,48 22,18 
         2.008               22,53                   0,77                 0,43             22,87          2.008 24,42                  1,00 0,53 24,89 
         2.009               25,31                   0,77                 0,48             25,60          2.009 27,43                  1,02 0,59 27,86 
         2.010               28,36                   0,78                 0,52             28,62          2.010 30,75                  1,05 0,65 31,15 

 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados nas planilhas 4 e 5 e no capítulo IV.3.d 
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Planilha 7                                                         Resultados Finais - Custos                                                    Ano 1995 / 2010 
 
 
Hipótese Tendencial         

         
Cenário de Referência         

         
Veículos particulares           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  

         
Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)           48,98               60,69            68,45            77,09            86,64            97,22          108,93          121,84  

         
Ônibus           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  

         
 Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)              2,66                 4,12              5,01              5,98              7,05              8,23              9,52            10,94  

         
         

Cenário Alternativo         
         

Veículos particulares           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  
         

Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)           48,98               58,01            64,95            73,14            82,20            92,23          103,34          115,58  
         

Ônibus           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  
         

 Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)              2,66                 4,65              5,59              6,63              7,77              9,03            10,41            11,93  
         
         

Diferença dos Custos entre os cenários (10^9 US$)                -                 -2,14             -2,92             -3,30             -3,72             -4,19             -4,71             -5,28  
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          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

        136,13          151,90          169,31          188,52          209,75          233,17          259,02          287,53  
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

          12,48            14,18            16,07            18,14            20,42            22,93            25,69            28,72  
        
        
        
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

        129,13          144,08          160,58          178,79          198,91          221,11          245,62          272,65  
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

          13,57            15,39            17,40            19,62            22,06            24,74            27,69            30,94  
        
        

           -5,91             -6,62             -7,39             -8,25             -9,20           -10,24           -11,40           -12,68  
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Hipótese Otimista         

         
Cenário de Referência         

         
Veículos particulares           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  

         
 Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)            48,98               60,75            68,70            77,56            87,37            98,90          112,32          127,26  

         
Ônibus           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  

         
 Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)              2,66                 4,12              5,01              5,98              7,05              8,23              9,52            10,94  

         
         

Cenário Alternativo         
         

Veículos particulares           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  
         

Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)           48,98               58,07            65,08            73,46            82,75            93,06          105,04          118,97  
         

Ônibus           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  
         

 Fluxo de Caixa para cada ano (10^9 US$)              2,66                 4,65              5,59              6,63              7,78              9,03            10,42            11,95  
         
         

Diferença dos Custos entre os cenários (10^9 US$)                -                 -2,15             -3,04             -3,44             -3,90             -5,04             -6,39             -7,28  
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          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

        144,32          163,74          185,42          209,66          236,72          266,91          300,57          338,10  
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

          12,48            14,18            16,07            18,12            20,38            22,87            25,60            28,61  
        
        
        
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

        134,53          152,20          172,28          194,73          219,78          247,73          278,88          313,62  
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

          13,62            15,45            17,50            19,73            22,19            24,89            27,87            31,15  
        
        

           -8,66           -10,27           -11,71           -13,33           -15,14           -17,16           -19,42           -21,94  
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Custo de abatimento - hipótese tendencial           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  

         
Diferença dos Custos entre os cenários (10^9 US$)                -                 -2,14             -2,92             -3,30             -3,72             -4,19             -4,71             -5,28  

         
Diferença das Emissões entre os cenários (tCO2/ano)                -             232.041        352.325        366.414        381.048        396.247        412.063        428.488  

         
Custo de abatimento - hipótese tendencial (US$/tCO2)             -9.233           -8.275           -8.997           -9.760         -10.567         -11.420         -12.320  

         
Custo de abatimento - hipótese tendencial (US$/tC)             -2.518           -2.257           -2.454           -2.662           -2.882           -3.115           -3.360  

         
         
         

Custo de abatimento - hipótese otimista           1.995               1.996            1.997            1.998            1.999            2.000            2.001            2.002  
         

Diferença dos custos entre os cenários (10^9 US$)                -                 -2,15             -3,04             -3,44             -3,90             -5,04             -6,39             -7,28  
         

Diferença das Emissões entre os cenários (tCO2/ano)                -             232.041        377.460        393.316        409.816        568.358        741.124        781.482  
         
Custo de abatimento - hipótese otimista (US$/tCO2)             -9.250           -8.047           -8.758           -9.508           -8.864           -8.618           -9.317  

         
Custo de abatimento - hipótese otimista (US$/tC)             -2.523           -2.195           -2.389           -2.593           -2.417           -2.350           -2.541  
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2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

           -5,91             -6,62             -7,39             -8,25             -9,20           -10,24           -11,40           -12,68  
        

      445.743        463.624        482.028        501.140        520.988        541.572        562.976        585.204  
        

       -13.269         -14.271         -15.337         -16.463         -17.656         -18.916         -20.250         -21.660  
        

         -3.619           -3.892           -4.183           -4.490           -4.815           -5.159           -5.523           -5.907  
        
        
        

          2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010  
        

           -8,66           -10,27           -11,71           -13,33           -15,14           -17,16           -19,42           -21,94  
        

      905.159     1.044.134     1.110.510     1.181.143     1.256.111     1.335.654     1.420.107     1.509.745  
        

         -9.570           -9.837         -10.547         -11.284         -12.049         -12.845         -13.672         -14.533  
        

         -2.610           -2.683           -2.876           -3.077           -3.286           -3.503           -3.729           -3.964  

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Planilha 6. 
 
 


