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1 INTRODUÇÃO
O transporte de pessoas e mercadorias sempre esteve associado à geração de alguma forma
de poluição, seja ela atmosférica, sonora ou pela intrusão visual1 nos centros urbanos, independentemente do modal predominante. Mesmo na época do transporte à tração animal,
os poucos centros urbanos do mundo sofriam com o excesso de dejetos animais nas vias,
que causavam sujeira e mau cheiro.
Atualmente, o transporte motorizado à combustão assumiu o papel predominante
nos deslocamentos cotidianos da população, respondendo por grande parte das emissões
de poluentes dos grandes centros urbanos, principalmente os originários da queima dos
combustíveis fósseis.
Pode-se classificar a poluição veicular em função da abrangência dos impactos causados
pelos seus principais poluentes. Estes últimos quando locais, causam danos na área do entorno em que é realizado o serviço de transporte; por exemplo, os ruídos gerados pelos motores
dos veículos e a fuligem expelida dos escapamentos que se acomodam nas ruas, nos passeios
e nas fachadas dos imóveis. Podem-se considerar ainda nessa categoria os poluentes que se
deslocam de uma região para outra pelas correntes de ar; no caso de gases que causam a chuva
ácida, por exemplo, o efeito smogé a formação de uma névoa densa devido à grande concentração de ozônio (O3) no ar. Os poluentes globais são gases que são expelidos para a atmosfera
e acabam impactando todo o planeta por meio do aquecimento global, no caso da emissão
de gases de efeito estufa (GEE). O principal poluente nessa categoria é o dióxido de carbono
(CO2), que serve também como unidade de equivalência para os demais GEE.
Este artigo é uma síntese do texto para discussão desenvolvido pelo autor, que apresenta a importância da quantificação relativa das fontes móveis de emissão dos principais
poluentes para subsidiar as políticas públicas ambientais e de gestão de transporte e trânsito.

* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
1. Poluição atmosférica está associada aos resíduos emitidos na atmosfera pelos escapamentos dos veículos, a poluição
sonora refere-se aos ruídos gerados pelos veículos e a intrusão visual à degradação da paisagem urbana.
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2 POLUENTES GLOBAIS
O setor de transporte responde por cerca de 20% das emissões globais de CO2, que é um
dos principais gases causadores do efeito estufa, sem considerar a emissão de outros também nocivos ao meio ambiente. No Brasil, segundo informações do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT), o setor de transporte responde por cerca de 9% das emissões totais de
CO2, sendo que as queimadas respondem com mais de 70% delas (CNT, 2009).
O Brasil é um país predominantemente urbano, com mais de 80% da sua população
vivendo em áreas urbanas, do que se deduz que a maior parte das emissões veiculares de
carbono concentra-se nessas áreas. Mas qual a participação relativa de cada modalidade
de transporte nas emissões de carbono nos centros urbanos brasileiros? Em outras palavras,
qual a matriz modal destas emissões no transporte urbano?
Vários fatores influenciam a participação de cada modalidade nessa matriz modal de
emissão de CO2, entre os quais podemos destacar a composição da matriz modal de deslocamentos das cidades, principalmente em relação à participação do transporte individual
motorizado que é o mais poluente e à distância média das viagens motorizadas realizadas pela
população. Quanto maior essa distância maior, a quantidade de GEE lançados na atmosfera.
Há vários levantamentos sobre os fatores de emissões de CO2 por tipo veicular,
utilizando-se neste trabalho valores médios. As referências sobre as emissões dos sistemas
elétricos metroferroviários foram encontradas para os sistemas internacionais, que não representam a realidade nacional, já que nossa matriz elétrica é muita mais limpa do que
as europeias ou americanas. As fórmulas e as tabelas 1 e 2, a seguir, foram utilizadas para
calcular esse fator para os sistemas metroferroviários brasileiros:

sendo:
Emissões SEB = emissões CO2 do sistema elétrico brasileiro (g/kwh)
efi = emissões da fonte energética i (g/kwh)
pfi = participação proporcional na matriz elétrica brasileira da fonte i
TABELA 1
Emissões CO2 da energia elétrica no Brasil
Fonte

Emissões
(g/kwh)

Média
(g/kwh)

Usina nuclear

5 a 33

19

Hidrelétricas

4 a 36

20

Eólica

10 a 38

24

Solar

78 a 217

147,5

Gás natural

399 a 644

521,5

Óleo combustível

550 a 946

748

838 a 1.231

1.035,5

Carvão mineral
Fonte: Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben).
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TABELA 2
Matriz elétrica brasileira
(Em %)
Fonte
Hidroeletricidade

Participação
84

Biomassa

4

Gás natural

4

Diesel

4

Carvão

1

Nuclear

3

Fonte: Aben.

= 87g de CO2/kwh
Os cálculos de emissões ponderadas do sistema elétrico brasileiro mostram que os
metrôs e os trens do país emitem cerca de 87g de CO2/kwh. Esse nível de emissão de CO2
é menor do que os valores observados para os sistemas dos países desenvolvidos. Como
exemplo, pode-se destacar o metrô do Porto, em Portugal, que, em função de uma matriz
elétrica baseada na queima de combustíveis fósseis, emite cerca de seis vezes mais dióxido
de carbono por kwh do que o calculado para os sistemas metroviários brasileiros.
Para calcular as emissões por fonte energética para os demais modais, é necessário
obter as taxas de emissões de CO2 equivalentes na queima de cada combustível, somadas
com as taxas de emissões para produção e distribuição desse combustível.
No caso do álcool, considerou-se que as emissões provenientes da queima no motor
seriam todas absorvidas no cultivo da cana-de-açúcar por se tratar de um combustível renovável, ressaltando que as emissões de GEE nos processos de preparo da terra, transporte da
cana e produção e distribuição do álcool não se constituem em energia renovável. Estudo
publicado na circular técnica da embrapa (SOARES et al., 2009) calculou para um tipo
específico de veículo utilitário as emissões de CO2 equivalente para uso puro de álcool e
gasolina, chegando ao resultado de que a utilização do primeiro representava cerca de 20%
das emissões de CO2, porção não renovável das emissões do mesmo veículo utilizando gasolina pura. Nesse estudo, chega a um percentual de 33,8% a porção não renovável de CO2
equivalente nas emissões dos veículos movidos a álcool hidratado.
Vários fatores podem influenciar a taxa quilométrica de emissão de CO2 equivalente dos veículos movidos à gasolina, entre os quais se podem destacar os fatores ligados
ao perfil da frota – potência média, idade, rendimento quilométrico etc.). Pela análise
estequiométrica, chega-se a uma relação de 3,08 g de CO2 emitido por grama de gasolina, considerando, uma queima completa do combustível. Como esta é incompleta, há
emissão de outros poluentes – entre eles, os GEE – como o óxido de nitrogênio (NOx).
Por isso, utiliza-se o conceito de quantidade de CO2 equivalente emitido. Considerando
uma densidade de 0,740 kg/l da gasolina pura, obtemos a relação de 2,28 kg CO2/l de
gasolina. Estudos europeus (SOARES et al., 2009) mostram ainda que para cada litro
de gasolina disponível nos postos, houve uma emissão anterior de aproximadamente
0,5 kg Co2eq a título de produção e distribuição do combustível, o que nos dá uma
taxa final de cerca de 2,8 kg Co2eq/l de gasolina. Considerando-se uma relação de 20%
(SOARES et al., 2009) de emissões não renováveis de CO2 em relação às emissões de
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veículos a gasolina, pode-se estimar a taxa de emissão em 0,56 kg Co2eq/l nos veículos a
álcool. Com essas taxas e considerando-se as médias de rendimento de 10 km/l nos carros a gasolina e 7 km/l nos veículos a álcool, por exemplo, podem-se calcular emissões
totais de 0,28 kg CO2eq/km (gasolina) e 0,056 kg CO2eq/km (álcool).
Para o cálculo das emissões dos automóveis, considerou-se neste trabalho um mix de uso
de 47% de álcool e 53% de gasolina C, obtido no anuário da Agência Nacional do Petróleo
(ANP), enquanto para motocicletas foi utilizado o mix de 22% de álcool versus 78% de gasolina no combustível utilizado. Desconsiderou-se o uso de gás natural veicular (GNV) em
função do seu baixo consumo no país, assim como a mistura de biodiesel no diesel.
Fa = 0,47 x 0,56 + 0,53 x 2,8 = 1,75 Kg CO2eq/L
Fm = 0,78 x 2,8 + 0,22 x 0,56 = 2,3 Kg CO2eq/L
sendo, Fa = fator de emissão de CO2 dos automóveis que circulam no Brasil e Fm = fator
de emissão média de CO2 das motocicletas que rodam no país.
Utilizou-se neste trabalho um fator de emissão médio de 2,6 kg CO2eq para cada
litro de diesel queimado na combustão, que somado, com o valor médio de 0,5 kg CO2eq
emitido para produzir e distribuir o combustível, chegou a uma taxa final de emissão em
torno de 3,2 kg CO2eq/l de diesel. Há certa variação na literatura para esse valor médio
em função das premissas adotadas para a caracterização do perfil da frota.
TABELA 3
Rendimento quilométrico e emissões CO2 por modalidade

Modalidade

Metrô
Ônibus
Automóvel

1

Motocicleta

2

Veículos pesados

Rendimento
energético
km/l ou km/kWh (A)

Emissões por
fonte energética
KgCO2/l ou kWh (B)

Emissões
quilométricas
(KgCO2/km)
(B/A)

0,028

0,087

3,16

2,5

3,200

1,28

8,5

1,747

0,19

30

2,307

0,07

2,5

3,2

1,28

Elaboração do autor.
Notas: 1 Emissão média ponderada pelo consumo total de álcool e gasolina.
2
Considerando a mistura de 25% de álcool na gasolina.

A partir dos dados de emissões quilométricas, da capacidade de transporte e da matriz
modal média dos deslocamentos urbanos, foi possível calcular as emissões por passageiro
por quilômetro percorrido, que, por sua vez, servem de base de ponderação para se calcular
a matriz modal de emissão de CO2. Esta matriz, quando referente à deslocamentos considerada no trabalho, foi construída por meio de valores médios de pesquisas origem – destino realizadas nos grandes centros urbanos brasileiros, apresentando a seguinte estrutura:
sistemas sob trilhos (4%); sistemas de ônibus e micro-ônibus (60%); automóvel (32%);
motocicleta (3%); e veículos pesados (1%).
Utilizando-se dois cenários de extensão de viagens, em que no primeiro, a extensão
delas por veículos privados é a mesma das por transporte público e, no segundo, possui o
dobro da extensão, chega-se a uma faixa de análise das emissões relativas de cada modal.
A tabela 4 registra os resultados calculados.
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TABELA 4
Emissões relativas de CO2 do transporte urbano – matriz modal de emissões CO2
Modalidade

Emissões
quilométricas
KgCO2/Km

Ocupação
média
veicular
passageiros

Emissões/
Pass. km
Kg CO2/
pass. km1

Índice
emissão
(metrô=1)

Distribuição
Modal
viagens
motorizadas2

Ext. igual1
Distribuição
Modal
Emissões

Ext. TP=2xTI1
Distribuição
Modal
Emissões

Metrô

3,16

900

0,0035

1,0

4%

0,2%

0,4%

Ônibus

1,28

80

0,0160

4,6

60%

15,7%

27,2%

Automóvel2

0,19

1,50

0,1268

36,1

32%

66,5%

57,4%

Motocicleta

0,07

1,00

0,0711

20,3

3%

3,5%

3,0%

Veículos pesados

1,28

1,50

0,8533

243,0

1%

14,0%

12,1%

100%

100%

100,0%

Total

Elaboração do autor.
Notas: 1 Emissões considerando-se a extensão das viagens iguais (ext. igual) e extensão da viagens de transporte público duas vezes maior que a
individual (Ext. TP=2xTI).
2
Valores médios das pesquisas de origem e destino das capitais selecionadas.

Observa-se pelos resultados dos dois cenários apresentados que o transporte individual, que responde por cerca de 35% das viagens motorizadas, em média, é responsável por
quase 60% das emissões de dióxido de carbono nos centros urbanos brasileiros, enquanto
o transporte público coletivo responde por cerca de 25% das emissões totais de CO2 na
pior situação considerada. Vale destacar as emissões dos veículos utilitários de carga, que,
com cerca de 1% das viagens motorizadas, responde por mais de 10% das emissões totais
de CO2 nos grandes centros urbanos brasileiros.
Fica claro que a melhor política de redução das emissões dos GEE passa pelo estímulo
e pela melhoria dos sistemas de transporte público coletivo – em especial, os sistemas elétricos –, já que o nível de emissões unitárias chega a ser 36 vezes menor nesses casos do que
os observados para os automóveis (gráfico 1). Mesmo os sistemas de ônibus, que utilizam
óleo diesel, são muitas vezes menos poluentes, do ponto de vista das emissões de GEE,
do que as viagens por automóvel e motocicleta. Além disso, vale destacar como medidas
importantes a criação de ambiente favorável para aumento das viagens não motorizadas,
principalmente as bicicletas, além de programas de inspeções veiculares periódicos abrangendo principalmente a frota de caminhões, que são grandes poluidores. O problema é
que muitas vezes no Brasil as políticas adotadas vêm no sentido contrário a esse princípio,
promovendo o aumento continuado do uso do transporte individual via redução dos seus
custos e ampliação dos créditos para a compra.

ipea

boletim regional, urbano e ambiental | 05 | jun. 2011

127

GRÁFICO 1
Índice de emissões de CO2 transporte de passageiros por quilômetro – Brasil
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Elaboração do autor.

GRÁFICO 2
Distribuição das emissões de CO2 por modo na média dos centros urbanos brasileiros – extensão
média viagens iguais
(Em %)

14,0
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Carro
Moto
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Elaboração do autor
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GRÁFICO 3
Distribuição das emissões de CO2 por modo na média dos centros urbanos brasileiros – extensão
viagem transporte público o dobro transporte individual
(Em %)
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Elaboração do autor

Na linha de estímulo ao transporte coletivo público, o sistema de transporte implantado em Bogotá, na Colômbia, com corredores expressos e uso de linhas troncais de grande
capacidade, utilizando ônibus articulados, se tornou o primeiro a receber os recursos do
sistema dos mecanismos de desenvolvimento limpo (MDLs) do Protocolo de Quioto, em
que os países ricos podem pagar pelos projetos desenvolvidos nos países em desenvolvimento que efetivamente reduzam a emissão de GEE; no caso do transporte; o CO2. Como
o projeto Transmilênio retirou veículos privados das ruas, organizando o sistema de transporte e sobretaxando a gasolina, contabilizou-se uma redução de mais de 300 mil toneladas
de CO2/ano, o que gera recursos na ordem de R$3milhões/ano à cidade. Fica claro nessa
experiência que o grande benefício de estruturação do transporte público não está na utilização de um combustível mais limpo pelos veículos do sistema, sendo que essa medida
também é bem-vinda, mas, sim, na substituição de viagens por transporte individual para
o transporte coletivo.

3 POLUENTES LOCAIS
Os poluentes locais afetam especificamente as áreas de abrangência da operação do transporte. O transporte motorizado, baseado na queima de combustíveis fósseis, é responsável
pela emissão de vários poluentes nocivos à saúde e que degradam o ambiente urbano, com
destaque para o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC), os materiais particulados (MP), os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre (SOx). O quadro1 descreve
os efeitos nocivos da alta concentração desses poluentes.
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QUADRO 1
Efeitos nocivos dos principais poluentes veiculares locais
Poluente

Impacto

CO

Atua no sangue reduzindo sua oxigenação, podendo causar a morte após determinado período de exposição

NOx

Formação de dióxido de nitrogênio e na formação do smog fotoquímico e da chuva ácida. É um precursor do O3,
que causa vários problemas respiratórios na população

HC

Combustíveis não queimados ou parcialmente queimados formam o smog e os compostos cancerígenos. É um
precursor do O3

MP

Pode penetrar na defesa do organismo, atingir os alvéolos pulmonares e causar irritações, asma, bronquite e
câncer de pulmão. Sujeira e degradação de imóveis próximos aos corredores de transporte

SOx

Precursor do O3, formando a chuva ácida e degradando vegetação e imóveis

Na ausência de informações, as medições realizadas pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB) servem como referenciais importantes para os principais
centros urbanos brasileiros, lembrando que nas demais capitais as contaminações da indústria tendem a ter menor importância, o que potencializa as emissões veiculares.
Dos principais poluentes atmosféricos lançados pelos veículos motorizados, a concentração de dois deles na atmosfera da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), em
2005, foi fortemente influenciada pela circulação de veículos pesados a diesel (MP e NOx)
enquanto as concentrações de monóxido de carbono e dos hidrocarbonetos foram afetadas
principalmente pelos veículos de ciclo Otto (automóveis e motocicletas). Os óxidos de
enxofre tiveram como fontes importantes as emissões de automóveis e veículos a diesel,
mas o principal agente emissor foi o setor industrial, com cerca de 60% das emissões totais.
Os sistemas com propulsão elétrica, como os trólebus, metrôs e trens urbanos, não emitem
esses tipos de poluentes locais.
GRÁFICO 4
Poluentes locais e contribuição relativa das fontes de poluição de ar – RMSP, 2005
(Em %)
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Fonte: CETESB.

130

boletim regional, urbano e ambiental | 05 | jun. 2011

ipea

As emissões de material particulado são especialmente importantes no monitoramento
ambiental dos corredores de ônibus urbanos. Por serem mais pesados, em geral, esses poluentes não se espalham muito pela atmosfera, ficando concentrados nas imediações da via. Isso
causa grande degradação do ambiente em sua volta, principalmente nos imóveis adjacentes ao
leito destas. Como nos corredores, há uma grande concentração de veículos pesados emitindo fumaça preta, a situação negativa se potencializa, com fortes reflexos sobre a qualidade de
vida da população residente e, também, os impactos sobre o mercado imobiliário, já que há
uma desvalorização dos imóveis localizados próximos aos corredores saturados. Dessa forma,
mesmo que o transporte público coletivo sobre pneus emita menos poluentes por passageiro
transportado do que os modais individuais, os gestores devem considerar como prioridade a
busca de soluções para a redução das emissões absolutas de particulado desses sistemas.
Vale destacar os poluentes lançados pelas motocicletas, principalmente o monóxido
de carbono e os hidrocarbonetos. Até pouco tempo atrás, não havia qualquer restrição de
emissão de poluentes para as motocicletas, já que a frota era bem reduzida em relação à de
automóveis. O problema é que nos últimos dez anos a frota de motos no Brasil cresceu para
uma taxa de quase 20% ao ano (a.a.), duas vezes maior do que a taxa crescimento da frota
dos automóveis, e a tendência é que nos próximos anos essa situação permaneça. Considerando, as taxas atuais, a previsão é que até 2012 sejam vendidas mais motos do que carro no
Brasil e, consequentemente, a participação das emissões destas deve subir em ritmo muito
superior aos demais modais.

4 POLÍTICAS PÚBLICAS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE AS EMISSÕES
VEICULARES
Várias políticas públicas adotadas nos últimos anos, no âmbito das três esferas de governo,
criaram impactos diretos sobre os níveis de emissões de poluentes veiculares. Algumas dessas políticas focaram diretamente o problema da poluição, buscando medidas de mitigação
das emissões de poluentes, mas muitas outras, que tinham outros objetivos, acabavam gerando resultados negativos em termos ambientais; por exemplo, políticas de barateamento
da gasolina ou redução tributária de automóveis e motocicletas. A seguir, uma breve discussão sobre algumas dessas políticas.
4.1 Limites de emissões dos veículos automotores
Em 1986, o governo federal lançou o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), que visava à redução das emissões de poluentes pelos automóveis e pelos veículos comerciais vendidos no Brasil. Desde 1993, de forma gradativa,
foram estabelecidos limites máximos de emissões que chegaram a reduzir em mais de 90%
as emissões unitárias de vários poluentes pelos veículos. O problema é que a frota mais que
triplicou nesse período, diminuindo os efeitos benéficos da medida. A tendência é a frota
continuar crescendo para taxas superiores a 10% a.a., sendo que os limites de emissão do
Proconve já chegaram a um patamar em que os níveis maiores de redução são muito difíceis
de alcançar sem que haja substituição tecnológica. Os veículos antigos eram tão ineficientes
ambientalmente que, mesmo com o aumento vertiginoso da frota de automóveis observado, por exemplo, houve uma redução global dessa fonte de cerca de 50% das emissões
totais de alguns poluentes controlados (CO, HC e NOx).
Após mais de uma década do início efetivo do programa de controle das emissões dos
automóveis e dos veículos comerciais, finalmente o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) estabeleceu limites de emissões para as motocicletas: o Programa de Controle
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da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT). Somente após a implantação desse programa, em 2003, a indústria começou a lançar no mercado veículos
mais limpos, com tecnologia inédita para esse modal no país, como a injeção eletrônica,
por exemplo. Desde 2009, as motocicletas comercializadas têm que obedecer a fase III do
PROMOT, que aproxima bastante os limites de emissões dos principais poluentes com
os estabelecidos para os automóveis, apesar de terem valores superiores. Mesmo assim,
existem mais de 5 milhões de motocicletas nas ruas brasileiras, que foram fabricadas sem
qualquer restrição quanto às suas emissões, poluindo a atmosfera até dez vezes mais do que
um automóvel de mesma idade, conforme visto na tabela 5.
TABELA 5
Emissões de CO, HC e NOx de motos e automóveis ao longo dos anos (g/km)
1989

1992

1997

2003

2005

2009

Poluentes Automóvel Motocicleta Automóvel Motocicleta Automóvel Motocicleta Automóvel Motocicleta Automóvel Motocicleta Automóvel Motocicleta
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase I
Fase IV
Fase II
Fase V
Fase II
CO

24
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2,1

>3

1,2

>3

0,3

>3

0,16

3

0,16

1,2

0,05

0,8

2

>0,3

1,4

>0,3

0,6

>0,3

0,25

0,3

0,25

0,3

0,12

0,15

NOx

>24

12

>24

2

>24

2

13

2

5,5

2

2

Fonte: Dados do Proconve e do PROMOT.
Elaboração do autor.

As emissões dos veículos ciclo diesel também foram objetos de restrições por parte da
regulamentação do Conama. Desde a primeira fase do Proconve, em meados da década de
1980, os limites de emissões dos principais poluentes locais desses veículos reduziram-se
bastante. Hoje, um veículo diesel emite menos de 20% do que há 20 anos, sendo que em
alguns poluentes, como o MP, por exemplo, essa redução é inferior a 5% do observado
anteriormente. O gráfico 5 mostra a queda dos limites de emissões dos veículos a diesel.
GRÁFICO 5
Limites de emissões de poluentes dos veículos ciclo diesel – fases do Proconve
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Fonte: Conama.
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), houve
uma tendência estacionária ou de declínio das concentrações máxima e média de poluentes
atmosféricos nos últimos anos nos pontos de monitoramento da maior parte das regiões
metropolitanas brasileiras. Esse resultado é imputado, pelo menos em parte, ao Proconve.
O declínio das concentrações de poluentes é maior para os particulados, em que as reduções das emissões veiculares foram predominantes.

4.2 Utilização de combustíveis mais limpos
A introdução no mercado brasileiro de combustíveis mais limpos exerceu um papel importante nos resultados das emissões veiculares. O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi um marco relevante para o país em termos de redução das emissões de carbono,
chumbo e óxidos de enxofre,2 principalmente, apesar de ter sido criado em um contexto
de substituição da gasolina em função dos choques do petróleo ocorridos na década de
1970. Devido à grande instabilidade da oferta, que sofria influência do mercado do açúcar, o Proálcool quase acabou na década de 1990, por causa das sucessivas crises de abastecimento. Como forma de garantir um mercado mínimo para o álcool, o governo adotou
a política de mistura do álcool na gasolina, utilizando o apelo ambiental como pano de
fundo. A mistura de álcool, que chegou até a 25% do volume total do combustível, propiciou reduções de aproximadamnete 18% nas emissões de CO2 dos veículos à gasolina
(SOARES et al., 2009). Mais recentemente, com a introdução dos veículos bicombustíveis, o problema da instabilidade da oferta foi resolvido, o que gerou uma inversão na
tendência de compra de veículos exclusivamente à gasolina.
GRÁFICO 6
Licenciamento de veículos leves por combustível utilizado – Brasil, 1975-2008
(Em %)
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Fonte: Dados do Anuário da Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
Elaboração do autor.

2. Vale destacar o aumento dos aldeídos totais, que são substâncias cancerígenas, nos veículos movidos a álcool.
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Em relação às emissões de SOx, que interferem também nas emissões de material particulado, foram adotadas medidas importantes nos últimos anos. A Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras), que distribuía diesel nas grandes metrópoles brasileiras com até 2 mil partes por
milhão (ppm) de enxofre, hoje vende o diesel S500, com 500 ppm óxido de enxofre, e já está
distribuindo em algumas cidades o diesel S50, que possui 50 ppm deste gás, mas por enquanto apenas para a frota cativa de ônibus urbanos. As empresas de ônibus do Rio de Janeiro,
por exemplo, conseguiram reduzir em 15% o nível de emissão da fumaça preta dos seus veículos, segundo os estudos técnicos realizados pela Federação das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), em função do uso desse combustível.
Outra vantagem é que o nível baixo do teor de enxofre vai permitir aos veículos comerciais
utilizarem equipamentos pós-tratamento de gases que irão reduzir ainda mais as emissões dos
poluentes. O óxido de enxofre é responsável pela formação das chuvas ácidas que poluem
rios, lagos, florestas e plantações, além de degradarem os imóveis urbanos.
Outro avanço importante na política de redução de emissões é a utilização da mistura diesel/biodiesel, hoje na faixa de 5% de biodiesel para 95% de diesel mineral. Testes
indicam resultados importantes na redução das emissões de monóxido de carbono e, principalmente, de material particulado, apesar do ligeiro aumento observado nas emissões de
NOx (NTU, 2008).
A introdução do gás natural veicular na matriz energética do transporte também
se constitui em uma política importante para a redução dos poluentes locais e globais.
Estima-se que um veículo movido a gás emita cerca de 20% menos CO2 na atmosfera,
com ganhos semelhantes também em relação aos poluentes locais. Apesar dos benefícios,
o consumo de GNV no Brasil ainda é muito pequeno, representando menos de 1% do
dispêndio total de álcool e gasolina. Isso ocorre em função de poucas cidades no Brasil
disporem da oferta desse combustível.

4.3 Inspeção veicular
Uma medida importante para o controle de emissões de poluentes é a manutenção periódica dos veículos motorizados. É sabido que os veículos mais velhos, sem uma manutenção
adequada, emitem muito mais poluentes na atmosfera, apesar desse valor não ter sido
quantificado ainda no país em função da ausência de programas de inspeção veiculares já
maturados e, portanto, passíveis de avaliação.
O Código de Trânsito Brasileiro, aprovado em 1997, estabeleceu no Art. 104 a obrigatoriedade da inspeção dos veículos em circulação, responsabilizando o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e o Conama pela definição da forma e da periodicidade da medida. Por falta de regulamentação deste artigo, por parte desses órgãos, até hoje a inspeção
veicular não se tornou obrigatória no Brasil, com exceção das cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro, que criaram legislações próprias. Em novembro de 2009, o Conama editou a
Resolução no 418/2009, Art. 4o , Capítulo II dando prazo de 12 meses para que os estados e
os municípios com frota superior a 3 milhões de veículos elaborassem o Plano de Controle
de Poluição Veicular (PCPV). De acordo com a resolução, o PCPV:
(...) deverá caracterizar, de forma clara e objetiva, as alternativas de ações de gestão e controle da
emissão de poluentes e do consumo de combustíveis, incluindo-se um Programa de Inspeção e
Manutenção de Veículos em Uso, quando este se fizer necessário.
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Nota-se que o próprio decreto, contrariando a lei maior, não tornou a inspeção obrigatória, utilizando o termo “quando este se fizer necessário”. Isso abriu a possibilidade dos
municípios e dos estados não implantarem a medida sob variadas justificativas.

4.4 Investimento em sistemas de transporte público mais atrativos
Até o momento, as políticas de redução da poluição veicular estiveram voltadas inteiramente para o controle das emissões de cada tipo de veículo. Houve poucas medidas efetivas de
aumento da competitividade do transporte público com vista à redução das viagens relativas do transporte individual. Vale destacar as expansões dos sistemas metroviários ocorridas
nos últimos anos, que permitiram um aumento de demanda superior a 70% nos sistemas
gerenciados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) nos anos recentes, apesar desses sistemas representarem menos de 3% dos deslocamentos totais urbanos.
Seguindo a linha de qualificação do transporte público, uma medida que causará um
impacto positivo no aumento da participação deste tipo de transporte na matriz modal de
deslocamentos urbanos são os investimentos em mobilidade para a copa do mundo. Com
investimentos que superam R$ 10 bilhões, há vários projetos de melhoria e implantação de
novos sistemas de transporte público nas 12 cidades-sede, com destaque para os diversos
sistemas Bus Rapid Transit (BRT – sistemas de ônibus rápidos), semelhantes ao transmilênio de Bogotá, que irão atrair mais demanda ao transporte público e, com isso, aumentar
a eficiência deste como um todo nessas cidades.

4.5 Controle e gestão do tráfego urbano
Em termos de políticas locais de redução das emissões de poluentes, São Paulo se destaca
com a adoção de medidas mais extremas, como a adoção do rodízio de carros e a restrição de circulação de veículos pesados em determinadas áreas e horários. São medidas
bastante polêmicas que no primeiro momento dão resultados bastante positivos, mas,
se ao longo do tempo não houver investimentos em transporte público e melhoria da
infraestrutura para deslocamentos não motorizados, o simples aumento da frota pode
anular alguns resultados.
4.6 Políticas públicas que provocam aumento das emissões de poluentes
4.6.1 Comercialização de combustíveis: barateamento da gasolina

Desde o fim do monopólio da Petrobras na comercialização de derivados de petróleo no
Brasil, no fim dos anos 1990, o governo vem imprimindo aumentos reais para o diesel,
muito superiores aos da gasolina. Isso é fruto do realinhamento de preços com o mercado
internacional em função da nova filosofia competitiva do mercado de combustíveis no
Brasil. O resultado é que nos últimos dez anos o preço do diesel subiu 72% acima da inflação, enquanto a gasolina apenas 14%, fazendo a parcela de custo de combustível pular de
cerca de 10% para cerca de 30% do preço da tarifa do transporte público rodoviário, que
é a base de tarifação de todos os modais.
Do ponto de vista da mobilidade urbana e da sustentabilidade ambiental, essa política é bastante questionável, pois torna o transporte público menos atrativo e acessível em
relação ao individual.
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GRÁFICO 7
Evolução de preços – gasolina e óleo diesel – Brasil, 1992 a 2008 número-índice
2

1,8

Índice jul./99=1

1,6

1,4

1,2

1

Gasolina

09
ju

l./

20

08
l./
ju

20
l./
ju

20

70

7

06
ju

l./

20

05
ju

l./

20

04
ju

l./

20

03
ju

l./

20

02
ju

l./

20

01
20
l./
ju

l.
ju

ju

l./

/2

19

00

99

0

0,8

Óleo diesel

Fonte: Dados do IBGE.
Elaboração do autor.

4.6.2 Estímulo à venda de veículos privados

A frota de automóveis vem crescendo para uma taxa de 9% a.a. nos últimos dez anos e a
de motocicleta, quase o dobro, reflexo do crescimento e da popularização do crédito para
aquisição de automóveis e motos e do aumento da capacidade instalada da indústria, que
subiu mais de três vezes no período com a implantação de novas plantas. Além disso, o
Brasil sempre se preocupou em adotar políticas pontuais de tributação que buscavam proteger a indústria automotiva nos períodos mais agudos das crises econômicas.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, também corroboram com essa constatação. Mais da metade dos domicílios brasileiros (53%)
dispõem de automóveis ou motocicletas para atendimento aos deslocamentos dos seus moradores, indicando uma ampla base de domicílios que usam o transporte individual, mas
também significando que a posse de veículos nas famílias brasileiras pode crescer muito
mais, sobretudo nas de renda mais baixa.
TABELA 6
Posse de veículos automotores privados Brasil, 2009
Carro e moto
Tem carro
Urbana
Zona
Rural

Total

Contagem

16.585.676

Tem moto

Total

Tem carro e moto

4.073.181

Não tem moto

3.268.750

25.899.895

Tem carro
49.827.502

Zona (%)

33,3

8,2

6,6

52,0

100,0

Contagem

1.489.840

1.566.213

570.014

5.123.788

8.749.855

17,0

17,9

6,5

58,6

100,0

Contagem

Zona (%)

18.075.516

5.639.394

3.838.764

31.023.683

58.577.357

Total (%)

30,9

9,6

6,6

53,0

100,0

Fonte: PNAD/IBGE.
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4.6.3 Uso e a ocupação do solo e a forma urbana

As questões ligadas à morfologia das cidades, assim como planejamento e à gestão urbana,
são condicionantes importantes para o desempenho do sistema de transporte urbano, impactando diretamente a matriz modal de emissões de poluentes.
As cidades espraiadas com baixa densidade populacional apresentam menos eficiência
no seu sistema de transporte público do que as mais compactas e com grande densidade
populacional, o que significa que o transporte individual se torna a base dos deslocamentos
cotidianos da população. Geralmente nessas situações, o transporte público coletivo é bastante deficiente, ineficiente e caro.
Da mesma forma, cidades monocêntricas, em que as principais atividades econômicas
e equipamentos públicos se concentram em uma área restrita do perímetro urbano, com
baixa densidade residencial, tendem a gerar viagens mais longas, potencializando os congestionamentos urbanos nos acessos a essas áreas e deteriorando as condições de poluição
atmosférica dessa região.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um sistema de mobilidade urbana ambientalmente equilibrado para as cidades brasileiras
deveria ser um objetivo importante na pauta de governo dos entes federativos, principalmente neste momento, em que os países discutem a redução da emissão dos poluentes
globais e, também, as externalidades geradas pelos demais poluentes.
Um princípio importante para se atingir resultados mais consistentes em matéria de
redução da poluição é o incentivo ao uso do transporte público em detrimento do individual. Apesar de se constituir em um princípio simples, isso não vem ocorrendo na prática,
pois cada vez mais as aglomerações urbanas brasileiras veem o aumento da frota e da circulação dos veículos motorizados privados, fomentado pelas políticas federais de barateamento da gasolina frente ao óleo diesel e a pela redução do custo de automóveis e motocicletas,
além das políticas urbanas que geram o espraiamento das cidades e a alta concentração
de atividades econômicas e empregos em áreas restritas e de baixa densidade residencial.
O resultado é que mais de 60% das emissões veiculares de CO2 são feitas por automóveis e
motocicletas, assim como percentuais igualmente elevados ocorrem para poluentes locais,
como o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos com tendência de crescimento, já que
a frota continua aumentando a taxas superiores a 10% a.a.
Os caminhões também demandam políticas específicas de mitigação da poluição do
ar, pois respondem por pequena parte dos deslocamentos diários urbanos, mas são responsáveis por grande parte das emissões de carbono, nitrogênio e enxofre. Políticas de incentivo à modernização da frota com o uso de tecnologias mais limpas, melhoria do diesel
comercializado e inspeções periódicas podem trazer bons resultados nesse segmento.
As políticas públicas adotadas para amenizar os problemas ambientais no trânsito
urbano se restringiram ao controle das emissões dos veículos, à mistura de bicombustíveis
aos combustíveis fósseis para reduzir seu potencial poluidor e à melhoria da qualidade do
diesel e da gasolina. São medidas importantes, mas deixam de ser plenamente efetivas em
função do aumento vertiginoso da frota circulante de veículos automotores. Por isso, outras
medidas mais drásticas são sempre discutidas nos grandes centros urbanos, como restrição
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ao uso do transporte individual via pedágio, rodízio, proibição de estacionamentos ou circulação em determinadas áreas etc. Mas há consenso de que a melhoria e o barateamento
do transporte público têm de ser um objetivo permanente para contrabalancear a escalada
do transporte individual e o aumento da poluição veicular, assim como a melhoria da infraestrutura para os deslocamentos não motorizados. Somente assim as cidades brasileiras
poderão ficar mais limpas e agradáveis para se viver e conviver.
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