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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga a influência de diversos fatores intervenientes nas 
emissões veiculares em corredores de ônibus de alta capacidade, conhecidos 
como BRT – Bus Rapid Transit. Esses sistemas têm sido adotados em cidades 
de todo o mundo devido a possibilidade de atender demandas elevadas a 
custos relativamente baixos quando comparados com alternativas sobre trilhos, 
com nível de serviço adequado e possibilitando a redução de emissões. Três 
categorias de variáveis foram consideradas: (i) variáveis que são função do 
projeto do corredor de ônibus (infraestrutura, especificações tecnológicas e 
operacionais); (ii) variáveis que são afetadas pela implantação do corredor 
(impactos na velocidade média dos outros veículos, utilização de rotas 
alternativas e transferência modal); (iii) variáveis que dependem de políticas 
públicas (como mudanças do tipo de combustível ou programas de inspeção 
veicular). As emissões foram estimadas através de dois procedimentos. 
Preferencialmente utilizou-se o modelo IVE – International Vehicle Emissions, 
que se baseia no ciclo de condução dos veículos (perfil de variação da 
velocidade segundo a segundo). Em alguns casos, as estimativas utilizaram 
resultados de medidas de emissões realizadas pelo IPT – Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, para diferentes tecnologias de ônibus e ciclos de 
operação padronizados. Os dados necessários para a aplicação do modelo IVE 
haviam sido coletados anteriormente em São Paulo. Os dados operacionais 
dos corredores foram obtidos junto a SPTrans e a CET. As análises foram 
desenvolvidas em três etapas, incluindo progressivamente novas variáveis. 
Inicialmente foi considerado o efeito de diferentes ciclos de condução sobre as 
emissões dos ônibus em corredores existentes. Na segunda etapa foi feita uma 
análise das situações “antes” e “depois” da implantação de um corredor 
(Pirituba-Lapa-Centro), focalizando os impactos sobre as emissões dos ônibus 
e dos demais veículos, particularmente os autos, e a importância de considerar 
as emissões dos veículos que passam a percorrer rotas alternativas após a 
implantação do corredor. Finalmente, foram analisados diferentes cenários 
para um corredor hipotético, variando tecnologias de ônibus e avaliando os 
impactos de mudanças na divisão modal, condições de tráfego e outras 
políticas gerais. Os resultados indicaram a possibilidade de reduções 
significativas de emissões de poluentes quando utilizados ônibus padrão EURO 
3 ou padrão EEV movidos a GNV, bem como evidenciaram a importância de 
infraestrutura e condições operacionais adequadas para permitir a melhoria dos 
ciclos de condução dos ônibus. Entretanto, ganhos adicionais são fortemente 
dependentes de possíveis mudanças que afetem as condições de tráfego dos 
autos e demais veículos, e de medidas para reduzir emissões, tais como 
programas de inspeção veicular e de renovação de frota. 

 

palavras chave: corredores de ônibus, BRT, avaliação de emissões, modelo 
IVE, impacto ambiental, planejamento de transportes. 
  



ABSTRACT 

The dissertation investigates the influence of several factors affecting vehicular 
emissions in high-flow bus corridors, also named BRT – Bus Rapid Transit. 
BRT systems are being increasingly adopted in cities around the world due to 
the possibility to serve high demand levels at relatively low costs when 
compared to rail options, offering good quality of service and presenting a 
potential to reduce emissions. Three categories of factors are considered: (i) 
those directly related to the bus corridor (infrastructure design, technological 
and operational choices); (ii) those indirectly affected by the implementation of 
the corridor (such as impacts on average speed of other vehicles, particularly 
autos, rerouting and the potential for modal change); and (iii) factors related to 
general policies (such as changes in fuel type or the adoption of vehicle 
inspection programs). Emissions were estimated using two alternative 
procedures. The preferred alternative was to use the IVE – International Vehicle 
Emission model, which bases emission estimates on the vehicle driving cycle 
(the time profile of speed, measured second by second). In other cases, 
estimates used the results of a series of emissions measurements conducted 
by IPT – Institute of Technological Research of São Paulo for different bus 
technologies, operating on standard driving cycles. The developers of IVE have 
collected data about the technological characteristics and driving cycles of the 
fleet in São Paulo. Data about operations in bus corridors in São Paulo were 
obtained from SPTrans and CET, the local agencies responsible for bus and 
traffic operations. The analysis was performed in three stages, progressively 
extending the variables and factors included. First, the effect on bus emissions 
of possible changes in driving cycles in four important existing bus corridors in 
São Paulo was considered. A before and after analysis of a selected bus 
corridor (Pirituba – Lapa – Centro) was conducted in the second stage, looking 
at the impacts on emissions when other vehicles are considered, particularly 
autos, and highlighting the importance of taking into account vehicles that 
change to alternative routes after the implementation of the corridor. Finally, 
different scenarios were analyzed for a hypothetical corridor, varying bus 
technologies and considering possible impacts of changes in modal choice, 
traffic conditions, and other general policies. The results indicate the potential 
for significantly reducing pollutant emissions when Euro 3 bus technologies or 
enhanced GNV buses are used, as well as the important effect of appropriate 
infrastructure, operational and traffic engineering measures that allow improved 
driving cycles for buses. However, overall gains are heavily dependent on 
possible changes affecting autos and other vehicles, including the impact on 
traffic conditions and measures to reduce emissions, such as maintenance 
inspection or fleet renewal programs. 
keywords: bus corridors, BRT, vehicular emissions, IVE model, environmental 

impact, transportation planning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

Os procedimentos adotados para estimativa dos poluentes do ar produzidos 

por veículos automotores têm adquirido importância crescente, à medida que 

se constata serem os veículos os principais agentes poluidores do ar nos 

grandes centros urbanos. 

 

O Relatório Anual de Qualidade do Ar relativo ao ano de 2006 (CETESB, 2007) 

indica, para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que a frota de 7,3 

milhões de veículos automotores responde por 97% das emissões de CO 

(monóxido de carbono), 97% das emissões de HC (hidrocarbonetos), 96% das 

emissões de NOx (óxidos de nitrogênio), 35% do SOx (óxidos de enxofre) e 

40% do MP (material particulado). A composição dessa frota é de 

aproximadamente 6,0 milhões de veículos do ciclo Otto (gasolina e álcool), 430 

mil veículos a diesel e 870 mil motos. 

 

Os problemas de saúde pública na RMSP advindos desses poluentes, 

representados pelo aumento dos índices de doenças respiratórias e por mortes 

prematuras, têm sido comprovados em diversos trabalhos da área médica 

(SALDIVA et al., 1995). Por outro lado, as morbidades associadas aos 

poluentes atmosféricos, tais como asma, bronquite crônica, doença 

aterosclerótica, diabetes mellitus, miocardiopatias e arritmias cardíacas, 

atingem com maior intensidade os grupos mais suscetíveis representados 

pelos segmentos abaixo de 5 e acima de 65 anos de idade. (LPAE-USP, 2007). 

 

Complementa esse quadro o fato de serem ainda os veículos responsáveis por 

importante parcela das emissões de CO2 (dióxido de carbono) à atmosfera, 

colaborando, portanto, para a intensificação do chamado “efeito estufa” que 

está na origem do fenômeno do aquecimento global. Entre 1990 e 2004 houve 
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um crescimento de 36,5% nas emissões de CO2 oriundas do setor de 

transportes (IPCC, 2007). 

 

No caso das grandes concentrações urbanas como São Paulo, é de particular 

interesse aprofundar o conhecimento das emissões que ocorrem nos principais 

corredores de transporte devido aos grandes volumes de tráfego que 

representam, levando a contribuições significativas em relação aos totais das 

emissões veiculares. 

  

Para enfrentamento dessas questões, vem sendo desenvolvidas ações 

tecnológicas visando à produção de motores e sistemas de catalisadores e 

filtros que levem a níveis menores de emissões, associadas à utilização de 

combustíveis menos poluentes, em especial combustíveis com menores teores 

de enxofre. 

 

É de fundamental importância, também, o desenvolvimento de ações de 

planejamento e de operação de transportes que busquem menores níveis de 

emissões associados às viagens motorizadas nos centros urbanos de modo a 

contribuir para a redução das concentrações de poluentes. Nesse sentido, é 

necessário que, além dos aspectos técnicos e econômicos, a componente 

ambiental seja introduzida na fase de elaboração dos estudos de transporte. 

 

De maneira geral, uma das principais estratégias de ação compatíveis com 

essa filosofia é a melhoria dos sistemas de transporte público. Uma das 

soluções que tem sido adotada para tanto é a implantação de sistemas de 

corredores de ônibus de alta capacidade e desempenho que têm recebido na 

literatura técnica a denominação BRT – Bus Rapid Transit. 

 

Portanto, é de interesse o desenvolvimento e aprimoramento de metodologias 

específicas para a estimativa das emissões em corredores de ônibus tanto para 

a análise de alternativas de projeto ou de estudo de cenários como para 

avaliação de sistemas existentes e do efeito de modificações operacionais. 
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1.2 Objetivos 

 

O problema que se aborda no desenvolvimento da dissertação é, basicamente, 

o da busca da compreensão de como é alterado o nível de emissões 

veiculares em corredores de ônibus em função das diversas variáveis que 

interferem nessas emissões. 

 

Assim, são examinadas tanto variáveis associadas a características 

operacionais e tecnológicas, como ciclos de condução (curva de velocidades 

versus tempo), volumes de tráfego, características dos veículos e composição 

das frotas como variáveis que são resultado de políticas públicas, como 

programas de inspeção veicular e utilização de diesel com baixo teor de 

enxofre. 

 

Pretende-se, portanto, avaliar o potencial de redução das emissões resultante 

da implantação de corredores de ônibus considerando também o efeito dos 

fluxos de tráfego nas faixas ocupadas pelos demais veículos. Para tanto, serão 

considerados dados e características típicas de corredores da cidade de São 

Paulo. 

 

Serão avaliadas as metodologias de cálculo de emissões, estudos e resultados 

de ensaios existentes, além de levantamentos de campo de fluxos e 

velocidades veiculares, visando o desenvolvimento de estudos de caso.  

 

1.3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada tem como base uma revisão de conhecimentos sobre 

os três campos de interesse para as análises previstas: emissões veiculares, 

características dos corredores de ônibus e modelos de estimativas das 

emissões. 
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Inicialmente é feita uma abordagem sobre os principais poluentes veiculares e, 

especificamente, enfocados os de maior relevância para as condições locais de 

São Paulo. 

 

 A seguir são pesquisadas as diferentes metodologias utilizadas para 

estimativa de emissões veiculares, os conceitos básicos envolvidos e a 

evolução dos modelos de análise. Com maior profundidade é descrito o modelo 

International Vehicle Emissions – IVE desenvolvido pelo ISSRC - International 

Sustainable Systems Research Center, que realizou levantamentos de dados 

sobre as características de composição e utilização das frotas veiculares e 

estimativas de emissões entre 2004 e 2006 em São Paulo. 

 

Realiza-se também um levantamento sobre os corredores de ônibus ou BRT 

(Bus Rapid Transit), objetivando caracterizar os conceitos básicos que têm sido 

utilizados na concepção e implantação desses sistemas em todo o mundo e, 

também, as características dos corredores existentes em São Paulo.  

 

Complementa essa atividade o retrospecto de estudos de estimativa de 

emissões em corredores implantados, bem como os resultados de ensaios de 

emissões de ônibus urbanos realizados pelo IPT em São Paulo (IPT, 2007). 

 

A partir desses conhecimentos básicos sobre a problemática e metodologias 

para avaliação das emissões veiculares e sobre as características dos 

corredores de ônibus procede-se então a análise de estimativas de emissões 

em corredores, considerando as condições de São Paulo e tendo em vista o 

potencial de redução nas emissões, preconizado na literatura técnica (GEF, 

2006; VINCENT et al, 2006; WRIGHT et al, 2006).  

   

Para tanto, é escolhido o modelo IVE para cálculo das emissões, tendo por 

justificativa o retrospecto de seu uso e a compatibilidade com os dados 

disponíveis sobre os corredores de São Paulo, sendo então desenvolvidos os 

estudos comparativos visando melhor compreender e visualizar a influência 

relativa das diversas variáveis presentes na determinação das emissões.  
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1.4 Descrição dos Capítulos 

 

A estrutura básica da dissertação é a seguinte: 

• estudo das emissões veiculares, tanto com relação a seus principais 

componentes e impactos sobre a saúde pública e sobre os gases do 

efeito estufa, como com relação aos métodos para quantificá-las; 

• caracterização dos corredores de ônibus e identificação dos elementos 

potencialmente importantes na definição das emissões dos ônibus 

propriamente ditos e dos demais veículos que trafegam nas faixas 

adjacentes à dos ônibus; 

• realização de análises para estimativas de emissões em corredores 

visando avaliar a influência das principais variáveis intervenientes. 

     

Assim, o estudo das emissões veiculares e metodologias para sua 

determinação ocupa o capítulo 2 onde se apresentam inicialmente as 

características das emissões veiculares e caracteriza-se o quadro geral da 

Região Metropolitana de São Paulo. A seguir apresentam-se os conceitos que 

servem de base para as metodologias de estimativa de emissões e se discute 

a aplicabilidade e limitações de diferentes modelos. Com maior detalhamento 

apresenta-se a metodologia adotada no desenvolvimento do modelo IVE. 

 

No capítulo 3 é feita inicialmente uma descrição dos conceitos básicos dos 

corredores de ônibus. Embora historicamente o Brasil tenha sido um dos 

pioneiros na concepção e implantação desses sistemas, com os corredores de 

São Paulo e Curitiba, da década de 80, a experiência adquirida com a 

crescente implantação de BRT em diversos países nas duas últimas décadas 

propiciou o desenvolvimento e aprimoramento das soluções. 

 

Organismos como o GTZ – Deutsche Gesellschaft fur Technische 

Zusammenarbeit (www.sutp.org) e o ITDP – Institute for Transportation and 

Development Policy (www.itdp.org) têm se dedicado à sistematização, 

elaboração de manuais e material técnico, além da divulgação das 
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características e experiências obtidas nos sistemas BRT implantados em várias 

partes do mundo. 

 

Em seqüência à descrição dos conceitos básicos apresentam-se as 

características dos corredores implantados em São Paulo, bem como a 

evolução histórica que têm sofrido e as tendências e planos de 

desenvolvimento futuro.  

 

Complementando essas informações básicas, são descritas, no capítulo 4, 

avaliações e estudos realizados para corredores da cidade de São Paulo, bem 

como são abordadas avaliações realizadas para casos emblemáticos como o 

Transmilênio (Bogotá) e o Corredor Insurgentes (Cidade do México). Além 

disso, são descritos os resultados dos ensaios de emissões de ônibus 

realizados pelo IPT, utilizados como referência para as estimativas de 

emissões desenvolvidas no capítulo seguinte. 

 

No capítulo 5 são apresentados os estudos realizados visando atingir os 

objetivos propostos para a dissertação, ou seja, avaliar a influência e a 

importância relativa das diversas variáveis na composição das emissões dos 

corredores de ônibus. Em síntese, tais estudos dividem-se em três etapas: 

• influência de diferentes ciclos de condução dos ônibus na estimativa 

das emissões; 

• comparação das situações “antes“ e “depois” da implantação de um 

corredor, e 

• estudo de cenários complementando as análises anteriores e avaliando 

o efeito sobre as emissões do corredor de outras variáveis tais como 

alterações na divisão modal, programas de renovação de frota, 

programas de inspeção e alternativas de combustíveis.    

 

 Por último, no capítulo 6 é apresentada a conclusão dos estudos realizados e 

recomendações para continuidade das pesquisas e estudos futuros.  
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2. EMISSÕES VEICULARES 

 

2.1 Características Gerais das Emissões Veiculares 

 

Grande número de variáveis influi nas composições das emissões veiculares.  

Filizola et al. (2005) identificam as seguintes: 

 

- tipo de motor: são diferentes as quantidades e proporções de poluentes 

emitidos por veículos do ciclo Otto (ignição à faísca) ou do ciclo Diesel 

(combustão espontânea) ou ainda dos novos motores híbridos – que associam 

o motor a combustão com o motor elétrico; 

 

- tipo de combustível: o uso de diferentes combustíveis, como gasolina, 

álcool, diesel, gás natural veicular (GNV) ou biodiesel, gera diferentes 

composições de emissões. Além disso, um determinado combustível pode ter 

diferentes constituições. É o caso da gasolina, em função de diferentes 

porcentagens de álcool misturado e do diesel em função dos teores de enxofre 

presentes; 

 

-estado de conservação e idade do veículo: à medida que os 

componentes do motor e os sistemas de filtros e catalisadores se desgastam 

aumentam os níveis de emissões; 

 

- características das vias: vias que propiciam melhores condições de 

fluxo do tráfego, no que diz respeito a características tais como condições de 

pavimento, traçado geométrico e soluções para transposição das interseções, 

possibilitam o aumento da velocidade média de percurso, com menor número 

de  interrupções, o que  contribui para a diminuição das emissões por km; 

 

- características climáticas: as condições ideais de combustão ficam 

alteradas em função das condições ambientais de altitude, umidade relativa do 
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ar e temperatura, gerando diferentes consumos de combustíveis e 

composições de emissões. 

 

- operação do veículo: diversos experimentos e medidas de campo têm 

mostrado que as emissões veiculares ocorrem em maior quantidade nas fases 

de aceleração e desaceleração. Assim, estilos de condução mais ou menos 

agressivos, têm influência direta no total de poluentes emitidos. Mais 

importante do que isso, do ponto de vista da avaliação de emissões em 

corredores, é a identificação dos ciclos de condução, representados pela 

variação das velocidades ao longo do tempo para um determinado percurso. 

 

Assim, o total de emissões pode ser significativamente diferente caso se 

considere o percurso com velocidade média constante ou com velocidades 

variando em torno dessa média e caracterizando diferentes combinações ao 

longo do tempo de regimes de aceleração, desaceleração, cruzeiro ou parado. 

 

Dessa forma, para que fosse possível verificar os padrões de emissão para os 

veículos novos fez-se necessário normalizar ciclos de condução para ensaios 

de veículos-teste em laboratório. O ciclo de condução adotado para o Brasil, 

prescrito na NBR-6601 para determinação dos padrões de emissão de veículos 

leves, foi baseado no ciclo norte-americano estabelecido pela FTP – Federal 

Test Procedure e conhecido como FTP-75. (figura 2.1) 

 
Figura 2.1 Ciclo de condução FTP75.   Fonte: Filizola et al. (2005) 
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A adoção de um ciclo de condução padronizado é fundamental para os 

procedimentos de verificação e aceitação dos níveis de emissão produzidos 

por veículos originários de diferentes fabricantes. Entretanto, é necessário ater-

se ao fato de que ciclos de condução reais - observados num determinado 

sistema viário – podem ser significativamente diferentes do ciclo padronizado, 

inviabilizando a adoção direta dos fatores de emissão determinados em 

laboratório nos cálculos de estimativas de emissões totais. 

 

Com relação à influência do tipo de motor, é importante ressaltar que a 

evolução que tem ocorrido na tecnologia dos motores e sistemas de 

proteção. Uma das principais estratégias para reduzir as emissões de veículos 

tem sido a adoção de padrões de emissão progressivamente mais rigorosos 

para os veículos novos. Conseqüentemente, os fabricantes têm sido levados a 

sucessivos aperfeiçoamentos de projeto dos motores e dos dispositivos de 

redução da emissão dos gases provenientes da exaustão e do cárter. 

 

 Na tabela 2.1 a seguir apresenta-se a evolução dos padrões de emissão para 

veículos leves estabelecidos pelo PROCONVE - Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores estabelecido pelo CONAMA – 

Conselho Nacional de Meio Ambiente. Tais padrões referem-se a medições 

realizadas de acordo com a NBR 6601 (US-FTP 75) e conforme as Resoluções 

CONAMA nº 15/95 e 315/02. 

 

Os poluentes relacionados na tabela 2.1 são o monóxido de carbono (CO), os 

hidrocarbonetos totais (HC), os compostos orgânicos voláteis (COV ou VOC) 1, 

os óxidos de nitrogênio (NOx), o material particulado com diâmetro de 

partículas inferiores a 10  µm (MP ou PM) e os aldeídos (R-CHO). 

 

 

 
                                            

1 Os compostos orgânicos voláteis – COV - abrangem todos os compostos orgânicos 
presentes na atmosfera e que reagem fotoquimicamente. Outra nomenclatura, com pequenas 
variações de constituintes, é HCNM, ou seja, hidrocarbonetos menos o metano (MARTINS, 
2006) 
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Ano 
CO 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

COV 

(g/km) 

NOx  

(g/km) 

MP 

(g/km) 

RCHO1 

(g/km) 

1989 – 1991 24 2,10 - 2,0 - - 

1992 24 2,10 - 2,0 - 0,15 

1992 – 1993 12 1,20 - 1,4 - 0,15 

1994 12 1,20 - 1,4 
Diesel  

0,15 
0,05 

1997 2 0,30 - 0,6 0,05 0,03 

2003 2 0,30 - 0,6 0,05 0,03 

2005 – 2007 2 0,302 0,16 
Otto Diesel 

0,05 0,03 
0,25 0,60 

2009 2 0,302 0,05 0,12 0,25 0,05 0,02 

       1 – Aldeidos totais de acordo com a NBR 12026. 
         2 – Apenas para veículos a GNV 
           

Tabela 2.1 Veículos Leves – Evolução dos padrões estabelecidos pelo 
PROCONVE 

Fonte: CETESB (2007) 

 

No caso dos veículos pesados, que na sua grande maioria utilizam motores a 

diesel – em função de sua eficiência, baixo custo de operação e durabilidade - 

os padrões mais utilizados são os padrões EURO, desenvolvidos e 

normalizados pela União Européia, que se tornaram referência internacional e 

foram igualmente adotados como referência para os padrões brasileiros, devido 

à reconhecida experiência européia com tecnologia diesel. 

 

Na tabela 2.2 é apresentada a evolução dos padrões de emissão estabelecidos 

pelo PROCONVE para veículos pesados.  
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Fases do 

PROCONVE 

Data de 

Implantação 

Padrão EURO 

correspondente 

CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

MP 

(g/kWh) 

II 1992  1,86 0,68 10,73 0,660 

III 1994/6 1 1,62 0,54 6,55 0,318 

IV 1998/00 2 0,89 0,30 6,13 0,124 

V 2004 3 0,96 0,16 4,66 0,085 

 

Tabela 2.2 Veículos pesados – evolução dos padrões estabelecidos pelo 
PROCONVE 

Fonte: Branco e Walsh (2005) 

 

Atualmente, o padrão EURO 3 é o mais avançado utilizado no Brasil para 

ônibus e vans, prevendo-se a entrada do padrão EURO 4 (PROCONVE VI) a 

partir de 2009, juntamente com a utilização, nas regiões metropolitanas de 

diesel com 50 ppm de enxofre ( diesel S50). Esse novo padrão, representa 

uma redução de cerca de 30% nos limites de emissão de CO, HC e NOx e 

redução de 80% nas emissões de MP. 

  

Para atender essas exigências, as principais tecnologias desenvolvidas para os 

dispositivos de redução das emissões são: recirculação do gás de exaustão, 

recirculação dos gases do cárter e sistemas de pós-tratamento do gás de 

exaustão, como os conversores de oxidação catalítica e os filtros de partículas 

diesel. 

 

É interessante observar que essas mesmas tecnologias têm sido empregadas 

também para readequação ambiental de veículos mais antigos através de 

processos denominados genericamente de “retrofit”. (SZWARC, 2006). 

 

2.2 Emissões Veiculares na RMSP 

 

A gravidade da questão da poluição do ar nos grandes centros urbanos, 

representada pelos efeitos danosos à saúde e por mortes prematuras (LPAE-

2007), está diretamente associada às emissões veiculares. 
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Os poluentes que mais freqüentemente ultrapassam os limites legais na RMSP 

e, portanto, têm maior relevância para o estudo das emissões nos corredores 

são: ozônio (O3), material particulado (MP ou PM) e monóxido de carbono (CO) 

(CETESB, 2007). 

 

Outras emissões de interesse são os óxidos de nitrogênio (NOx), os óxidos de 

enxofre (SOx), os compostos orgânicos voláteis (COV ou VOC) e os aldeídos 

(R-CHO). 

 

São apresentadas a seguir informações relativas a esses poluentes e dados de 

medições recentes realizadas na RMSP.  

 

• Ozônio: Em 2006, o padrão estabelecido para os níveis de O3 (160 g/m3) 

foi ultrapassado em 46 dias, considerando todas as estações da CETESB 

da RMSP (CETESB, 2007). Levantamentos realizados a partir dos boletins 

diários de qualidade do ar emitidos pela CETESB indicam que o número de 

dias em que esse padrão foi ultrapassado em pelo menos uma das 

estações de medição subiu 45,6% entre 2006 e 2007.  

 

A figura 2.2 a seguir indica o número de dias em que foram atingidos níveis 

de O3 superiores ao padrão e ao nível de atenção (200 g/m3) nas diversas 

estações em 20062.  

 

Evidências registradas em diversas pesquisas médicas demonstram que o 

O3 tem efeitos sobre a respiração, podendo causar problemas respiratórios 

agudos, agravar a asma, causar reduções de 15% a 20% no funcionamento 

pulmonar de adultos saudáveis, causar inflamação dos tecidos pulmonares, 

aumentar o número de internações hospitalares e comprometer as defesas 

imunológicas (BRANCO E WALSH, 2005). 

                                            
2 Cabe esclarecer que os níveis padrão de concentração de poluentes no ar foram 

definidos pela Resolução CONAMA 03/90 e definem os valores máximos aceitáveis. Os níveis 
de atenção e, progressivamente, alerta e emergência, estabelecidos na mesma resolução e na 
legislação estadual DE 8468/76, referem-se a episódios críticos que, associados à condições 
atmosféricas desfavoráveis à dispersão, podem exigir medidas de proteção da população. 
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Figura 2.2 Número de dias em que as concentrações horárias de O3 
ultrapassaram o padrão e o nível de atenção na RMSP em 2006. 

Fonte: CETESB (2007) 

  

 

O ozônio é produzido a partir de transformações fotoquímicas de óxidos 

de nitrogênio (NOx) e dos compostos orgânicos voláteis (COV ou VOC), 

também denominados gases orgânicos reativos. Em baixas 

concentrações (10 a 20 ppbv), o ozônio é encontrado naturalmente na 

troposfera, em equilíbrio com seus precursores. A atividade antrópica, 

entretanto, tem alterado esse equilíbrio e as concentrações globais de 

fundo (MORAIS, 2006) 

 

É interessante observar, com relação aos principais precursores do 

ozônio, que os óxidos de nitrogênio (NOx) são oriundos na maior parte 

dos veículos pesados com motor diesel enquanto os compostos 

orgânicos voláteis (COV ou VOC) têm parcela significativa emitida pelos 

veículos leves. O valor da razão COV / NOx é fundamental para explicar 

os níveis de concentração de O3 .  

 

A figura 2.3 ilustra variações típicas das concentrações de ozônio em 

função das emissões de NOx e HC. 
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Figura 2.3 Diagrama de isopletas (linhas de igual concentração) de O3 (ppb) em 
função das emissões antropogênicas de NOx e HC. 

Fonte: Winner et al (1995) 

 

 

Outra característica específica do poluente O3 é a ocorrência de altas 

concentrações a grande distância do local de emissão de seus precursores 

devido ao transporte pelos ventos e ao processo fotoquímico de formação. 

 

Branco e Walsh (2005) registram que medições realizadas no Pico do 

Jaraguá (a 1135 metros de altitude e sem fontes próximas dos precursores 

de O3) e em Jundiaí (a 50 km do centro da RMSP) apresentaram altas 

concentrações de O3. 

 

Também se verificou que nos dias de ultrapassagem do padrão na estação 

da CETESB situada junto ao Parque do Ibirapuera, ocorreram igualmente 

ultrapassagens do padrão no Pico do Jaraguá. Análise da direção dos 

ventos naquele período mostrou ventos de sul e sudeste indicando o 

transporte dos poluentes precursores. 

 

Por outro lado, como o O3 depende para sua formação da radiação solar, 

observa-se uma menor freqüência de ultrapassagens do padrão e do nível 
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de atenção nos meses de maio a julho, coincidindo com níveis menores de 

radiação solar. 

 

• Material Particulado: Avaliações realizadas em São Paulo a partir de 

modelo de receptor, técnica que possibilita identificar as fontes de geração 

de um determinado poluente (CETESB,1998) indicam que os veículos são 

os principais formadores do particulado, seja pela emissão direta (35% do 

total), pela formação de aerossóis de carbono secundário (18%) ou pela 

ressuspensão da poeira de rua (24%). 

 

O conjunto do material particulado (MP) pode ser analisado com base em 

quatro subgrupos: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Fumaça (FMC), 

Partículas Inaláveis (MP10) e Partículas Inaláveis Finas (MP2,5). Dados 

sintetizados do Relatório da CETESB (2007) indicam que: 

 

- os níveis de Partículas Totais em Suspensão (PTS) têm ultrapassado 

eventualmente os padrões estabelecidos, tanto com relação ao valor médio 

diário (240 µg/m3) quanto ao valor médio anual (80 µg/m3). Embora tenha 

havido reduções significativas durante a década de 90 e até 2002, desde 

então os níveis têm se mantido constantes; 

 

- com relação à Fumaça, os níveis também sofreram queda significativa 

nos últimos anos e a partir de 2002 as quedas foram menos intensas 

ocorrendo uma estabilização aparente abaixo do padrão anual (60 µg/m3) e 

ultrapassagens eventuais do padrão diário (80 µg/m3); 

 

- quanto às Partículas Inaláveis verifica-se que os níveis de 

concentrações de MP10 , ou seja, de partículas com tamanho menor do que 

10 µm, situam-se, em geral, abaixo do padrão anual (60 µg/m3) e com raras 

ultrapassagens do padrão diário (150 µg/m3). Entretanto, quando se 

consideram os níveis das Partículas Inaláveis Finas (MP2,5), as mais 

nocivas à saúde, e considerando-se o padrão anual adotado nos Estados 

Unidos que é de 15 µg/m3 – não existe ainda padrão oficial no Brasil – 
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registram-se valores superiores ao máximo aceitável3 em todas as estações 

que medem esse poluente na RMSP (fig. 2.4). 

 

 

Figura 2.4 MP2,5 – médias aritméticas anuais em 2006. 
Obs.: Não existe ainda padrão para o Brasil. O padrão estabelecido para 
os Estados Unidos é de 15 µµµµg/m3. 

Fonte: CETESB (2007) 

 

Grande número de estudos médicos tem mostrado a associação entre o 

aumento dos índices de MP e o aumento das internações hospitalares e 

das taxas de mortalidade devido a doenças cardiopulmonares. O MP 

oriundo do diesel, proveniente da combustão incompleta dos 

hidrocarbonetos e outros componentes do combustível, tem sido 

identificado como agente cancerígeno.   

 

• Monóxido de Carbono: As fontes móveis representam 98% das emissões 

de monóxido de carbono sendo os veículos do ciclo Otto (a gasolina e a 

álcool) as fontes predominantes. 

 

                                            
3 O padrão proposto pela USEPA estabelece que a média aritmética das médias anuais 

(calculadas a partir das médias de 24h), nos últimos três anos consecutivos, não pode 
ultrapassar 15 µg / m3. (CETESB, 2007)  
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O CO é originado como produto intermediário do processo de combustão do 

carbono. Quando há enriquecimento da mistura, com déficit de oxigênio, a 

combustão é incompleta e o excesso de carbono presente no combustível é 

parcialmente oxidado em CO (LIMA et al., 2005).  

 

As concentrações de CO eram muito maiores nas décadas de 80 e 90, 

registrando-se freqüentes ultrapassagens do padrão de qualidade de ar. O 

PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores, implantado no país a partir de 1986, ao estabelecer padrões 

de emissões progressivamente mais restritivos para os veículos novos, 

proporcionou uma substancial redução nas concentrações de CO, conforme 

pode ser observado na figura 2.5, a seguir. 

 

 

Figura 2.5 Evolução das concentrações médias máximas de CO na RMSP 
      (médias de 8 horas) - Fonte: CETESB (2007) 

 

Em 2006 foram observadas ultrapassagens do padrão estabelecido para 

valores de concentrações médias de 8 horas (9ppm) em apenas duas 

estações da RMSP (São Caetano do Sul e Taboão da Serra). 
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Apesar de estarem atualmente sob controle, as concentrações de CO 

tendem a aumentar novamente, caso não ocorram alterações significativas 

nos padrões tecnológicos dos veículos e nos combustíveis, em função do 

constante aumento do número de veículos em circulação. Somente na 

cidade de São Paulo entram em circulação atualmente (2008) cerca de 

20.000 veículos / mês, de acordo com dados dos órgãos de licenciamento. 

 

O CO é inodoro e invisível e constitui ameaça a saúde pública. A sua 

presença no sangue dificulta o transporte do oxigênio aos tecidos causando 

uma sobrecarga, especialmente aos indivíduos com insuficiência cardíaca. 

Concentrações mais elevadas de CO estão associadas a reduções na 

acuidade visual, na habilidade manual e no aprendizado. (BRANCO E 

WALSH, 2005). Em ambientes fechados o aumento da concentração de CO 

pode levar a morte por asfixia química. 

 

• Óxidos de Nitrogênio (NOx): Em 2006 não foram observados, na RMSP, 

valores acima do padrão anual para as medições de NO2 e NO, enquanto 

que, com relação ao padrão de 1 hora (320 µg/m3), ocorreram 3 

ultrapassagens (CETESB, 2007). 

Os óxidos de nitrogênio, além da sua importância na formação do ciclo do 

ozônio, dão origem a ácido nítrico em contato com a água, causando a 

chuva ácida. Do ponto de vista da saúde humana, estão associados ao 

agravamento de doenças respiratórias e, em particular, ao agravamento do 

quadro clínico de pessoas com asma. 

  

• Compostos Orgânicos Voláteis (COV ou VOC): Os hidrocarbonetos, 

assim como os óxidos de nitrogênio, têm importância fundamental na 

formação do ozônio. Representam igualmente, quando em concentrações 

elevadas, efeitos danosos à saúde, tais como irritação das vias 

respiratórias, leucemias e câncer pulmonar (FILIZOLA et al, 2005).  
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• Óxidos de Enxofre (SOx):  As concentrações de SOx estão diretamente 

ligadas ao teor de enxofre presente no óleo diesel. A redução de enxofre no 

diesel não somente diminui a emissão de SO2 (a espécie mais comum de 

SOx) como também a emissão de material particulado, já que os sulfatos 

representam uma importante fração dessas partículas (SZWARC, 2006). 

 

Além disso, a utilização de combustíveis com teores ultra baixos de enxofre 

é condição necessária para o funcionamento adequado dos motores e 

sistemas de pós-tratamento recentemente desenvolvidos e que possibilitam 

níveis mais baixos de emissões. 

    

No Brasil foi estabelecida uma redução do teor de enxofre no diesel de 

2.000 ppm para 500 ppm nas regiões metropolitanas, prevendo-se uma 

redução para 50 ppm a partir de 2009 e, progressivamente, para 15 ppm – 

padrão já recomendado nos Estados Unidos e na Comunidade Européia. 

  

• Dióxido de Carbono (CO2): Além dos poluentes que têm impacto direto do 

ponto de vista de saúde pública, outro componente das emissões veiculares 

que normalmente é quantificado nos estudos de cenários e avaliações de 

impactos de projetos de transportes é o dióxido de carbono (CO2), o mais 

importante gás antropogênico causador do efeito estufa, em função de 

representar cerca de 80% das emissões totais. 

 

As concentrações de CO2 cresceram de 280 ppm (período pré-industrial) 

para 379 ppm em 2005, conforme apresentado na figura 2.6 (IPCC, 2007).  
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  Figura 2.6 Evolução histórica da concentração média global de CO2  
     Fonte: IPCC (2007) 
 

O setor de transportes responde atualmente por 13,1% das emissões 

globais de CO2 (IPCC, 2007). As medidas mitigadoras para o setor de 

transportes, preconizadas pelo relatório GT III do Painel Intergovernamental 

de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), abrangem desde medidas de cunho 

tecnológico, como o aprimoramento e a intensificação de uso de veículos 

híbridos, utilização de biocombustíveis, melhoria da eficiência energética e 

uso de materiais leves, até estratégias ligadas ao planejamento de 

transportes como a maior utilização do transporte público (RIBEIRO, 2007).  

  

Uma dessas estratégias para a redução dos montantes de CO2 gerados 

pelo tráfego de veículos nas grandes cidades é a implantação de corredores 

de ônibus, devido à possibilidade de diminuição do número de veículos 

leves aliada à utilização de ônibus com menores taxas de emissão e 

operando sob ciclos de condução que proporcionam menores consumos e 

emissões. 
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2.3 Metodologias para Estimativa das Emissões 

 

2.3.1 Conceitos Básicos 

 

De uma forma mais geral as emissões veiculares totais podem ser definidas 

através da soma de quatro componentes (OSSES, 2006): 

 

Et =Eq + Ef + Eev +Ep            

 

onde: Et = emissões totais de um poluente, dada como uma função de espaço 

e tempo; 

 Eq= emissões a quente, na fase de estabilização térmica do 

funcionamento do motor; 

 Ef = emissões a frio, entre a partida e a temperatura ótima de operação; 

 Eev= emissões geradas pela evaporação do combustível (cárter, 

carburador e tanque). 

Ep = emissões de partículas provenientes do desgaste de pneus e freios 

e ressuspensão de poeira. 

 

Durante o modo de partida (início de funcionamento – frio) o catalisador não 

provê controle total até que uma temperatura de operação seja alcançada. 

Além disso, uma mistura mais rica combustível-ar é necessária para a partida 

com motor frio. Dessa forma, em função da combustão incompleta que ocorre 

nessa fase, as emissões de CO, HC e MP são maiores e só alcançam valores 

mais baixos no modo de operação estabilizado (a quente). 

 

A componente Eq – emissões a quente – representa em geral cerca de 80% 

das emissões veiculares totais numa metrópole como São Paulo (IVE, 2004).  
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Quando se focalizam os trabalhos de avaliação de emissões veiculares em 

centros urbanos uma distinção importante deve ser considerada: 

 

• De um lado têm-se os chamados inventários, nos quais se busca 

determinar os montantes globais anuais dos principais poluentes 

emitidos pelos veículos num determinado período (normalmente 

um ano); 

• De outro lado alinham-se os estudos localizados de emissões ao 

longo de vias ou corredores específicos. 

 

Os inventários, como os realizados pela CETESB anualmente para a Região 

Metropolitana de São Paulo, baseiam-se necessariamente em valores médios 

de composição da frota, quilometragem percorrida e fatores de emissão, ou 

seja, índices que procuram representar as emissões médias dos veículos em 

função da distância percorrida. Nesse caso, a estimativa de emissões 

veiculares parte de sua mais simples expressão (WRIGHT E FULTON, 2005):  

 

Emissões = Número de Veículos x Distância Percorrida x Fator de Emissão  

 

Essas variáveis básicas refletem as três características principais do problema 

de avaliação de emissões veiculares em áreas urbanas: comportamento das 

pessoas (divisão modal), projeto (uso do solo e sistema de transporte) e 

tecnologia (veículos, sistemas de filtragem e combustíveis). 

 

Assim, uma das maneiras mais simples de definir a emissão do poluente i, para 

uma frota de veículos composta por k categorias, percorrendo uma 

determinada distância L pode ser expressa como (GEF et al. 2006) :  

 

Ei = Σk  FVk. FEki. L                                                                            

em que: 

Ei: emissão do poluente i [g]; 

FVk: fluxo de veículos da categoria k  na área e período avaliados [veic];  

FEki: fator de emissão médio do veículo k para o poluente i [g/km.veic]; 

L: distância percorrida [km] 
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Para o caso dos estudos específicos de trechos de vias ou corredores urbanos, 

entretanto, a utilização de fatores de emissão médios pode levar a estimativas 

distanciadas da realidade, pois a consideração dos ciclos de condução reais 

passa a ter maior relevância.  

 

Uma das conceituações básicas que permitiram o desenvolvimento de 

metodologias de avaliação de emissões para esses casos foi formulada por 

Jimenez (1999) em sua tese de doutoramento no MIT – Massachusetts Institute 

of Technology. Nesse trabalho o autor introduziu uma nova definição para a 

potência específica veicular por unidade de massa (“VSP = vehicle specific 

power” ) a partir da seguinte expressão básica: 

 

VSP = 
 
�
��
 �KE � PE	 � F��. .� � F�����. .�

�
 

 

Ou seja, a energia instantânea gerada pelo motor do veículo é utilizada para: 

 

- variar a energia cinética e potencial do veículo [ d/dt  (KE+PE) ]; 

- vencer a resistência ao rolamento [ Frol. . v ], e 

- sobrepujar a resistência aerodinâmica [ Faerod. . v ]. 

 

Desenvolvendo as expressões para cada uma dessas parcelas, resulta: 

 

VSP =  
 
�
��
 �
�
�
 �.�����	.�� � �.�.�� � C�.�.�.� �  

�
�
 �� . C�.A .  �� � �!	

�.�

�
 

 

ou 

 

VSP = v. �a . �1+εi	 + g . grade + g. Cr	 +  
�

�
 ρa . Cd.A . �v + vw	 2.v ∕ m 

 

onde:  
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m = massa do veículo; 

v = velocidade do veículo; 

a = aceleração do veículo; 

εi= fator de massa, que representa a massa translacional equivalente dos 

componentes rotativos do motor (engrenagens, eixos, etc); 

h= altitude do veículo;  

grade = variação da altitude ao longo do comprimento da via; 

g= aceleração da gravidade; 

Cr= coeficiente de resistência ao rolamento; 

Cd= coeficiente de arrasto; 

A= área frontal do veículo; 

ρa= densidade do ar ambiente (1,207 kg/m3 a 20ºC) 

vw= velocidade do vento contra o veículo. 

 

Utilizando valores típicos e considerando a média dos veículos4, Jimenez 

chega a seguinte expressão: 

 

VSP = v.(1,1.a + 9,81.grade + 9,81 . 0,0135) + �
�
 .1,207. 0,0005. (v + vw)2 . v 

 

 

ou      VSP = v. (1,1.a + 9,81.grade(%) + 0,132) + 3,02 . 10-4 . (v + vw)2 . v 

 

unidades: VSP em [kW/ton], v e vw em [m/s], a em [m/s2]  

 

A importância da determinação da potência específica veicular (VSP) deriva da 

forte relação entre esse indicador e as emissões veiculares. Para demonstrar 

essa relação Jimenez analisou dados de emissões, medidas segundo a 

                                            
4 Cr= 0,0135 (adimensional); g=9,8 m/s2. Com relação ao fator (Cd.A) / m adotou-se o valor 
médio de  0,0050 , tendo por base pesquisa realizada por Emmelman et al (1998) na qual  
(Cd.A) / m variou entre 0,0040 e 0,0065 considerando seis classes típicas de veículos – de 
leves a pesados – operando a meia carga. 
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segundo, de 68 veículos operando em diferentes ciclos de condução (LIBERTY 

et al, 1997). As médias dos valores de emissões em função dos valores de 

energia específica são apresentadas na figura seguinte, que ilustra os 

resultados das emissões de CO, medidas na saída do escapamento, e suas 

relações com os valores de VSP. 

 

 

     

CO

 

(ppm) 

 

 

 

 

 

 

VSP (kW / ton) 

 

 Figura 2.7 Relação entre VSP e emissões de CO para diferentes ciclos de condução  
                     Fonte: Jimenez (1999) 

 

Como se observa na figura, há uma correlação muito próxima entre as 

emissões e os valores de VSP para diferentes poluentes e ciclos de condução. 

As maiores dispersões ocorrem em geral para valores de VSP iguais ou 

superiores a 20 kW / ton o que corresponde à operação do motor com valores 

altos de energia. 

  

Entre as explicações sugeridas pelo autor para essa maior dispersão – além 

das perdas de energia no motor e sistema de transmissão não detectadas na 

expressão geral do VSP - está a ocorrência do fenômeno da “memória” do 

sistema motor-catalisador após um determinado período de operação. No 

modelo IVE de estimativa de emissões, como apresentado no item 2.3.3, é 

introduzido o fator denominado “engine stress” buscando corrigir essa 

dispersão de resultados.  
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2.3.2 Evolução dos Modelos de Análise 

 

Os modelos utilizados para estimativa de emissões veiculares têm sofrido 

evolução contínua, em especial a partir da década de 1990, em função do 

concomitante desenvolvimento dos recursos de processamento computacional 

e dos equipamentos de instrumentação para medidas de emissões e 

velocidades a cada segundo de veículos em operação.  

 

YU et al (2008) apresentam uma síntese dessa evolução que se inicia com o 

desenvolvimento, em meados da década de 1960, de testes de dinamômetro e 

ciclos de condução padronizados, como o LA-4 normalizado pela US Federal 

Test Procedure- FTP-75. A partir desses ensaios, aplicados a diferentes 

categorias e modelos de veículos, foram obtidos dados para o desenvolvimento 

de diversos modelos de emissão, dos quais os mais largamente utilizados 

foram os da série EPA MOBILE – criados pela agência de proteção ambiental 

dos Estados Unidos – Environmental Protection Agency – EPA.  

 

Ao longo do tempo, com a criação de novos ciclos padrão e também com a 

disseminação de programas de inspeção veicular e o aperfeiçoamento de 

sistemas de diagnóstico de bordo (OBD – On Board Diagnostic) houve um 

considerável crescimento do banco de dados relacionando emissões e 

características veiculares. 

 

Progressivamente, à medida que foi sendo possível obter dados cada vez mais 

desagregados de emissões e ciclos de condução, foram desenvolvidos novos 

modelos de estimativa de emissões e diversos trabalhos têm abordado esse 

tema como IMASATO et al (2008) e CABRERA (2008).  

 

CAPPIELLO (2002) classifica os modelos em dois grupos: modelos estáticos 

ou baseados na velocidade média e modelos dinâmicos. Diferencia assim os 

modelos baseados em fatores médios de emissão, relacionados a velocidades 

médias de ciclos e normalmente associados a estimativas macroscópicas de 
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tráfego, dos modelos que permitem prever emissões como função dos ciclos de 

condução dos veículos e que podem ser ligados a modelos de microsimulação 

de tráfego.  

 

AHN et al (2002) aborda essa questão classificando os fatores que influenciam 

as emissões, relacionados basicamente a características das viagens, do  

clima, dos veículos, das condições da via, das condições do tráfego e do 

comportamento do condutor. Enquanto os modelos dinâmicos procuram levar 

em conta esse seis grupos de fatores, os modelos estáticos não permitem 

considerar os três últimos.   

 

Assim, enquanto os modelos estáticos têm sua melhor aplicação aos estudos 

de inventários gerais de emissões, os modelos dinâmicos permitem fazer 

avaliações de projetos específicos e são fundamentais quando se trata de 

avaliar diferentes condições operacionais. 

 

Os modelos estáticos apresentam ainda, como limitação, os custos dos 

ensaios e as discrepâncias entre os ciclos padronizados e os ciclos reais de 

operação. Já os dinâmicos dependem fundamentalmente da qualidade do 

levantamento de dados de campo e, quando associados a programas de 

microsimulação de tráfego, dos dados de entrada tais como, ciclos 

semafóricos, tempos de parada e fluxos nas interseções. 

 

Entre os modelos estáticos, um dos mais utilizados é o MOBILE, criado em 

1978 e cuja última versão, denominada MOBILE 6.2 foi apresentada pela EPA 

em 2007. Destacam-se ainda os modelos EMFAC criado pelo CARB – 

California Air Resources Board, que tem estrutura e funções similares ao 

MOBILE, mas é formatado no sentido de verificar os padrões de emissão do 

estado da Califórnia, e o COPERT – Computer Programme to Calculate 

Emissions from Road Transport, desenvolvido pela EEA – European 

Environmental Agency, em 1985.  

 

Com relação aos modelos dinâmicos podem ser destacados o MOVES - Motor 

Vehicle Emission Simulator, desenvolvido pela EPA; o CMEM – 
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Comprehensive Modal Emissions Model, desenvolvido pela University of  

California, Riversidade, University of Michigan e pelo Lawrence Berkeley 

National Laboratory (BARTH et al, 2000); o MEASURE do Georgia Institute of 

Technology; o VT-Micro – Virginia Tech Microscopic Energy and Emission 

Model e o IVE Model – International Vehicle Emission, desenvolvido pelo 

ISRRC - International Sustainable Systems Research Center, em colaboração 

com a University of Califórnia at Riverside e Universidade do Chile. 

 

Além desses, como produto de trabalhos de pesquisas recentes, têm sido 

desenvolvidos diversos modelos integrados de microsimulação de tráfego nos 

quais há módulos para estimativa de emissões, tais como o INTEGRATION, o 

TRANSIMS e o VISSIM. 

 

No trabalho citado (YU et al , 2008), é apresentado o resultado de interessante 

pesquisa realizada junto a usuários de modelos de avaliação de emissões que 

abrangeu 72 profissionais das áreas acadêmica, governamental e industrial e 

com atuação em transportes, uso do solo e qualidade do ar. A figura 2.8 a 

seguir resume os resultados dessa pesquisa com relação a quesitos 

comparativos entre os diversos modelos. 
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Figura 2.8 Resultados de pesquisa comparativa entre modelos de emissão 

        Fonte: Yu et al (2008) 

 

 

Verifica-se, portanto, que estimativas mais precisas das emissões requerem 

informações mais desagregadas seja quando baseadas em levantamento de 

dados de campo, relativos a fluxos e ciclos de condução das diversas 

categorias de veículos, seja quando resultantes das modelagens de rede, 

através da aplicação das técnicas de microsimulação de tráfego conforme 

aponta Mahmassani (2006). 

 

A esse respeito, Ziestsman e Rillet (2001) mostraram através de testes 

realizados num trecho de 22km da Interestate 10, em Houston, que as 

estimativas de emissão podiam sofrer variações de mais de 20% dependendo 

do nível de agregação dos dados de velocidade e volumes de tráfego. São 

analisadas inicialmente duas situações: 

- na primeira, um trecho de 1 km é observado em três períodos 

consecutivos de 20 min. Considera-se que há 100 veículos leves percorrendo o 

trecho em cada um dos períodos de 20 min. com velocidades médias, 
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respectivamente, de 60, 80 e 100 km/h. As taxas de emissão de VOC 

(compostos orgânicos voláteis) calculadas pelo modelo MOBILE 5a, para as 

condições do trecho de testes, foram de 0,6998, 0,5728 e 0,7353 g/km, 

obtendo-se, portanto,  um total de 200,8 g para os três períodos consecutivos; 

- na segunda situação, a análise é feita para um período único de uma 

hora, considerando o tráfego total de 300 veículos e velocidade média de 80 

km/h. Resulta um emissão total de 171,8g. 

     

Alem disso, foram computados os resultados de uma extensa lista de 

combinações de agregações espaciais – considerando trechos de 30m até o 

comprimento total (22 km) - e temporais – com intervalos de 10s à 1h -   e 

considerando ainda dois cenários: o primeiro no qual o cálculo das emissões foi 

feito como uma média por classe de veículo e o segundo que considerou as 

emissões individualizadas para cada veículo. As principais conclusões, em 

síntese, foram as seguintes: 

- as emissões obtidas nos diferentes casos de desagregação temporal ou 

espacial são sempre maiores do que as obtidas no caso mais agregado; 

- as emissões estimadas para médias por classe de veículo são 

consistentemente mais baixas do que as obtidas para veículos individualizados. 

 

Portanto, nos casos em que se deseja estimar emissões para um determinado 

projeto ou avaliar vias existentes, é fundamental que sejam utilizados modelos  

que permitam considerar ciclos de condução específicos para os casos 

analisados e também permitam maior desagregação dos dados relativos às 

frotas de veículos. 

 

Justifica-se assim o uso do modelo IVE - International Vehicle Emission, no 

desenvolvimento das análises realizadas nesta dissertação (capítulo 5), tendo 

em vista que possibilita atender as recomendações mencionadas, além de ser 

um método bem avaliado nas pesquisas realizadas por Yu et al (2008) e ter 

realizado ensaios e levantamentos em São Paulo, disponibilizando os 

resultados e respectivos bancos de dados. 
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Um resumo das características desse modelo e dos resultados dos ensaios 

realizados é apresentado a seguir. 

  

2.3.3 O Modelo IVE – “International Vehicle Emissions” 

 

Tendo por base as evidências de que as emissões veiculares são função dos 

tipos e características dos veículos, dos ciclos e comportamentos de condução 

e também das condições locais, o ISSCR - International Sustainable Systems 

Research Center, em colaboração com a University of Califórnia at Riverside e 

Universidade do Chile e com o suporte técnico e financeiro da Hewllet 

Foundation, vem desenvolvendo o projeto IVE – International Vehicle 

Emissions. 

 

O objetivo do projeto é criar um modelo de cálculo de emissões veiculares que 

possa ser utilizado internacionalmente, em especial nos países em 

desenvolvimento que não dispõem de modelos locais anteriores. 

  

Dentro desse programa a cidade de São Paulo foi uma das escolhidas para 

obtenção de dados. Numa primeira etapa, foram coletadas informações locais, 

com a participação de técnicos da CETESB, num período de duas semanas 

entre os dias 12 e 23 de abril de 2004. Basicamente, três tipos de informações 

sobre a frota veicular de São Paulo foram levantados: distribuição 

tecnológica, padrões de condução e padrões de partidas. Os resultados 

são sumarizados a seguir (LENTS, et al. 2004): 

 

- distribuição de tecnologia veicular: realizada a partir de análise de 

filmagens realizadas em três áreas da cidade: 

• Área A: Alto de Pinheiros (alta renda); 

• Área B: Campo Limpo/ Capão Redondo (baixa renda), e 

• Área C: 23 de Maio/Jardins (área comercial). 

Em cada área foram escolhidas uma rua residencial, uma arterial e uma via 

expressa, além disso, foram efetuadas entrevistas e inspeções para coletar 

informações tecnológicas específicas, realizadas em locais de estacionamento. 
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O conjunto dessas informações tornou possível determinar uma distribuição 

das classes de veículos existentes.  Todas as observações foram feitas dentro 

do intervalo das 7:00 às 20:00 horas, durante  seis dias úteis nos quais se 

desenvolveram os trabalhos de campo. As categorias de veículos consideradas 

são ilustradas na figura 2.9 a seguir.   

 
 

Figura 2.9 IVE São Paulo – exemplos de categorias veiculares. 
Fonte: Lents et al. (2004) 
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A tabela 2.3 resume os resultados de distribuição de frota obtidos para as 

três áreas escolhidas: 

 

Área Horário 
Autos 

(%) 

Taxis 

(%) 

Caminhões (%) Ônibus (%) Motos 

(%) Peq. Med. Grand. Peq. Med. Grand. 

A Manhã 71,2 4,2 1,6 1,9 5,9 4,1 0,2 1,0 9,9 

A Tarde 77,9 2,8 0,5 1,5 3,7 3,3 0,1 1,2 9,0 

B Manhã 69,8 3,5 0,5 1,5 3,1 4,5 1,9 2,5 12,7 

B Tarde 72,2 2,6 0,9 1,5 2,7 4,6 2,2 2,8 10,5 

C Manhã 78,5 6,0 0,9 0,6 0,3 3,2 0,0 0,9 9,7 

C Tarde 79,6 6,2 0,3 0,5 0,3 2,5 0,1 0,6 9,9 

Média Geral 75,6 4,5 0,8 1,2 2,5 3,5 0,5 1,3 10,1 

 

Tabela 2.3 IVE S.Paulo – Distribuição da frota com base na análise de vídeo tapes 
Fonte: Lents et al. (2004) 

 

É apresentada na tabela 2.4 uma comparação entre as composições de frotas 

veiculares encontradas em diversas cidades do mundo e obtidas com a 

mesma metodologia. Chama a atenção, no caso de São Paulo, a alta 

porcentagem de motos (10%).  

 

 
 

 

Tabela 2.4 Comparação de composições de frotas observadas em diversas áreas 
urbanas. 

Fonte: Lents et al. (2004) 
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Com relação às características tecnológicas dos veículos constatadas nas 

pesquisas de campo, apresentam-se a seguir os principais resultados 

observados.  

 

Inicialmente, na tabela 2.5, são resumidos os dados sobre os veículos leves. 

  

Tipo de 
Combustível 

Ar Condicionado Tipo de 
Transmissão 

Catalisador 

Gasolina = 92,7% 67,9% com Mecânica = 97,3% 19,4% sem 
Álcool = 6,7% 32,1% sem Automática = 2,7% 80,6% com 

 

Tabela 2.5 São Paulo – frota observada - características gerais dos veículos leves 
Fonte: Lents et al. (2004) 

 

O modelo IVE define 1328 classificações tecnológicas baseadas no tipo de 

combustível e tecnologia do motor e 45 classificações adicionais com base na 

tecnologia de controle de emissões. A maioria dos veículos leves pesquisados 

em São Paulo – 77,6% do total - foi classificada na categoria veículos a 

gasolina, 4 cilindros, injeção multiponto, catalisador de 3 fases.   

 

Outra constatação das pesquisas refere-se às potências de motor , conforme 

resumido na tabela 2.6, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2.6 São Paulo – frota observada - características de motores dos veículos leves 

Fonte: Lents et al. (2004) 
 

 

As pesquisas verificaram ainda a idade dos veículos, resultando para os 

veículos leves uma idade média de 7,4 anos, conforme apresentado na figura 

2.10. Já na figura 2.11, é feita uma comparação entre idades médias dos 

veículos leves nas diversas cidades onde o modelo IVE foi aplicado.   

Tamanho do Motor Totais 

52%: pequenos (< 1301 cc) 52,1% 
45%: médios (1301 – 2000 cc) 44,8% 

3%: grandes (> 2000 cc) 3,1% 
TOTAIS 100,0% 
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Figura 2.10 São Paulo – Idade dos veículos leves. 
Fonte: Lents et al. (2004) 

 

 

Figura 2.11 Comparação entre idades médias de veículos leves entre várias cidades do 
mundo 

Fonte: Lents et al. (2004) 

 

Não foram realizadas, nessa etapa, pesquisas de campo a respeito da 

distribuição de veículos pesados (ônibus e caminhões). Para efeito de 

composição das informações de entrada do modelo foram considerados dados 

da CETESB que forneceram as seguintes relações entre anos de fabricação 

dos veículos pesados e especificações EURO (tabela 2.7): 

  



44 
 

Padrão Ano de Fabricação 

Caminhões Ônibus 

EURO 0 Pré 1996 Pré 1994 

EURO 1 1996 1994 

EURO 2 2000 1998 

EURO 3 2004 (70%) 2004 (70%) 

EURO 4 2005 (80%) 2005 

EURO 5 2009 2009 

 

Tabela 2.7 Padrões de caminhões e ônibus em São Paulo  
Fonte: CETESB (2004)  
 

Com base em observações em vídeo e verificação dos dados de licenciamento 

de uma amostragem de 395 caminhões foi definido que 40% dos caminhões 

correspondiam ao padrão EURO 0, 16% ao EURO 1, 37% ao EURO 2 e 6% ao 

EURO 3. Não foram feitos, nessa fase, levantamentos específicos para os 

ônibus e, para uma primeira formatação do modelo, considerou-se a mesma 

divisão de tecnologias e padrões de emissão adotada para os caminhões.  

 

 

- ciclos de condução: 

 

O objetivo dessa etapa da pesquisa foi coletar informações segundo a segundo 

de velocidades dos principais tipos de veículos que trafegam em São Paulo. Os 

dados foram obtidos a partir de veículos instrumentados com GPS e que 

tiveram suas viagens observadas durante o mesmo período e nas mesmas vias 

nas quais se realizaram os levantamentos anteriores. Um total de 11 GPS foi 

utilizado: 3 deles em veículos leves de passeio, 2 em ônibus, 2 em caminhões, 

2 em táxis e 2 em motos. 

 

A figura 2.12 apresenta um exemplo dos resultados dessas medidas, 

abrangendo um período de 1200 segundos, para um veículo leve de passeio 

trafegando na área de renda alta entre 7:00 e 7:20 da manhã. As velocidades 

médias nesse caso foram de 40 km/h em vias expressas, 26 km/h em vias 

arteriais e 25 km/h em ruas residenciais. 
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Figura 2.12 São Paulo – Velocidades de veículo leve medidas com GPS. 

Fonte: Lents et al. (2004) 
 

Para corrigir os fatores de emissão de base determinados em ensaios de 

bancada levando em conta os eventos de velocidades, acelerações e 

desacelerações do ciclo de condução real, o modelo IVE utiliza dois fatores 

multiplicadores de ajuste denominados Vehicle Specific Power (VSP) e Engine 

Stress. Esses fatores de ajuste são obtidos a partir do conhecimento do tipo do 

veículo e do perfil de velocidades e de altitudes determinados segundo a 

segundo. Os valores de VSP são determinados de acordo com a expressão 

indicada em 2.3.1 enquanto os valores de Engine Stress são calculados de 

acordo com a seguintes expressão: 

 

Engine Stress = RPM Index + (0,08 ton/kW) x VSPmédio 

  

onde: RPM Index = f (velocidade) ≥ 0,9 

  VSPmédio = média de VSP para t = −5s a t = −25s 

 

No desenvolvimento do modelo IVE foram definidas 20 categorias de VSP e 

três categorias de Engine Stress que, combinadas, determinam 60 pares, 

denominados power bins. A partir dos dados de velocidades registrados 
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segundo a segundo são calculados os valores de VSP e Engine Stress sendo 

então determinada a fração do tempo de viagem em que a condução é feita 

em cada um dos power bins. 

 

A soma dessas frações de tempo é, portanto, de 100% e os valores são 

apresentados em tabelas resumo, conforme apresentado na tabela 2.8, que 

ilustra as frações de tempo em cada um dos power bins registradas em ônibus 

instrumentados com GPS no experimento realizado em São Paulo. 

 

 
Tabela 2.8 São Paulo – Frações do tempo em cada um dos power bins  para 
ônibus instrumentados com GPS. 

Fonte: Lents et al. (2004) 

  

Observa-se que os fatores (power bins) de 1 a 11 representam os casos de 

energia negativa, isto é, o veículo está desacelerando ou descendo uma rampa 

ou combinação de ambas. O fator 12 representa a utilização de energia muito 

baixa ou nula e os fatores de 13 a 20 representam o uso de energia positiva, 

isto é, rodando com velocidade constante, acelerando, subindo uma rampa ou 

combinação dessas situações. Verificou-se também que padrões de alto 

consumo de energia e valores altos do fator de stress não foram observados. 

 

Na utilização do modelo IVE é aceitável, quando não é possível realizar 

medidas de campo de velocidades para determinação do ciclo de condução 

real, a utilização de ciclos medidos em vias com características semelhantes e 

velocidades médias próximas (LENTS, 2008). Entretanto, não é recomendável 

utilizar ciclos de condução criados artificialmente através da alteração da 
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velocidade média de ciclos existentes, o que pode acarretar distorções nas 

estimativas de emissões (LENTS, 2004)..     

 

 - padrões de partida: 

 

O terceiro enfoque de caracterização da frota veicular de São Paulo, realizado 

durante a aplicação do modelo IVE na cidade, diz respeito aos padrões de 

partida dos veículos com o objetivo de estimar a participação relativa das 

emissões a frio no total das emissões veiculares. As medidas foram realizadas 

com a utilização de dispositivo acoplado ao sistema elétrico dos veículos que 

indicavam quando os mesmos eram ligados e desligados. 

 

Foram instrumentados apenas veículos leves tendo sido obtida uma média de 

6,1 partidas/dia, valor similar ao registrado em outras áreas urbanas.  

 

 

- estimativas gerais de emissão: 

 

Com base nos dados coletados e avaliações da frota circulante da cidade 

foram realizadas estimativas das emissões veiculares totais, utilizando o 

modelo IVE. As figuras 2.13 e 2.14 ilustram alguns dos resultados obtidos. 
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Figura 2.13 São Paulo – Valores totais de emissões de material particulado (PM) 
calculados pelo modelo IVE.  Fonte: Lents et al. (2004) 

 

 

Obs. A última coluna (VMT) indica a participação relativa de cada tipo de veículo no 
total de distâncias percorridas. 
Figura 2.14 IVE São Paulo – Contribuições de cada tipo de veículo nas emissões 

Fonte: Lents et al. (2004) 
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Foram feitas ainda comparações entre os valores apresentados e as 

avaliações gerais de emissões realizadas pela CETESB. Os resultados são 

apresentados na figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Comparação entre valores de emissões veiculares anuais obtidos 
pelo modelo IVE e pelo relatório anual CETESB - 2003.  

Fonte: Lents et al. (2004) 
 

As principais diferenças constatadas são justificadas pelos fatores de emissão, 

distribuição e tecnologia veicular da frota utilizados em cada metodologia. 

Embora o modelo IVE utilize, em geral, fatores de emissão mais altos, o 

inventário da CETESB considera um número de veículos antigos muito maior 

do que encontrado nos levantamentos do estudo IVE. Portanto, houve uma 

certa compensação entre as duas situações, e portanto uma diminuição das 

discrepâncias entre as duas estimativas. 
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2.4 Emissões e Concentrações 

 

O foco do presente trabalho está restrito à questão da avaliação das emissões 

veiculares, mas, para dar maior clareza à ligação entre esse tema e outros 

trabalhos científicos que abordam os efeitos das emissões, é importante 

caracterizar em linhas gerais essas ligações.   

 

Quando se analisam as conseqüências das emissões veiculares sobre a saúde 

devem ser consideradas as concentrações dos poluentes e as características 

de exposição aos mesmos. A figura 2.16, baseada em DARIDO (2001), ilustra 

as relações entre os vários fenômenos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Relação entre emissões e efeitos sobre a saúde 

 

Para uma determinada área receptora, as concentrações dos diversos 

poluentes serão função basicamente das emissões – quantidade e localização 

das fontes de emissão - e das condições atmosféricas e ambientais de 

dispersão, tais como intensidade e direção do vento, temperatura, construções 

existentes e ocorrência de inversão térmica.  

 

Os modelos de dispersão que objetivam avaliar as concentrações de poluentes 

em áreas urbanas devem, portanto, ser aferidos através de medições “in loco” 

tendo em vista a grande variabilidade das fontes emissoras e características 

locais, alem da presença de concentrações de fundo dos poluentes 

(“background”). Por outro lado, os estudos dos efeitos desses poluentes sobre 

a saúde humana devem considerar as diferentes condições de exposição bem 

como a variabilidade da população envolvida, tendo em vista a presença de 

grupos populacionais mais significativamente afetados: fetos, crianças abaixo 

de 5 anos e idosos. 

 

 

Emissões 

 

Concentrações 

 

 

   Exposição 

 

Efeitos sobre a 

saúde 
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Nesse sentido têm sido realizadas importantes pesquisas como a desenvolvida 

pelo Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental (LPAE) da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, em conjunto com o Instituto de 

Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP (LPAE, 2007). 

 

Como exemplo de modelagens para estimativa de concentrações de poluentes, 

Branco et al (2003) desenvolveram metodologia para o caso específico de 

rodovias a partir da aplicação do modelo Gaussiano de dispersão, 

considerando a estrada como infinitamente longa e desprezando contribuições 

laterais de emissões. 

 

Essas hipóteses permitiram considerar o fenômeno como predominantemente 

de difusão vertical. O modelo teórico que foi então aferido através de medições 

de concentração dos diversos poluentes em campo. Tais medições 

consideraram a variabilidade estatística dos volumes e composição do tráfego 

e permitiram a construção de um modelo de previsão de concentrações para o 

caso específico do sistema de rodovias Anchieta - Imigrantes em São Paulo. 

 

No caso do desenvolvimento de modelos de estimativa de concentrações para 

áreas urbanas, as modelagens de difusão adquirem maior complexidade e a 

definição de modelos simplificados para casos específicos deve ser aferida 

necessariamente por medições de concentrações “in loco”.  

 

Uma das propostas que tem sido feitas para o desenvolvimento desses 

modelos é a determinação do índice topológico como variável explicativa da 

concentração de poluentes na micro escala urbana e que é calculado com base 

nas alturas dos prédios e na implantação dos mesmos ao longo da via 

considerada (MARTINS e SANTOS, 1998).  
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3. CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE CORREDORES DE 

ÔNIBUS (BRT) 

 

3.1 Conceitos Básicos  

 

Em função da limitação do espaço viário nos grandes centros urbanos tem 

crescido a utilização de corredores de ônibus, objetivando dar maior eficiência 

ao transporte público por meio da segregação de faixas ou pistas exclusivas. A 

idéia básica é proteger o fluxo dos ônibus, de maneira que não fique exposto 

aos congestionamentos ocasionados, em geral, pelo excesso de veículos 

leves.  

 

Esse tipo de solução, que vem sendo denominado na literatura técnica 

internacional como “Bus Rapid Transit” – BRT, visa, em última análise, 

propiciar maiores capacidades de transporte associadas a padrões elevados de 

conforto e segurança e maiores velocidades médias do transporte público em 

relação aos níveis de serviço das formas de operação convencionais de ônibus 

urbanos. 

 

Além disso, a implantação desses sistemas permite potenciais reduções dos 

níveis de emissão de poluentes seja pela possibilidade de diminuição do 

número de veículos leves em circulação, seja pela introdução de novas 

tecnologias para os ônibus e melhoria das condições de circulação. 

  

Algumas considerações preliminares devem ser feitas quanto aos conceitos 

que fundamentam a concepção dos sistemas BRT. 

 

Inicialmente deve-se observar que o problema do transporte público não pode 

ser pensado de maneira isolada e dissociado das questões de planejamento 

urbano e uso do solo. Por outro lado, há que se considerar os benefícios 

econômicos advindos do uso adequado do espaço urbano, da redução dos 
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congestionamentos e, conseqüentemente, da redução do consumo de energia 

e dos tempos de viagem (IPEA, 1998).  

 

Nesse sentido, planejar transporte em áreas urbanas implica compreender a 

mudança de paradigma no que diz respeito à priorização do transporte coletivo 

e do uso de veículos com menores taxas de emissão em relação à 

exacerbação do transporte individual por automóveis. 

 

Em especial, essa reflexão é válida para o caso das grandes cidades e 

metrópoles de países em desenvolvimento como o Brasil que experimentaram 

crescimento desordenado e contam com uma rede relativamente pequena de 

sistemas de transporte de massa tipo metrô. 

  

Quando se considera a implantação de corredores de ônibus o enfoque 

sistêmico é absolutamente fundamental.  Em primeiro lugar o planejamento e 

projeto devem definir níveis de serviço adequados e compatíveis entre si para 

os três elementos básicos, tendo em vista a conceituação proposta por Vuchic 

(1999): 

- categorias das vias; 

- tecnologia dos veículos, e 

- sistema de operação (terminais, tipos de linhas e modalidades de 

integração) 

 

Concomitantemente deve-se pensar na interligação entre os diversos 

corredores entre si - dando forma, portanto, ao sistema BRT - e na interligação 

desse sistema com outros sistemas de transporte de massa como o metrô e o 

sistema de trens urbanos. 

 

Diversos organismos internacionais têm se dedicado a divulgar as vantagens 

advindas da implantação de sistemas de corredores de ônibus, em especial 

com relação aos aspectos ambientais e de consumo de energia. 
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Entre eles, a IEA – International Energy Agency órgão vinculado à OECD – 

Organization for Economic Co-operation and Development lista as seguintes 

características gerais para os sistemas BRT (IEA, 2002): 

• corredores exclusivos para os ônibus com separação física das demais 

faixas de tráfego e possibilidades de ultrapassagem; 

• paradas dimensionadas com conforto adequado à quantidade de 

usuários prevista e possibilidade de pagamento antes do embarque; 

• portas dos ônibus dimensionadas para permitir rápido embarque e 

desembarque dos passageiros; 

• veículos com grande capacidade e níveis de serviço superiores aos das 

linhas de ônibus tradicionais, em especial com relação a menores 

tempos de viagem e de espera; 

• utilização de tecnologias limpas, ou seja, com baixa emissão de 

poluentes e de maior eficiência energética; 

• serviços diferenciados tais como linhas expressas e linhas locais; 

• priorização dos ônibus nas intersecções seja através de priorização 

semafórica ou implantação de estruturas de passagem como, por 

exemplo, passagens subterrâneas; 

• utilização de sistemas tronco alimentados, prevendo a operação 

coordenada com linhas alimentadoras nos terminais; 

• integração tarifária com outros modais como metrô e trens suburbanos; 

• uso de GPS para controle centralizado da operação permitindo a 

localização permanente dos veículos e rápida reação a eventuais 

problemas; 

• informação em tempo real aos usuários sobre os tempos de chegada 

dos ônibus através de painéis instalados nas paradas; 

• facilidade de acesso nos terminais para pedestres, taxis e bicicletas, 

incluindo respectivas áreas de estacionamento; 

• modernização dos regimes de concessão às empresas operadoras; 

• incentivo à alterações de uso do solo visando maiores densidades no 

entorno de terminais e paradas do sistema BRT; 

• estacionamentos para veículos (“park and ride”) para estações situadas 

fora do núcleo urbano principal; 
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• excelência no atendimento ao usuário, o que inclui limpeza, conforto, 

segurança, informações e equipe de apoio; 

• estratégia de marketing visando a obtenção de imagem favorável junto à 

população e ampla divulgação das informações sobre o sistema BRT. 

  

Com relação às características principais a serem definidas nos projetos de 

BRT podem ser listadas, em síntese, as seguintes (GEF et al., 2006 e GTZ – 

ITDP, 2006): 

 

- formas de segregação: numa escala progressiva de custos de implantação e 

eficiência operacional, as alternativas utilizadas são: pintura de faixa contínua, 

tachões, ilhas de separação e implantação de vias exclusivas; 

 

- localização do corredor na via: nesse caso, há basicamente duas 

alternativas: 

Corredor lateral: localizado no lado direito da via, apresenta facilidades 

na implantação ao permitir o aproveitamento dos locais de parada 

existentes nas calçadas. Operacionalmente, por outro lado, apresentam 

conflitos com o tráfego de acesso às construções lindeiras e com as 

invasões dos veículos leves que necessitam fazer conversões à direita. 

Alem disso ocorre também uma superposição entre o espaço dos pontos 

de parada e o espaço de circulação de pedestres; 

Corredor central: localizado no centro da via, tendem a apresentar um 

custo maior em relação aos corredores laterais devido à implantação das 

áreas de parada centrais, mas têm maior eficiência operacional devido à 

eliminação dos conflitos de fluxos existentes no corredor lateral; 

 

- localização das portas dos ônibus: a localização tradicional das portas do 

lado direito é compatível com a lógica do corredor lateral. Entretanto, nos 

projetos de corredores centrais, a localização de portas à esquerda apresenta a 

vantagem de permitir a instalação das paradas numa única ilha central. Nesse 

caso, quando o traçado da linha se prolonga além do corredor – o que ocorre 

em São Paulo – há necessidade de prever portas em ambos os lados; 
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- distância entre paradas: Do ponto de vista das emissões, maiores distâncias 

entre paradas contribuem para menores níveis de emissão. Por outro lado, 

paradas muito distantes diminuem a acessibilidade ao sistema. Há, portanto, 

necessidade de encontrar um equilíbrio entre essas duas tendências, definindo 

a distância ótima entre paradas  que será função do número de passageiros de 

sobem e descem no corredor, do fluxo de ônibus , do tempo de detenção nas 

paradas e da taxa de ocupação dos ônibus.  

 

- forma de pagamento: em princípio, a opção de pagamento fora do veículo, 

ou seja, antes do embarque, permite que o processo de embarque seja mais 

rápido. Como resultado, há a possibilidade de ocupação de menores espaços 

para implantação de paradas. Outra conseqüência importante advinda do 

menor tempo de parada no caso do pagamento fora do veículo é a obtenção de 

maiores velocidades médias de percurso no corredor; 

 

- número de faixas: em geral, os gargalos de um corredor de ônibus ocorrem 

nas paradas. Como exemplo, enquanto a capacidade de uma parada típica 

varia de 90 a 150 ônibus/h, uma intersecção semaforizada varia entre 300 e 

500 ônibus/h por faixa. Assim, se o fluxo de ônibus atinge a capacidade das 

paradas do corredor, será necessário prever uma segunda faixa de circulação 

nas zonas de parada. À medida que os fluxos aumentem será necessário 

prever a divisão das paradas em sub-paradas, gerando extensões maiores com 

duas faixas de circulação e, no limite, levando à necessidade de prever duas 

faixas contínuas ao longo de todo o corredor; 

 

- largura total do corredor: um dos aspectos importantes a serem definidos 

no projeto de um corredor é a largura total a ser utilizada, o que pode resultar, 

inclusive, na necessidade de desapropriações. Considerando-se pistas para os 

ônibus com 3,5m de largura e zonas de parada centrais com 3,0m de largura, 

resulta uma largura total mínima de 10 metros. Por outro lado, no caso de um 

corredor central com duas pistas por sentido e ônibus com porta à direita, 

resultará uma largura total de 20 metros. (figura 3.1). A esses valores deverão 

ser somadas as larguras necessárias à implantação de pistas para os demais 
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veículos e calçadas para circulação de pedestres resultando larguras totais 

entre 27 e 40 metros   

 

 
    Figura 3.1  Larguras de corredores  

 Fonte: GEF et al (2006) 
 

 

 

3.2 A Evolução da Experiência Brasileira 

 

Uma revisão bibliográfica sobre a evolução da experiência brasileira pode ter 

por base inicial os trabalhos desenvolvidos pela SEDU – Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU-2002) quando 

foi realizado extenso levantamento dos corredores de ônibus existentes nas 

cidades brasileiras e respectivas características. 

 

Foram definidos grupos para classificação geral dos corredores em função do 

nível de segregação que, em síntese, respeitam os seguintes critérios: 

 

Nível 1: 

Vias com tráfego misto, apresentando, em geral, alto grau de 

congestionamento e conflitos entre carros, ônibus e ocasionalmente peruas, 

com baixo desempenho do sistema ônibus, tanto no deslocamento como nos 

pontos de ônibus. 
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Nível 2: 

Vias com faixas exclusivas para ônibus, mas sem elementos de separação 

física do tráfego geral e com número considerável de cruzamentos em nível.  

 

Nível 3: 

Vias com faixas exclusivas para ônibus, com elemento de separação física e 

com poucos cruzamentos em nível. 

 

Nível 4: 

Vias com pista exclusiva para ônibus, totalmente segregadas fisicamente do 

tráfego geral, não sofrendo interferências longitudinais e transversais e sem 

cruzamentos em nível. 

 

Além dos casos que podem ser enquadrados nos níveis acima, registram-se  

vias que apresentam outro tipo de tratamento preferencial para ônibus como: 

faixa preferencial (permite o uso misto, mas é preferencial para ônibus), faixas 

exclusivas no contra fluxo e faixas exclusivas com direito a uso por autos com 

máxima ocupação. 

 

A definição de medidas de prioridade para o transporte coletivo urbano, 

foco do referido trabalho, estabelece um conjunto de ações que podem ser 

desenvolvidas tanto com relação a intervenções no sistema viário e nos pontos 

de parada como em relação à sinalização semafórica.   

 

Verificou-se, à época, que poucos corredores brasileiros podiam ser 

enquadrados nos Níveis 3 e 4 que apresentam características que permitem 

comparação com as características ideais dos sistemas BRT. 

 

Destacavam-se, pelas dimensões implantadas, os corredores de Curitiba e o 

corredor ABD na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Em Curitiba, considerada como referência mundial nesse tipo de sistema, 

implantou-se uma rede com 5 corredores estruturais concêntricos, operando 

linhas estruturais expressas com extensão aproximada de 50 km. Esses eixos 
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são integrados com outros grupos de linhas seguindo um padrão de hierarquia 

da rede de transporte público. 

 

O caso do corredor ABD consiste numa faixa fisicamente segregada, junto ao 

canteiro central da via, no qual opera atualmente uma frota de 200 ônibus, 

transportando cerca de 240.000 pessoas por dia. É considerado igualmente 

modelar e com alto índice de aprovação dos usuários. Foi implantado com o 

objetivo de proporcionar ligação entre municípios da Grande São Paulo e o 

município de São Paulo. 

  

Nos últimos 25 anos outras cidades brasileiras, inspiradas principalmente no 

sucesso observado em Curitiba, desenvolveram seus modelos de transporte 

público através da implantação de corredores de ônibus, destacando-se Porto 

Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Recife e Campinas. 

 

Atualmente (2008) há diversos sistemas de corredores de ônibus implantados 

ou em fase de implantação nas principais cidades brasileiras e há uma clara 

tendência de expansão desses sistemas embora, em geral, nem todas as 

características desejáveis, ou de acordo com os conceitos básicos dos 

sistemas BRT, estejam presentes. 

 

O caso específico dos corredores de ônibus do município de São Paulo é 

abordado no item 3.4 adiante. 

 

3.3 Experiência Internacional 

 

A despeito do pioneirismo brasileiro no desenvolvimento e implantação de 

corredores, com a execução em São Paulo do corredor Paes de Barros, 

utilizando trólebus, seguida do corredor 9 de julho e, principalmente com a 

concepção, realização e desenvolvimento do sistema de corredores de Curitiba 

– ambos os casos ocorridos na década de 70 - a adoção de sistemas BRT tem 

avançado significativamente em termos globais. As principais razões 

apontadas são a grande eficiência e economia no aumento da mobilidade 
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urbana e o potencial de redução de emissões de poluentes atmosféricos e 

redução de consumo de energia (GTZ - ITDP, 2006). 

 

Wright (2002) relata que as principais experiências, além das brasileiras, foram 

desenvolvidas na América Latina, destacando-se os casos de Bogotá – com o 

Transmilênio – e os da Cidade do México e Quito. Entretanto, o mesmo autor 

relata também a implantação de corredores de ônibus nos demais continentes, 

denotando a crescente utilização dessa solução de transporte público. 

 

Particularmente no caso dos Estados Unidos pode-se dizer que ocorreu um 

caso pouco comum de transferência de tecnologia do Sul para o Norte: foi após 

uma visita da Agência Federal de Trânsito dos Estados Unidos à Curitiba que 

se iniciou o programa americano com a implantação da primeira linha em 

Pittsburg em 1977. 

     

Nos países em desenvolvimento os sistemas de corredores de ônibus têm 

adquirido maior importância, do ponto de vista da análise de planejamento de 

transportes, pela magnitude dos projetos implantados e pelo grande impacto 

sócio-econômico sobre as cidades em que se localizam. Destaca-se nesse 

caso, o sistema Transmilênio da cidade de Bogotá. 

  

A infra-estrutura do Transmilênio consiste de pistas exclusivas, implantadas no 

centro das principais avenidas da cidade, terminais atendidos por linhas 

alimentadoras, pontos de parada com facilidade de acesso e avançado sistema 

de controle operacional. As pistas exclusivas – com duas faixas em cada 

direção - são fisicamente isoladas das demais faixas de tráfego. A extensão 

total de vias troncais em operação em 2007 era de 84 km transportando cerca 

de 1.350.000 passageiros/dia (www.transmilenio.gov.co). O projeto completo 

prevê uma extensão total de 388 km de vias em 2018 atingindo praticamente 

toda a cidade de Bogotá, cuja população atual é de aproximadamente sete 

milhões de habitantes. (LEAL e BERTINI, 2003). 

 

Deve ser ressaltado que a implantação de sistemas BRT apresenta uma série 

de dificuldades e obstáculos que nem sempre têm sido solucionados com 
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sucesso como no caso de Bogotá e Curitiba.  Entre esses podem ser citados: 

custos de desapropriação elevados; resistência de operadores para aceitar o 

novo sistema operacional, resistências de parte da população e deficiências de 

projeto relativas a diversos fatores como: concepção dos veículos, 

dimensionamento de pontos de parada e faixas de ultrapassagem, pavimento 

da via exclusiva e sinalização de segurança para pedestres.  
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3.4 O Sistema de Corredores de Ônibus do Município de São Paulo  

 

3.4.1 Evolução Histórica e Características dos Corredores 

Implantados 

 

No trabalho elaborado pela SP Trans5 (2004) há um relato da evolução 

histórica relativa à implantação de corredores de ônibus na cidade, cuja síntese 

é apresentada a seguir. 

 

O Plano Municipal de Transportes Coletivos, elaborado pela Prefeitura do 

município de São Paulo em 1985, procurou sistematizar propostas anteriores e 

compatibilizar o planejamento das linhas de ônibus municipais com o 

planejamento metropolitano das linhas de metrô e trens urbanos. Eram 

previstos 23 corredores de ônibus e 28 terminais de integração e um sistema 

de linhas alimentadoras da periferia para os terminais, de onde partiam linhas 

tronco-radiais de grande capacidade. Apenas dois corredores foram 

implantados nessa época: o 9 de Julho – Santo Amaro e o corredor Paes de 

Barros, no bairro da Mooca. 

 

Na década de 90 foram introduzidas modificações na legislação que regia as 

concessões de transporte público em São Paulo, com a lei da Municipalização 

de 1991, e o plano anterior de corredores foi interrompido. No bojo dessas 

modificações é criada, em 1995, a SPTrans – São Paulo Transportes S.A., 

para fazer a gestão dos transportes municipais sucedendo a antiga CMTC – 

Companhia Municipal de Transportes Coletivos que havia sido criada em 1947. 

O poder público municipal deixa de operar diretamente linhas de ônibus e 

passa a se concentrar no planejamento e gerenciamento do sistema de linhas 

operadas por empresas concessionárias e permissionárias. 

 

                                            
5 SPTrans: São Paulo Transportes S.A. - empresa municipal responsável pela gestão do 

sistema de transporte coletivo da cidade. 
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Nesse período, um único corredor foi implantado: o Vila Nova Cachoeirinha – 

posteriormente denominado Inajar / Rio Branco / Centro - que tinha como 

novidade a utilização de ônibus com portas à esquerda. 

 

Em 1999, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos elaborou o 

Plano Integrado de Transportes Urbanos com horizonte de 20 anos – o Pitu 

2020 - que retoma o conceito da integração intermodal e incorpora idéias 

anteriores da PMSP prevendo investimentos no sistema de ônibus da cidade. 

  

Fundamentalmente os conceitos de integração entre os vários meios de 

transporte e de implantação de um sistema de transporte público através de 

uma rede de linhas de alta e média capacidade foram se cristalizando nos 

diversos trabalhos de planejamento. A tônica da priorização do transporte 

coletivo e da adoção do modelo tronco-alimentado era praticamente 

consensual. Os principais entraves para implantação desses projetos estiveram 

sempre ligados a questões políticas, dificuldades de integração institucional 

entre os níveis de governo, descontinuidades administrativas e reduzidas taxas 

de investimento por parte do poder público. 

 

A partir de 2001 a administração municipal viabilizou a retomada da construção 

de novos corredores com a criação do plano denominado Sistema Interligado. 

Foram implantados nesse período seis novos corredores e reformados os 

corredores antigos (9 de Julho – Santo Amaro e Vila Nova Cachoeirinha). O 

mapa geral de localização desses corredores é apresentado na figura 3.2. 
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Figura 3.2 Mapa de localização de corredores de ônibus em São Paulo. 
      Fonte: SPTrans (2005) 

 

 

As principais características dos corredores operando na cidade no final de 

2005 são apresentadas na tabela 3.1. 
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Corredor 
Extensão 

(km) 

Frota 

(*) 

Pass./dia 

útil 

Passageiros / 

hora/sentido 

(hora pico) 

T (**) 

médio 

(min.) 

V 

média 

(km/h) 

Rebouças 10,3 790 470.000 15.600 35,0 17,0 
Ibirapuera 4,3 677 250.000 17.200 15,0 20,0 

Itapecerica – João Dias 8,4 457 140.000 8.600 25,0 20,0 
Inajar – Centro 12,5 560 200.000 9.400 40,0 19,0 
Guarapiranga 8,2 682 250.000 13.300 25,0 20,0 

Rio Bonito 26,8 974 460.000 11.700 80,0 20,0 
Pirituba – Centro 15,0 860 230.000 10.100 55,0 17,0 

Santo Amaro – 9 de 14,5 888 470.000 19.500 40,0 20,0 
Paes de Barros 4,0 122 70.000 5.600 13,0 22,0 

TOTAIS 104,0 6.010 2.540.000    
(*) Valores referentes a todas as linhas que percorrem pelo menos um trecho do corredor 

(**) O tempo médio e a velocidade média referem-se ao percurso da extensão total do 

corredor 

Tabela 3.1 Corredores de ônibus operando em São Paulo em 2.005. 
                   Fonte: SPTrans (2005) 
 

3.4.2 Estágio Atual de Implantação (2008) 

 

Após 2005 tem sido dada continuidade à política de implantação de novos 

corredores havendo, entretanto, alterações nas prioridades definidas no plano 

inicial. Foram entregues no início de 2007 os trechos 1 e 2 do Expresso 

Tiradentes (P.Dom Pedro II – Sacomã), sendo o trecho 1 o primeiro caso, na 

cidade, de instalação de corredor de ônibus em via exclusiva (SP TRANS – 

2006). O mapa esquemático é apresentado na figura 3.3 e um resumo da 

evolução nas concepções de projeto é apresentado na tabela 3.2 a seguir. 

 

Por outro lado, a implantação do bilhete único a partir de 2004, permitindo a 

utilização de mais de uma linha num período de 2 horas e, mais recentemente, 

a integração com o sistema de linhas do Metrô e da CPTM (trens urbanos) e o 

aumento do período de utilização para 3 horas, deu uma nova dimensão aos 

índices de mobilidade e acessibilidade com a utilização do transporte coletivo. 
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Figura 3.3 Mapa esquemático do Expresso Tiradentes. 
Fonte: SPTrans (2006) 

 

 

Tabela 3.2 Expresso Tiradentes – evolução na concepção do projeto. 
 Fonte: SP Trans (2006) 

 

3.4.3 Planejamento de Expansão do Sistema 

 

O estágio atual de implantação do sistema de corredores de ônibus na cidade – 

com capacidade de atender mais de três milhões de viagens por dia – bem 
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como as características de integração intermodal já obtidas, permitem antever 

que os planos de expansão do sistema deverão ter continuidade, atingindo 

também aspectos operacionais como a conclusão da troncalização das linhas e 

melhorias nos níveis de serviço. A tabela 3.3 relaciona novos corredores 

planejados ou em implantação na cidade. 

 

Deve ser mencionado que tem havido resistência por parte das comunidades 

locais para implantação de alguns desses corredores como é o caso daqueles 

previstos para as avenidas Brás Leme e Sumaré nas quais os canteiros 

centrais são dotados de tratamento paisagístico e utilizados para caminhadas e 

corridas, constituindo um parque linear. 

 

Questões como essa reforçam a idéia de que a implantação de corredores de 

ônibus deve ser planejada de maneira ampla, envolvendo a comunidade e os 

setores responsáveis pelo planejamento urbano além dos organismos 

responsáveis pela operação e gestão dos sistemas de transportes. 

 

Corredor Extensão(km) Zona 

Expresso Tiradentes (Trechos 3 a 5) 22,9 Sudeste 
Assis Ribeiro 13,2 Nordeste 
Cupecê – Berrini 13,9 Sul 
Faria Lima – Pedroso 12,3 Oeste 
Ibirapuera (2ª. Etapa) 4,0 Sul 
São Miguel – A.E. Carvalho 2,6 Nordeste 
Paulista – Jaguaré 18,1 Oeste 
Juscelino – Bandeirantes 2,7 Sul 
São Miguel – Marechal Tito 15,5 Nordeste 
Sumaré – Brasil 11,7 Noroeste 
Brás Leme 4,7 Norte 
Cruzeiro do Sul 8,0 Norte 
A.E.Carvalho – Jacu Pêssego 3,6 Nordeste 
Itaquera – Líder 6,2 Sudeste 
Nazaré 5,2 Sudeste 
Sabará 7,9 Sul 

 
Tabela 3.3 Corredores de ônibus planejados em São Paulo. 

 Fonte: SP Trans  
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4. AVALIAÇÕES E ENSAIOS DE EMISSÕES RELACIONADOS A 

CORREDORES DE ÔNIBUS 

 

Tendo em vista a melhor compreensão das metodologias de avaliação de 

emissões em corredores de ônibus procedeu-se a uma complementação da 

revisão da literatura técnica visando caracterizar – alem da síntese de 

conceitos e informações básicas sobre as emissões veiculares e sobre os 

corredores de ônibus – os procedimentos e metodologias empregados em 

avaliações de emissões em casos de interesse, bem como resultados de 

ensaios de emissões em ônibus urbanos com diferentes características 

tecnológicas.  

  

4.1 Avaliações de Emissões Realizadas para Corredores da Cidade de São 

Paulo 

4.1.1 Metodologia utilizada no EIA-RIMA do Expresso Tiradentes 

 

A mais recente análise de emissões atmosféricas em corredores de ônibus da 

cidade de São Paulo foi desenvolvida para o EIA-RIMA da 2ª. Etapa do 

Expresso Tiradentes, que abrange os trechos 3 a 5 (SPTRANS 2006). 

 

A metodologia utilizada seguiu, em linhas gerais, as seguintes etapas: 

 

- dados de tráfego obtidos das simulações, nas condições atual e prevista 

com a operação do corredor, realizadas por meio do software EMME2, com 

base em rede de 1158 zonas, compatíveis com aquelas adotadas por outros 

órgãos de transporte na RMSP (Metrô, CPTM, CET), utilizando matrizes de 

viagens obtidas da pesquisa O-D de 1997 do Metrô, aferidas em 2002, 

reduzidas à hora de pico da manhã; 
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- os dados de tráfego foram resumidos para cada trecho, com indicação 

dos valores de quilometragem total percorrida (veículoxkm) e velocidade média 

(km/h) para cada categoria de veículo: automóveis, caminhões e ônibus;  

- para a estimativa das emissões utilizaram-se fatores de emissão 

médios, obtidos a partir do Relatório Anual de Qualidade do Ar da CETESB de 

2005, conforme apresentado na tabela 4.1 a seguir. Considerou-se na 

determinação desses fatores médios que os veículos “flex” referem-se à frota 

recente, com fatores de emissão baixos, enquanto para os veículos a “álcool” e 

“gasolina” representam uma média de veículos novos e antigos, com índices de 

deterioração elevados e fatores de emissão mais altos. Adotou-se ainda a 

hipótese de que a frota de veículos leves fosse composta de 10% de motores 

“flex”, 80% “gasolina” e 10% “álcool”; 

 

 

(1) Hipótese de 10% de motores flex, 80% gasolina e 10% álcool 

(2) Não fornecidos os fatores de emissão relativos à frota de ônibus convencional 

Tabela 4.1  EIA-RIMA Expresso Tiradentes – fatores de emissão médios 
Fonte: SPTrans (2006) 

 

- como os fatores de emissão médios foram determinados em ensaios que 

utilizam ciclos de condução padrão, com velocidade média de 31,5 km/h, os 

fatores empregados nos cálculos de emissões foram corrigidos para as 

velocidades médias de cada trecho utilizando as curvas de correção 

elaboradas pela EPA (EPA 2002). 

Verifica-se, portanto, que a metodologia empregada nesses estudos procurou 

utilizar hipóteses conservadoras na definição dos fatores médios de emissão e 
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na composição de frota, tendo em vista que o objetivo do trabalho não era 

realizar avaliações de emissão tão próximas quanto possível dos valores reais 

e sim comparar impactos nas situações “com” e “sem” o projeto. Cabe 

observar, entretanto, que ao utilizar um nível alto de agregação dos dados, 

como no caso das velocidades médias por trecho (iguais para todos os 

veículos), pode ter havido subestimação de emissões em alguns casos. 

 

Finalmente, um aspecto interessante do trabalho realizado diz respeito às 

simulações do nível das emissões totais do corredor em função da utilização de 

diferentes alternativas tecnológicas para os ônibus, conforme apresentado na 

figura 4.1, a seguir. 

 

Deve-se ressaltar que o estudo mostrou uma previsão de aumento geral do 

volume de tráfego após a implantação do corredor, em termos de km 

percorridos. As causas desse aumento estão ligadas à melhoria do sistema 

viário na região de influência e ao aumento ao longo do corredor  do volume de 

ônibus, veículos esses retirados de outras vias da área de influência indireta do 

empreendimento (SP TRANS 2006).    

 

Figura 4.1 Expresso Tiradentes – trechos 3 a 5 - Variação do total de emissões previstas 
em relação à situação atual (antes do corredor) 

Fonte: SPTrans (2006) 
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4.1.2 Modelagem realizada para o Corredor 9 de Julho – Santo 

Amaro 

Conforme já exposto, a utilização de modelos de micro simulação ou de 

simulação com alocação dinâmica do tráfego, ao permitir análises das 

trajetórias dos veículos de forma desagregada, possibilita, em tese, melhores 

dados de entrada para a estimativa das emissões. Há que se considerar, 

entretanto, a necessidade de dispor de informações bastante detalhadas para 

que tais modelos de simulação gerem resultados confiáveis. 

 

Para ilustrar esse ponto, existe uma experiência recente, realizada pelo Global 

Environmental Facility – GEF para a Prefeitura da Cidade de São Paulo (GEF 

et al. 2006), onde utilizou-se o modelo comercial AIMSUN NG para realizar a 

micro simulação do corredor 9 de Julho – Santo Amaro. Embora o relatório final 

seja bastante interessante, pela sua abrangência e por demonstrar as 

potencialidades de uso do modelo, os resultados finais apresentaram algumas 

limitações devido à dificuldade de obter todas as informações de entrada 

necessárias, tais como:  

 

- informações de programação das intersecções semaforizadas de um dos 

trechos; 

- medições dos fluxos veiculares em cada intersecção considerada na 

modelagem; 

- tempos de detenção dos ônibus nas paradas. 

 

Em função dessas limitações, foram obtidas diferenças entre velocidades 

fornecidas pelo modelo e velocidades observadas “in loco” conforme indicado 

na tabela 4.2, a seguir:  
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Tabela 4.2 Corredor 9 de Julho – Santo Amaro - comparação entre velocidades 
modeladas e observadas. 

Fonte: GEF et al. (2006) 
    
 

Para as velocidades médias gerais foram observados valores 14,4% superiores 

aos modelados (35,06 km/h contra 30,66 km/h) no sentido centro-bairro e 9,5% 

no outro sentido. 

 

No caso da velocidade média dos ônibus (transporte público) a diferença no 

sentido centro-bairro chega a quase 30% (24,95 km/h contra 32,42 km/h). Já 

no sentido bairro-centro, as velocidades observadas foram, em média, 6,7% 

menores do que as modeladas. 
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Dessa forma, para uma maior precisão dos resultados obtidos com o uso 

desses modelos é necessário um trabalho extensivo e minucioso de 

levantamento de dados e calibração do modelo. 

Outra leitura que se pode fazer desse estudo é a constatação de que os 

modelos de micro simulação se constituem em poderosas ferramentas para 

avaliação de alternativas ou de diferentes esquemas operacionais dos 

corredores e suas implicações ambientais, através das estimativas de 

emissões em cada caso. 

No caso em questão foram analisados os seguintes cenários: 

• Cenário 1 (ESC 1): Frota de ônibus atual, operando com filtros de 

oxidação e combustível (diesel) com 500 ppm de enxofre; 

• Cenário 2 (ESC 2): Frota atual com filtros de partículas e 50 ppm de 

enxofre no combustível; 

• Cenário 3 (ESC 3): Toda a frota atual substituída por ônibus padrão 

EURO III; 

• Cenário 4 (ESC 4): Substituição apenas dos ônibus articulados e bi-

articulados por modelos padrão EURO III; 

 

Como comparação foi definido o Cenário 0 (ESC 0) para o qual foram 

estimadas as emissões dos ônibus para a situação existente do corredor, sem 

qualquer alteração tecnológica da frota. 

 

Exemplos dos resultados obtidos são apresentados nas figuras 4.2 e 4.3 a 

seguir:  
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Figura 4.2 Corredor 9 de Julho – Santo Amaro – emissões de CO para os diferentes 
cenários. 

 Fonte: GEF et al. (2006) 
 

 

 

Figura 4.3 Corredor 9 de Julho – Santo Amaro – emissões de MP para os diferentes 
cenários. 

Fonte: GEF et al. (2006) 
 

Outra questão que pode ser analisada nesse experimento diz respeito aos 

fatores de emissão. No caso, como não estavam disponíveis fatores de 

emissão determinados para as condições locais, foram utilizados fatores 

definidos pelo COPERT III, modelo desenvolvido a partir de programas 
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experimentais realizados em países da Comunidade Européia. Tais fatores são 

determinados para as diferentes categorias veiculares em função da velocidade 

e existem fatores de correção para considerar diferentes composições dos 

combustíveis. 

 

Conforme já observado e também registrado no relatório do experimento em 

análise (GEF et al. 2006), o uso de fatores de emissão determinados para 

outras realidades pode levar a estimativas totais de emissão distanciadas das 

emissões reais. Nesse sentido, os próprios autores reconhecem que, para o 

caso estudado, os resultados das análises comparativas dos cenários têm 

maior validade do que os valores absolutos de emissões obtidos em cada 

cenário. 

 

4.2 Avaliação de Emissões  - Casos Internacionais 

4.2.1Transmilênio – Bogotá 

 

Mais freqüente nos trabalhos de avaliação dos resultados obtidos com a 

implantação do sistema Transmilênio na cidade de Bogotá é o enfoque dos 

benefícios sócio-econômicos advindos da redução dos tempos de viagem, dos 

custos de operação do sistema e dos índices de acidentes, com referências 

genéricas à redução das emissões. Assim, em Chaparro (2002) há a menção 

de redução geral dos gases contaminantes como resultado da introdução dos 

novos veículos com melhores especificações técnicas e ambientais. 

 

Para melhor avaliar os impactos sobre as emissões causados pela implantação 

do Transmilênio deve-se considerar inicialmente a situação existente em 

Bogotá antes dessa implantação. Conforme ilustrado pela figura 4.4 o 

transporte coletivo era oferecido por um conjunto de ônibus não organizado, 

constituído por veículos em sua maioria antigos (idades superiores a 14 anos) 

e frota composta por 48% de ônibus médios (40 a 80 passageiros), 37% de 

ônibus pequenos (20 a 40 passageiros) e 15% de microônibus (até 20 

passageiros). Inventários estimavam em 750.000 toneladas anuais a 
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quantidade de poluentes atmosféricos o que tornava crítica a qualidade do ar 

na cidade, agravada pela altitude de 2.600m que implica em 27% menos 

oxigênio do que ao nível do mar (LEAL e BERTINI, 2003). 

 

 
Figura 4.4 Bogotá – antes do Transmilênio. 

Fonte: Leal e Bertini (2003) 

 

Com o novo sistema, a partir de 2.000, houve uma transformação radical 

caracterizada pela operação em vias duplas bloqueadas, criação de paradas 

organizadas, pagamento fora do veículo, eliminação ou diminuição do tempo 

de transposição de interseções, sistema tronco-alimentado e utilização de 

novos veículos de maior capacidade, mais eficientes energeticamente e com 

menores emissões (figura 4.5).  

 

A avaliação das emissões realizada para uma das principais linhas do 

Transmilênio (Troncal Caracas), em 2.000 e 2.001, através de monitoração 

local, constatou reduções de 43% para SO2; 18% para NO2 e 12% para PM10, 

em relação a situação anterior à implantação do sistema. (HIDALGO e 

SANDOVAL, 2001). 
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Figura 4.5 Bogotá – infraestrutura do Transmilênio. 

Fonte: Leal e Bertini (2003) 

 

Por outro lado, do ponto de vista da redução dos gases do efeito estufa, foi 

possível verificar uma grande redução das emissões por passageiro x viagem 

em relação à situação sem projeto. Esse fato, aliado a alterações dos modos 

de viagens dos autos particulares e taxis para os novos ônibus e à otimização 

da taxa de ocupação dos mesmos possibilitou contabilizar reduções 

significativas de emissões e propiciou o desenvolvimento de um projeto de 

MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para obtenção de créditos de 

carbono, conforme estabelecido pelo Protocolo de Kyoto. Chaparro (2002) 

indica que, na primeira fase de implantação do Transmilênio, verificou-se uma 

transferência de aproximadamente 10% das viagens de automóveis para os 

ônibus.  

 

A metodologia utilizada para esse projeto consiste basicamente numa análise 

comparativa entre as emissões de CO2 estimadas para as situações com e 

sem projeto, considerando uma linha base dinâmica, ou seja, com evolução ao 

longo do tempo.  

 

Em síntese foram considerados fatores médios para computar as reduções de 

emissões, conforme ilustrado na tabela 4.3, e descontados os acréscimos de 

emissões, ou vazamentos (“leakage”), devidos à construção do sistema, 
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renovação da frota e impactos na fluidez do tráfego na área de influência do 

projeto. 

Veículo 
Emissões médias (g/CO2 por 

passageiro transportado) 

Ônibus do sistema Transmilênio 360 

Ônibus tradicionais de Bogotá 970 

Taxis 3.400 

Veículos particulares 1.900 

 

Tabela 4.3 Emissões médias para veículos de Bogotá. 
Fonte: Transmilênio (2006) 

 

Durante o ano de 2007, período de monitoramento desse projeto, foram 

verificadas emissões totais de 44.430 t CO2, o que significou uma redução de 

61,2 % em relação às emissões que seriam geradas na situação sem projeto 

(linha base). (GRUTTER et al, 2008). 

  

4.2.2 Metrobus – Cidade do México 

 

Aguilera (2006) relata as reduções de emissões de poluentes emitidos pelos 

ônibus utilizados no corredor Insurgentes do sistema Metrobus, implantado em 

2005 na Cidade do México, em comparação com os micro-ônibus utilizados 

antes da implantação do corredor. A tabela 4.4 reproduz os resultados de três 

ensaios realizados: 

Situação Veículo Combustível 
Emissões (mg / km . passageiro) 

CO NOx PM CO2 

Antes do 

corredor 

Micro-

ônibus 
Gasolina 33.628,57 274,29 6,29 15.685,71 

Depois do 

corredor 

Ônibus 

Articulado 1 
Diesel 9.837,50 76,25 2,81 3.106,25 

Depois do 

corredor 

Ônibus 

Articulado 2 
Diesel 8.656,25 105,63 2,06 2.750,00 

 
  Tabela 4.4 Emissões para ônibus da Cidade do México. 

Fonte: Aguilera (2006) 
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Constata-se, portanto, uma grande redução nas emissões por passageiro 

transportado devido à mudança tecnológica dos ônibus. 

 

Com relação às emissões de gases do efeito estufa foi desenvolvida e 

aprovada uma metodologia para obtenção de créditos de carbono 

considerando, basicamente, a somatória dos seguintes componentes 

(AGUILERA, 2006): 

 

• Redução das emissões devido à substituição dos micro-ônibus pelos 

novos ônibus; 

• Redução das emissões dos automóveis devido à melhorias nas 

condições de tráfego da Av. Insurgentes após a implantação do 

corredor; 

• Geração de emissões devido a: 

o Atração de viagens de modos com menores emissões (Metrô); 

o Quilometragem percorrida em vazio pelos novos ônibus do 

corredor; 

o Eliminação de retornos à esquerda; 

o Aumento dos tempos de cruzamento para as vias transversais; 

o Consumo de combustíveis para destruição dos micro-ônibus que 

circulavam antes do corredor. 

 

A comparação das situações “sem projeto” e “com projeto” foi feita através da 

comparação entre a linha base, com ponto inicial representando a situação 

existente e projeções de crescimento ao longo do tempo, e a linha de projeto 

que considera os componentes mencionados acima e, igualmente, seu 

desenvolvimento com o tempo (SCHIPPER e ROGERS, 2005). A figura 4.6 

ilustra esquematicamente esse conceito. 
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Figura 4.6 Linha base – “com” e “sem” projeto. 

                Fonte: Schipper e Rogers (2005) 

 

 

A redução total de emissões de CO2 estimada através dessa metodologia foi 

da ordem de 35.000 toneladas no primeiro ano de operação do corredor. As 

emissões referentes a um período de 10 anos foram vendidas, através do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para o Fundo Espanhol de Carbono.   

 

Aguilera (2006) relata ainda que 55,4% das reduções foram devidas à 

alteração da tecnologia dos ônibus, enquanto 44,6% foram motivadas pelas 

menores emissões dos automóveis. Considerou-se uma linha base dinâmica 

com base nos dados de volumes de tráfego e velocidades medidos em 

levantamentos realizados em 2003 e 2004, antes da implantação do corredor, e 

fator de crescimento ao longo do tempo. 
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4.3 Ensaios de Emissões de Ônibus Urbanos realizados pelo IPT em São 

Paulo 

  

Importante trabalho foi elaborado pelo Laboratório de Energia Térmica, 

Motores, Combustíveis e Emissões do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de 

São Paulo (IPT, 2007), apresentando avaliação comparativa de consumo de 

combustíveis e emissão de poluentes das principais alternativas tecnológicas 

de ônibus urbanos. Foi considerando também o efeito dos sistemas de pós-

tratamento para motores diesel e a influência dos ciclos de condução e da 

utilização de diesel com baixo teor de enxofre. 

 

Os ensaios foram realizados com a participação de técnicos do ISSRC e o 

emprego de equipamentos de medição de emissões embarcados (“On Board 

Measuring” – OBM ou “ Portable Emissions Measurement Systems” – PEMS). 

 

Para melhor compreensão dos diferentes casos estudados nos ensaios são 

apresentadas a seguir as características básicas dos sistemas de pós-

tratamento e das alternativas tecnológicas de ônibus, tendo por base as 

informações contidas no citado trabalho do IPT. 

 

  4.3.1 Sistemas de Pós-tratamento 

 

É considerado sistema pós-tratamento todo dispositivo externo ao motor 

introduzido com o objetivo de reduzir as emissões finais do veículo. De maneira 

geral são denominados catalisadores e constituem-se basicamente por 

conversores catalíticos, ou seja, núcleos cerâmicos ou metálicos dotados de 

passagens muito finas para a passagem dos gases de escapamento. As 

superfícies dessas passagens são revestidas com metais nobres, como platina 

ou paládio, que catalisam, isto é, aceleram as reações de oxidação dos gases 

reduzindo, portanto, o montante das emissões finais. 

  

Para os veículos do ciclo Otto a tecnologia que vem sendo desenvolvida para 

os catalisadores nos últimos anos tem se consolidado em torno dos chamados 
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catalisadores de três vias (“three ways catalyst” ou TWC ). Esses catalisadores 

são capazes de atuar sobre as emissões mais críticas desses motores 

oxidando o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC) e a fração 

orgânica do material particulado (PM) e, simultaneamente, reduzindo 

quimicamente os óxidos de nitrogênio (NOx). 

 

Com relação aos motores ciclo Diesel, cujas emissões críticas são NOx e PM, 

não há ainda uma tecnologia consolidada para os catalisadores e diversas 

alternativas vem sendo utilizadas. Normalmente as soluções envolvem não 

somente o sistema de pós tratamento mas o conjunto {motor de combustão-

sistema de pós-tratamento} e as principais alternativas existentes são: 

 

• Catalisador de Oxidação Diesel ou “Diesel Oxidizing Catalyst” 

(DOC) 

É normalmente a alternativa de menor custo e pode ser utilizada em conjunto 

com outros tipos de catalisadores. Segue o mesmo princípio dos catalisadores 

de oxidação dos motores ciclo Otto, provocando a oxidação de CO, HC e 

frações orgânicas de PM, entretanto, sua eficiência depende fortemente do teor 

de enxofre no óleo diesel, decaindo com o aumento desse teor. Dependendo 

ainda desses teores e das concentrações de metais nobres no conversor 

catalítico pode ocorrer a formação de ácido sulfúrico (H2SO4) na saída do 

escapamento que, além de contribuir para a formação da chuva ácida, 

aglomera-se ao material particulado aumentando sua massa e nocividade; 

 

• Filtro de Particulados Diesel ou “Diesel Particulate Filter” (DPF) 

Nesse caso a configuração física do catalisador é otimizada visando filtrar o 

material particulado contido nos gases de escapamento. Devido a suas 

características o DPF tende a ficar saturado com o uso necessitando de 

limpeza constante. Essa limpeza pode ser realizada externamente, a partir de 

sua desmontagem periódica, ou através da queima do material depositado por 

meio da elevação da temperatura do sistema acima de 500ºC. Uma das formas 

de promover esse aquecimento é associar um DOC a montante do DPF, 

criando o chamado “catalyst diesel particulate filter” ou CDPF que alia os 

resultados benéficos da redução das emissões dos dois sistemas. Entretanto, 
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para que seja possível atingir maiores temperaturas na saída do DOC, 

promovendo a limpeza do DPF, é necessária a utilização de maiores teores de 

metais nobres no DOC inviabilizando seu uso com diesel contendo alto teor de 

enxofre devido aos inconvenientes mencionados no item anterior; 

 

• Redução Catalítica Seletiva ou “Selective Catalytic Reduction” 

(SCR) 

Essa tecnologia caracteriza-se pela introdução de soluções de uréia 

((NH2)2CO) nos gases de escapamento gerando amônia (NH3) e provocando a 

redução química dos NOx. Uma das vantagens desse sistema é que a 

utilização do SCR, abatendo externamente as emissões de NOx, permite a 

utilização de motores que operam com maior temperatura de combustão. Tais 

motores, embora gerem maiores teores de NOx, permitem a obtenção de maior 

rendimento térmico e menores emissões de CO2.  Entre as desvantagens 

podem ser citadas: necessidade de implantação de infra-estrutura para 

distribuição de uréia; necessidade de introdução de sensores e controles para 

verificação dos níveis de uréia no sistema; possibilidade de emissão de amônia 

– composto tóxico – no caso de imperfeições e falta de sincronização dos 

sistemas de injeção da solução de uréia e do motor. 

  

 

4.3.2 Alternativas Tecnológicas de Ônibus Urbanos 

   

Duas alternativas tecnológicas em relação aos ônibus convencionais com 

motores diesel foram testadas nos ensaios realizados pelo IPT: veículos a gás 

natural e veículos híbridos. 

 

• Veículos a Gás Natural 

O gás natural, constituído predominantemente por metano (CH4), necessita ser 

comprimido a alta pressão (20,3 MPa) – recebendo então a denominação GNV: 

gás natural veicular - e possibilitando condições de armazenamento adequadas 

ao uso como combustível dos veículos. 
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Em relação ao diesel, o GNV - por ser constituído por moléculas relativamente 

pequenas e uniformes – apresenta queima potencialmente muito mais limpa e 

conseqüentemente emissões muito menores de CO, HC, NOx e, 

principalmente, PM. Entretanto, essa vantagem pode desaparecer no caso de 

conversões inadequadas de motores para o uso de GNV. 

 

Uma solução que pode ser empregada para veículos pesados é a conversão 

de motores diesel para GNV por meio de um sistema de injeção de GNV na 

admissão. Parte do diesel, no entanto, tem que ser mantida fazendo o papel de 

vela de ignição. O emprego do GNV é também limitado por questões de 

funcionamento adequado do motor – taxas de compressão e características da 

mistura ar-gás – levando a uma redução da parcela de diesel substituída e 

conseqüentemente as vantagens ambientais do uso do GNV. 

 

Outras alternativas para o uso do GNV em veículos pesados baseiam-se na 

conversão dos motores para o ciclo Otto. Nesse caso, a fim de manter os 

componentes originais do sistema de exaustão do motor diesel, costuma-se 

utilizar motores de queima pobre, isto é, com excesso de ar. Em função disso é 

inviabilizado o uso de catalisadores de três vias que são substituídos por 

catalisadores de oxidação. 

    

Provavelmente a melhor alternativa, do ponto de vista da redução da emissão 

de poluentes, e na qual estão sendo concentrados os mais recentes 

desenvolvimentos, está no projeto de motores pesados específicos para o uso 

de GNV. Nos ensaios realizados pelo IPT, resumidos adiante, foi testado um 

ônibus a GNV, padrão EEV- Enhanced Environmentally Friendly Vehicle. 

   

• Veículo Híbrido 

 

Veículo híbrido é aquele que utiliza duas ou mais formas de energia para sua 

propulsão. Para efeito da pesquisa desenvolvida pelo IPT com ônibus urbanos, 

o veículo híbrido considerado é o híbrido-elétrico que utiliza como fontes de 

energia um combustível – normalmente óleo diesel – e um acumulador de 

energia elétrica, constituído por baterias eletro-químicas. 
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Os principais ganhos potenciais dos veículos híbridos são: 

 - utilização de um ou mais motores elétricos para fornecimento de parte da 

potência de tração, permitindo assim a utilização de motores de combustão de 

menor porte e trabalhando em regimes mais uniformes e com cargas mais 

elevadas. Nessas condições os motores à combustão apresentam melhor 

rendimento térmico, menor consumo de combustível e menores emissões de 

poluentes; 

 - durante a desaceleração do veículo, o motor elétrico funciona como 

gerador e parte da energia gerada pode ser aproveitada no sistema de 

frenagem. Esse processo é denominado frenagem regenerativa e também 

contribui para a redução de consumo de combustíveis e de emissões. 

 

Por outro lado, os veículos híbridos-elétricos são complexos e, em geral, mais 

caros que os veículos equivalentes convencionais. Além disso, em função da 

massa de baterias, são mais pesados, o que reduz parte de suas vantagens. 

 

Há grande número de projetos em desenvolvimento de veículos híbridos-

elétricos utilizando tanto a concepção básica de híbrido série – quando a tração 

é realizada exclusivamente por motores elétricos acoplados à transmissão – 

quanto a concepção híbrido paralelo, onde o veículo pode ser tracionado pelo 

motor elétrico, pelo motor a combustão ou pelos dois simultaneamente. 

 

4.3.3 Resultados dos Ensaios Realizados 

 

Basicamente buscou-se avaliar, nos ensaios realizados pelo IPT, as principais 

alternativas tecnológicas que vêm sendo propostas atualmente para os ônibus 

urbanos em circulação no Brasil com o objetivo de redução de consumo de 

combustíveis e, conseqüentemente, redução de emissões de CO2 e de 

poluentes tóxicos. A avaliação comparativa foi concebida considerando as 

seguintes referências: 

 - para avaliar os combustíveis tomou-se como referência o óleo diesel 

metropolitano comercial, cujo teor máximo de enxofre é de 500 ppm 
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(identificado como S-500), comparando-o com óleos de baixo teor de enxofre: 

S-15 e S-50; 

 

 - para avaliar a tecnologia dos ônibus foi considerado o ônibus diesel 

convencional, padrão EURO 3, operando com óleo diesel metropolitano 

comercial como referência para comparação com ônibus híbridos-elétricos e 

ônibus a gás natural; 

 

 - para avaliar os sistemas de pós-tratamento considerou-se como 

referência o mesmo ônibus sem sistema de pós-tratamento. Adotou-se diesel 

S50 para os sistemas DPF e CDPF e diesel S500 para o sistema DOC; 

 

 - para avaliar as condições de uso foram comparados três ciclos de 

condução: “Orange County”, “Manhattan” e “Expresso Tiradentes”. Esses ciclos 

e respectivas características são apresentados na figura 4.7 e tabela 4.5 a 

seguir:

 
Figura 4.7 Ciclos de condução adotados para os ensaios de ônibus urbanos em São 
Paulo 

Fonte: IPT (2007) 
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Tabela 4.5 Características dos ciclos de condução adotados 

Fonte: IPT (2007) 

 

Observações adicionais sobre a tabela 4.5: 

• Nomenclatura adotada: 

vmédia = velocidade média; 

σv = desvio padrão da velocidade média; 

vmax = velocidade máxima; 

A max = aceleração máxima; 

- A max = desaceleração máxima; 

 Ttotal = tempo total de percurso; 

 Tparado = tempo total com o veículo parado; 

 D total = distância total percorrida. 

 

• Os dados referentes à linha 5300 (Terminal Santo Amaro – Praça da Sé) 

foram apresentados para indicar a semelhança entre os valores 

observados para os ciclos dos corredores de ônibus de São Paulo ( no 

caso o corredor 9 de julho- Santo Amaro) e o ciclo “Orange County”. 

Uma restrição que pode ser apontada se deve ao fato de que esses 

valores referem-se à médias fora do horário de pico. 
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As características dos ônibus ensaiados estão apresentadas nas tabelas 4.6 

(ônibus convencionais) e 4.7(ônibus híbridos e a gás). 

 
Tabela 4.6 Características dos ônibus convencionais ensaiados 

Fonte: IPT (2007) 
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Tabela 4.7 Características dos ônibus híbridos e a gás 

Fonte: IPT (2007) 

 

Os procedimentos adotados para a realização dos ensaios seguiram a norma 

SAE J2711 – “Recommended Practice for Measuring Fuel Economy and 

Emissions of Hybrid-Eletric and Conventional Heavy-Duty Vehicles”, com as 

seguintes adaptações: 

 - para que fossem seguidos os ciclos de condução previstos, foi instalado 

nos ônibus um sistema de aquisição de dados e de orientação ao motorista; 

 - as emissões foram medidas através de um sistema de medição 

embarcado; 

 - a medição do consumo foi realizada ou através dos sistemas de aquisição 

de dados do fabricante ou através de um sistema gravimétrico de medição do 

consumo médio. 
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Com relação à carga dos ônibus durante os ensaios foi considerada, com base 

em observações anteriores e na experiência do ISSRC, metade da capacidade 

nominal de passageiros mais tripulantes. Essas cargas foram simuladas em 

cada caso através da instalação de bombonas cheias de água. 

 

Um resumo dos ensaios realizados pelo IPT é apresentado na tabela 4.8 a 

seguir6. 

 
Tabela 4.8 Quadro resumo dos ensaios realizados pelo IPT 

Fonte: IPT (2007) 

 

Foi verificada durante os ensaios uma inconsistência entre os valores de 

consumos de combustível medidos pelo IPT e os valores derivados das leituras 

de emissões feitas pelo ISSRC. Concluiu-se que essa diferença era oriunda de 

um erro de calibração do sistema de medição de vazão dos gases de 

escapamento empregado pelo ISSRC. Por tratar-se de erro sistemático os 

                                            
6 O termo “Padron” utilizado na tabela refere-se ao  ônibus “Padron”, resultado de projeto 

proposto pela ANTP em 1979 e desenvolvido pelo GEIPOT / EBTU e que possui 
características que permitem maior capacidade e conforto aos passageiros em relação aos 
modelos “standart” convencionais. 
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valores absolutos das medições de emissões foram afetados, entretanto, a 

comparação relativa entre os diversos casos não é afetada. 

 

Os resultados dos ensaios, apresentados sempre considerando intervalos de 

95% de confiança, são resumidos a seguir: 

 

• Influência dos ciclos de condução 

 

Os resultados do ônibus classe “padron” EURO 3, abastecido com óleo diesel 

metropolitano (S500), sem sistemas de pós-tratamento, operando de acordo 

com os ciclos de condução “Manhattan”, “Orange County” e “Expresso 

Tiradentes” são apresentados na figura 4.8 a seguir. 

 

 
Figura 4.8 Influência dos ciclos de condução – valores absolutos e relativos 

Fonte: IPT (2007) 

 

Fica bastante clara, com os resultados desse ensaio, a influência dos ciclos de 

condução sobre as quantidades de poluentes emitidos. Assim, notam-se as 

expressivas reduções para todos os poluentes e para o consumo quando se 

passa do ciclo Manhattan, que representa uma situação típica de 
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congestionamento, com velocidade média de 11,0 km/h, para os ciclos Orange 

County (vmédia=19,8km/h) que, conforme já mencionado, representa 

relativamente bem situações de operação de corredores em São Paulo fora do 

horário de pico e para o ciclo Expresso Tiradentes que foi concebido 

procurando simular a operação de seu corredor homônimo, ou seja, de um 

corredor operando em via exclusiva. 

 

• Influência do teor de enxofre no óleo diesel 

 

Os resultados dos ensaios realizados com ônibus articulado, EURO 3, sem 

sistema de pós-tratamento são apresentados na figura 4.9. Observa-se a 

redução de até 56% nas emissões de material particulado inferior a 2,5 µm 

(PM2,5) quando se passa do S-500 para S-50 ou S-15, comprovando a forte 

ligação entre os teores de enxofre e as emissões de particulado. Por outro 

lado não foram observadas alterações significativas nas emissões com o 

uso de S-50 ou S-15, provavelmente devido à pequena diferença no teor de 

enxofre real contido nas amostras de S-50 e S-15 utilizadas.  

 
Figura 4.9 Influência dos teores de enxofre – valores absolutos e relativos. 

    Fonte: IPT (2007) 
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• Influência dos sistemas de pós-tratamento 

 

Os resultados dos ensaios realizados com ônibus articulado, EURO 3, 

rodando com os três sistemas de pós-tratamento ensaiados são apresentados 

na figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 Influência dos sistemas de pós-tratamento – valores absolutos e relativos. 
Fonte: IPT (2007) 
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Nesse caso, verificou-se que o catalisador de oxidação diesel (DOC) instalado 

num ônibus articulado, operando com diesel S500, resultou em reduções da 

ordem de 40% para CO e HC, mas um aumento de 90% de PM2,5. Verificou-se 

que havia uma falha no DOC ensaiado, tendo sido realizado posteriormente 

ensaio em novo catalisador, denominado DOC (EMTU), cujos dados são 

apresentados graficamente e indicam reduções maiores: da ordem de 85% 

para CO e HC e reduções de 27% para material particulado. 

 

Os resultados indicam que maiores reduções de emissões de PM2,5  são 

obtidas com a aplicação do filtro de particulados diesel (DPF) e do filtro 

catalítico de particulados diesel (CPDF), atingindo reduções de 80% e 98%, 

respectivamente. Entretanto, cabe esclarecer que tais sistemas de pós-

tratamento somente podem ser utilizados com teores de enxofre iguais ou 

inferiores a S50.    

 

 

• Influência da utilização de ônibus não convencionais 

 

o Ônibus a gás 

Os resultados do ônibus a gás ensaiado, padrão EEV (“Enhanced 

Environmentally Friendly Vehicle”) – padrão de emissões específico para 

veículos pesados,  mais rigoroso que o EURO 5 – equipado com catalisador de 

três vias (TWC), utilizando GNV e rodando segundo um ciclo “Manhattan” estão 

apresentados na figura 4.11. 
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Figura 4.11 Desempenho dos ônibus a gás padrão EEV – valores absolutos e relativos. 
Fonte: IPT (2007) 

  

Destaca-se nesse caso a redução de 96% nas emissões de material 

particulado (PM2,5), 64% nas emissões de CO, 22% de HC e 84% de NOx 

denotando a eficiência do ônibus a GNV, padrão EEV, na redução das 

emissões de poluentes, apresentando, entretanto, aumento das emissões de 

CO2 em relação ao ônibus à diesel padrão EURO 3.  

. 

 

o Ônibus híbridos 

 

Os resultados dos ensaios com ônibus híbridos-elétricos são apresentados na 

figura 4.12 para ônibus “padron” e na figura 4.13 para ônibus de 15 m. 

 

Verifica-se no primeiro caso que o ônibus híbrido “padron”, ensaiado segundo o 

ciclo Manhattan, proporcionou uma redução de aproximadamente 61% para 

HC e 37% para PM2,5 em relação à referência utilizada – no caso um veículo 
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padrão EURO 2. Entretanto, os resultados apresentaram aumento de cerca de 

37% do consumo, 5% de CO e 179% de NOx indicando, portanto, resultados 

inadequados do ponto de vista da redução de emissões. 

 

 
Figura 4.12 Desempenho do ônibus híbrido “padron” – valores absolutos e relativos 

Fonte: IPT (2007) 

 

 

O outro ensaio realizado com veículo híbrido utilizou um ônibus de 15m. 

Inicialmente foi ensaiada a versão denominada “otimizada”, que havia 

recebido modificações do sistema de controle e catalisador de oxidação 

diesel (DOC). Em seguida, após a retirada dessas modificações, o ônibus 

híbrido foi avaliado na versão “original”. Nesse caso, tratava-se de veículo 

padrão EURO 3, o que justifica a utilização do veículo de referência no 

mesmo padrão. Foi empregado nesse caso o ciclo Expresso Tiradentes.    
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Figura 4.13 Desempenho do ônibus híbrido de 15m – valores absolutos e relativos. 

Fonte: IPT (2007) 

 

O ensaio realizado com a versão “otimizada” apresentou, em relação à versão 

“original”, redução de consumo da ordem de 20%, e redução de emissões de 

21% para CO e 37% para HC. Entretanto, as emissões de PM2,5  foram 63% 

maiores, o que pode estar associado a falhas no DOC instalado. Em relação ao 

veículo de referência, houve redução de 11% de NOx, 46% de PM2,5, mas 

verificou-se aumento de 21% das emissões de CO, 54% de HC e 51% no 

consumo de combustível. 

 

Portanto, de maneira geral, o ônibus híbrido de 15m ensaiado também não 

apresentou resultados significativamente importantes com relação à redução 

de emissões e de consumo.   
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 4.3.4 Resumo de Resultados 

 

Para efeito dos estudos de caso desenvolvidos no item 5 serão utilizados os 

valores médios dos resultados dos ensaios dos ônibus classe “Padron”, padrão 

EURO 3, rodando com óleo diesel metropolitano (S-500), sem sistema de pós-

tratamento, conforme apresentado na tabela 4.9. 

 

Os valores das emissões apresentados nessa tabela levam em conta ainda os 

seguintes critérios: 

- a partir de informações obtidas junto ao IPT, as emissões de CO2 foram 

definidas como sendo equivalentes a 3,2 vezes o consumo de combustível e 

adotando os valores de autonomia (km/l) determinados pelo IPT e densidade 

do diesel = 0,847 kg/l; 

- as emissões de VOC foram consideradas como iguais às emissões de HC 

determinadas nos ensaios. Essa hipótese é conservadora tendo em vista que 

os compostos orgânico voláteis (VOC) são equivalentes aos hidrocarbonetos 

(HC) menos o metano. 

Ciclo de condução 
Emissões (g/km) 

CO VOC  NOx  PM2,5  CO2  

Manhattan 5,16 1,07 17,6 0,385 1.632,8 

Orange County 3,23 0,642 13,0 0,215 1.315,7 

Expresso Tiradentes 1,33 0,582 7,55 0,167 787,9 

 
Tabela 4.9 Resumo de resultados de emissões para ônibus classe “padron”, EURO 3. 

Fonte: IPT (2007) 

 

As porcentagens médias de redução de emissões obtidas ao se substituir o 

diesel S-500 por diesel S-50, para os ônibus padrão EURO 3 ensaiados, estão 

indicadas na tabela 4.10: 

 

Ciclo de condução 
% de redução nas emissões com diesel S-50 

CO VOC  NOx  PM2,5  

Orange County 10,4% 2,1% 3,1% 60,2% 

 
Tabela 4.10 Porcentagens de redução nas emissões com diesel S-50. 

Fonte: IPT (2007) 



99 
 

 

 

 

4.4 Potencial de Redução de Emissões devido à Implantação de 

Corredores de Ônibus 

 

Do estudo realizado até aqui podem ser sintetizados alguns pontos básicos: 

 

• a importância de se buscar formas de reduzir as emissões veiculares, 

tanto pelo fato de se constituírem nas parcelas majoritárias da poluição 

do ar no meio urbano e, como conseqüência, estar diretamente 

associadas aos graves problemas de saúde pública daí advindos, como 

pela importância que representam na formação dos chamados gases do 

efeito estufa (GEE); 

 

• o desenvolvimento de metodologias e modelos de avaliação de 

emissões permite a modelagem de ciclos reais de condução e, portanto, 

a estimativa de emissões a partir de medições de campo de velocidades 

– medidas de segundo em segundo – e fluxos veiculares ou, no caso de 

estudos e projetos, a estimativa de emissões a partir de resultados de 

análises de micro simulação de tráfego; 

 

• a crescente utilização dos sistemas de corredores de ônibus como forma 

de melhoria da eficiência e do nível de serviço do transporte público, 

com diminuição dos tempos de viagem, aumento de capacidade e 

melhoria das condições de operação devido à possibilidade de 

remodelação e modernização de vias, expansão das possibilidades de 

integração com outros sistemas e renovação das frotas de ônibus; 

 

•  a possibilidade de reduções nos níveis de emissão de poluentes ao 

longo dos corredores , já comprovada em alguns casos, quer pela 

introdução de ônibus com novas tecnologias que, associada à  

circulação em ciclos com maiores velocidades médias, promove 
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sensíveis reduções das emissões por passageiro/km, quer pela 

possibilidade de alterações na divisão modal, atraindo viagens 

anteriormente realizadas por automóveis e pela eventual melhoria das 

condições de tráfego dos autos após a implantação do corredor. 

 

Esses pontos básicos conduzem à idéia de que não só existe um potencial 

de diminuição das emissões associado à implantação dos corredores como 

é possível avaliar a magnitude dessas reduções e identificar as condições 

necessárias para que ocorram.  

 

Assim, procurando explorar essa questão e verificar a maior ou menor 

relevância das variáveis intervenientes, são realizadas análises no capítulo 

5, utilizando dados ou características típicas de corredores da cidade de 

São Paulo.  
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5. ESTIMATIVAS DE EMISSÕES EM CORREDORES DE ÔNIBUS  

 

5.1 Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos cálculos e verificações 

efetuados com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes variáveis na 

estimativa de emissões de um corredor de ônibus. 

 

Embora as principais conclusões possam ser generalizadas, buscou-se sempre 

adotar dados e características de corredores representativos da cidade de São 

Paulo de modo a manter coerência com a utilização de ensaios e medições 

realizadas para essa mesma realidade. 

 

De maneira geral pode ser estabelecida uma classificação para as variáveis 

que influem nas emissões de um corredor de ônibus, segundo três categorias: 

 

 - variáveis que são função do projeto do corredor e suas conseqüências,  

abrangendo desde a infraestrutura e as condições operacionais, como 

distâncias entre paradas e faixas de ultrapassagem, até as características 

tecnológicas dos ônibus e o planejamento da operação ; 

 - variáveis que são conseqüência da implantação do corredor, como a 

possível ocorrência de transferência modal e alterações nos ciclos de 

condução e fluxos dos autos que trafegam no corredor, bem como nos fluxos e 

ciclos dos autos que passam a percorrer rotas alternativas, e 

 - variáveis que resultam de políticas públicas mais gerais como as 

relativas a programas de inspeção veicular, programas de renovação de frota, 

estabelecimentos de novos padrões de emissões para veículos novos e 

programas de redução do teor de enxofre no diesel. 

 

Os estudos de caso elaborados procuraram abordar variáveis das três 

categorias, ressalvada a limitação de disponibilidade e compatibilidade dos 
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dados. A análise do conjunto de variáveis foi organizada em três etapas de 

forma a ampliar progressivamente seu escopo. 

  

Assim, a primeira etapa da análise, baseada em medidas de velocidades 

médias de ônibus em 14 trechos de corredores realizada pela SPTrans, 

consiste na simulação da operação desses corredores segundo diferentes 

ciclos de condução. O objetivo dessa análise é verificar a influência das 

condições de infra-estrutura e de operação do corredor sobre a estimativa de 

emissões dos ônibus. 

 

No segundo caso a análise é ampliada através da comparação entre as 

situações “antes“ e “depois” da implantação de um trecho do corredor Pirituba-

Lapa-Centro, com base em medições de fluxos e velocidades realizadas pela 

CET.7 Nesse caso as emissões são estimadas considerando os ônibus e os 

demais veículos que trafegam nas faixas adjacentes à via exclusiva dos 

ônibus. Além disso, são feitas também verificações do efeito da possível 

adoção de diferentes tecnologias de ônibus e modificações nos ciclos de 

condução de ônibus e automóveis. O objetivo dessa análise é avaliar a 

influência sobre as emissões da escolha de diferentes tecnologias de ônibus 

além de complementar o estudo do efeito de diferentes condições de operação 

do corredor.  

 

Finalmente, estuda-se o caso de um corredor hipotético, com características 

similares às observadas em corredores de São Paulo, através da consideração 

de diferentes cenários, com o objetivo de avaliar a influência de alterações na 

divisão modal e da implantação de programas de inspeção veicular, 

renovação de frota de autos e motos e diminuição do teor de enxofre no 

diesel. São avaliados novamente nesse caso os efeitos de hipóteses de 

alterações nos ciclos de condução e nas tecnologias dos ônibus sobre as 

emissões. 

 

                                            
7 CET: Companhia de Engenharia de Tráfego - instituição municipal responsável pelo 

planejamento e operação do sistema viário de São Paulo. 
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É importante observar que a expressão tecnologia dos ônibus indica, 

principalmente, a combinação de características de motor, tipo de combustível, 

sistema de controle de emissões e, eventualmente, tamanho ou capacidade do 

veículo. Esse último fator não foi considerado nos estudos de caso, por não 

haver disponibilidade de dados compatíveis com os demais.  

 

A tabela seguinte resume os casos estudados e variáveis pesquisadas. 

 

Variáveis 

Analisadas 

Casos Estudados 

Trechos de 

Corredores 

(item 5.2) 

Situações “antes” 

e “depois” 

(ítem 5.3) 

Cenários 

Hipotéticos 

(ítem 5.4) 

ciclos de condução X X X 

tecnologias dos ônibus  X X 

divisão modal   X 

inspeção veicular   X 

renovação de frota   X 

menor teor de enxofre no diesel   X 

 
Tabela 5-1 Casos e variáveis consideradas 

 
Cabe ressalvar ainda, como observação geral para todos os casos aqui 

estudados, que o mais importante na análise dos resultados não é observar os 

valores absolutos das emissões e sim os resultados relativos que permitam 

comparar o efeito das diferentes hipóteses adotadas. Isto se deve às incertezas 

associadas às medidas, estimativas e compatibilidade das informações 

utilizadas. 

 

De maneira geral, os estudos de casos consideraram as seguintes informações 

básicas: 

- composições de frotas, ciclos de condução, e respectivas emissões, do 

banco de dados do estudo realizado pelo ISSRC em São Paulo, em 

2004 (LENTS, 2004); 

- para os casos em que se considera a operação de ônibus segundo 

ciclos de operação padrão (Manhattan, Orange County ou Expresso 
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Tiradentes) foram consideradas frotas homogêneas de ônibus e os 

resultados dos ensaios de emissões realizados pelo IPT (2007). 

 

Com relação à metodologia para estimativa de emissões foi adotado, em geral, 

o modelo IVE, a menos dos casos em que se considerou a operação de ônibus 

segundo ciclos de condução padrão, para os quais as emissões foram 

estimadas pela multiplicação dos fluxos previstos pelas emissões unitárias 

definidas a partir dos resultados dos ensaios do IPT, resumidos na tabela 4.9.   

 

5.2 Análise de Ciclos de Condução em Trechos de Corredores de São 

Paulo 

 

A primeira análise focalizou as emissões dos ônibus trafegando na faixa 

exclusiva de corredores de São Paulo. Os dados foram extraídos de pesquisa 

realizada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMT, 2006) que 

determinou velocidades médias dos ônibus, em 14 trechos de corredores, 

conforme indicado na tabela 5.2.  
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Vmédia dos ônibus (km/h) 

Corredor Trecho - Ponto de Referência 
Extensão * 

(m) 

bairro-centro centro-bairro 

Pico 
da 

manhã 

Pico 
da 

tarde 

Pico 
da 

manhã 

Pico 
da 

tarde 

Pirituba -
Lapa - 
Centro 

1. Av. Gen. Edgard Facó 4.500 17,4 20,5 13,5 11,3 
2. Av. Francisco Matarazzo 5.800 15,4 18,3 16,2 18,9 
3. Av. Gal. Olímpio da Silveira 1.800 18,5 16,7 25,5 20,0 
4. Av. São João 1.400 17,3 18,9 23,1 13,6 

Rebouças 

1. Av. Francisco Morato 9.100 15,1 19,5 27,2 19,1 
2. Av. Eusébio Matoso 3.500 14,9 21,4 23,2 16,1 
3. Av. Rebouças 3.400 16,6 15,6 20,0 11,8 
4. R. da Consolação 1.700 16,3 13,1 24,7 20,6 

Itapecerica 
/Ibirapuera 

1. Estr. de Itapecerica 7.300 18,8 22,9 11,2 10,6 
2. Av. João Dias 2.600 16,9 16,3 26,1 14,5 
3. Av. Ver. José Diniz 4.800 14,0 22,5 11,1 15,3 
4. Av. Ibirapuera 3.800 12,0 9,6 26,2 21,8 

S.Amaro - 9 
de Julho 

1. Av. Santo Amaro 3.300 12,6 12,5 23,3 17,6 
2. Av. S.Amaro / Av. 9 de Julho 11.900 20,1 19,1 12,3 9,5 

* As extensões totais dos corredores não coincidem com os valores apresentados na tabela 3.1, devido 
a serem dados referidos a datas diferentes e terem sido considerados trechos contíguos de dois 
corredores (Itapecerica e Ibirapuera). 
 

Tabela 5.2 Velocidades médias de ônibus em corredores de São Paulo. 
              Fonte: SMT (2006) 

 

As pesquisas abrangeram uma extensão total de 64.900m de corredores e 

foram realizadas nos meses de maio e junho de 2006. Os valores 

apresentados representam médias das velocidades medidas durante quatro 

semanas nos dias úteis. As velocidades foram medidas em campo 

considerando-se o percurso entre os pontos extremos de cada trecho. Foi 

adotada para o pico da manhã a faixa de 6:00 às 9:00h e para o pico da tarde o 

intervalo entre 17:00 e 20:00h. 

 

Verifica-se, da análise da tabela 5.2, que podem ser identificados dois grupos 

de velocidades médias. A partir do exame das freqüências de trechos em 

função das faixas de variação das velocidades médias, adotou-se como linha 

divisória a velocidade de 14 km/h, formando-se dois grupos para os quais 
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resultaram as seguintes médias e desvios-padrão, calculados por sentido e 

período e também para o conjunto geral de cada grupo (tabela 5.3). 

 

Grupo I 

Sentido 
Período 

de Pico 

Faixa de variação da 

velocidade (km/h) 

Nº de 

observações 

Vmédia 

(km/h) 

δδδδ    

 (km/h)    

bairro-centro Manhã 12,0 a 14,0 3 12,84 1,05 

“ Tarde 9,6 a 13,1 3 11,70 1,87 

centro-bairro Manhã 11,1 a 13,5 4 12,02 1,12 

“ Tarde 9,5 a 13,6 5 11,34 1,49 

Conjunto Completo 9,5 a 14,0 15 12,05 1,21 

 

Grupo II 

Sentido 
Período 

de Pico 

Faixa de variação da 

velocidade (km/h) 

Nº de 

observações 

Vmédia  

(km/h) 

δδδδ    

 (km/h) 

bairro-centro Manhã 14,9 a 20,1 11 17,03 1,63 

“ Tarde 15,6 a 22,9 11 19,26 2,43 

centro-bairro Manhã 16,2 a 27,2 10 23,54 3,31 

“ Tarde 14,5 a 21,8 9 18,20 2,51 

Conjunto Completo 14,5 a 27,2 41 19,47 3,47 

 

Tabela 5.3 Velocidades médias e desvios por grupo de corredores. 
       Fonte: SMT (2006)  

 

 

Tendo em vista os valores médios obtidos para os grupos é razoável supor, 

para efeito de estimativa de emissões, que o grupo I possa ser caracterizado 

pelo ciclo Manhattan, cuja velocidade média é de 11,0 km/h, enquanto que  o 

grupo II seja descrito pelo ciclo Orange County, que tem velocidade média 

19,8 km/h. 

 

O passo seguinte para estimar as emissões provocadas pelos ônibus nesses 

corredores é obter os fluxos em termos de veículos/hora para os diversos 

trechos. 
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Para tanto foram utilizadas as informações do setor de geoprocessamento da 

SPTrans relativas à programação geral das linhas de ônibus da cidade. É 

importante observar que foram disponibilizadas apenas as informações 

relativas ao pico da manhã, período para o qual são realizadas as análises 

apresentadas a seguir. 

 

Assim, a partir da base de dados foram selecionados os corredores objeto de 

análise e obtidos os valores médios de fluxos para cada um dos trechos 

considerados. A tabela 5.4 a seguir relaciona esses valores e, em função do 

comprimento de cada trecho, indica os totais em termos de veículos x km 

calculados para cada um dos ciclos de condução. 

 

Foram considerados os fluxos horários médios para o pico da manhã e adotado 

o ciclo Manhattan (vmédia = 11,0 km/h) para o conjunto de trechos do grupo I 

(vmédia = 12,05 km/h) e o ciclo Orange County (vmédia = 19,8 km/h) para o 

conjunto de trechos do grupo II (vmédia = 19,47 km/h). 

 

Conforme já mencionado no item 2.3.3, quando não se conhece o ciclo de 

condução real, mas apenas a velocidade média, é possível utilizar, para efeito 

de estimativas de emissões, ciclos de condução cujas velocidades médias 

sejam próximas. (LENTS, 2008).   
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Corredor Trecho Sentido 
Extensão 

(km) 

Fluxo Médio 

(ônibus/h) 

Manhattan Orange 

(ônibus x km/h) 

Pirituba 

1 B/C 4,5 160 
 

720,0 

2 B/C 5,8 196 
 

1.136,8 

3 B/C 1,8 185 
 

333,0 

4 B/C 1,4 169 
 

236,6 

1 C/B 4,5 129 580,5 
 

2 C/B 5,8 185 
 

1.073,0 

3 C/B 1,8 127 
 

228,6 

4 C/B 1,4 112 
 

156,8 

Rebouças 

1 B/C 9,1 147 
 

1.337,7 

2 B/C 3,5 138 
 

483,0 

3 B/C 3,4 172 
 

584,8 

4 B/C 1,7 210 
 

357,0 

1 C/B 9,1 116 
 

1.055,6 

2 C/B 3,5 210 
 

735,0 

3 C/B 3,4 152 
 

516,8 

4 C/B 1,7 195 
 

331,5 

Itapecerica /Ibirapuera 

1 B/C 7,3 138 
 

1.007,4 

2 B/C 2,6 227 
 

590,2 

3 B/C 4,8 233 1.118,4 
 

4 B/C 3,8 259 984,2 
 

1 C/B 7,3 112 817,6 
 

2 C/B 2,6 149 
 

387,4 

3 C/B 4,8 159 763,2 
 

4 C/B 3,8 173 
 

657,4 

Santo Amaro 

1 B/C 3,3 219 722,7 
 

2 B/C 11,9 215 
 

2.558,5 

1 C/B 3,3 162 
 

534,6 

2 C/B 11,9 181 2.153,9 
 

TOTAIS           7.140,50   15.021,70 

 
Tabela 5.4 Valores de (ônibus x km /h) classificados por ciclo de condução para o pico 
da manhã. 
 
 
 

As estimativas de emissão foram elaboradas com base nos resultados dos 

ensaios realizados pelo IPT (IPT, 2007), cujos valores de emissões unitárias, 

em termos de g/km, estão indicados na tabela 4.9, e adotando a divisão relativa 
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de ciclos de condução indicada na tabela 5.4 como representativa da situação 

“atual” de operação. 

 

Para a situação “atual”, portanto, o ciclo Manhattan é representativo de 7.140,5 

ônibus x km / h, ou seja, cerca de 1 34  do total (32,2%), enquanto o ciclo 

Orange County representa os 2 34  restantes. É interessante observar que esse 

resultado reflete o maior carregamento dos trechos com velocidades menores, 

bem como as diferentes extensões, já que o número de observações 

pertencentes ao grupo I era de cerca de 1 44  do total.  

 

Para as simulações apresentadas a seguir, considerou-se, em todos os casos, 

a utilização de ônibus com tecnologia padrão EURO 3, de forma a obter o 

efeito isolado dos ciclos de condução sobre os totais de emissões.  

 

 Alternativamente à análise da situação “atual” de operação, conforme descrita 

acima, foram analisadas também situações limite nas quais se admitiu que 

todos os trechos fossem operados em um único ciclo – Manhattan, Orange 

County ou Expresso Tiradentes, ou combinação dos dois últimos. 

 

O ciclo Orange County, conforme verificado por observações do IPT e do 

ISRRC (IPT, 2007) representa relativamente bem a operação em corredores da 

cidade em situações em que possam ser minimizados os tempos de 

transposição de interseções e os tempos de parada nos pontos. Já o ciclo 

Expresso Tiradentes representa com bastante aproximação a operação de 

corredores implantados através de vias exclusivas.  

 

O aspecto progressivamente mais restritivo dos ciclos padrão considerados é 

ilustrado na tabela 5.5 a seguir: 
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Ciclo Padrão Nº de 

paradas/km 

vmédia (km/h) σσσσv / vmédia * 

Expresso Tiradentes 1,4 26,2 60% 

Orange County 2,9 19,8 84% 

Manhattan 6,2 11,0 107% 

* σv = desvio padrão das velocidades 

Tabela 5.5  Características dos Ciclos Expresso Tiradentes, Orange County e Manhattan. 
Fonte: IPT (2007) 

 

Os resultados das estimativas de emissão são apresentados na tabela 5.6 e no 

gráfico 5.1.  

 

Condições 

Operacionais CO (g) VOC(g) Nox (g) PM2,5 (g) CO2 (t) 

“Atual” (2006) 85.365 17.284 320.954 5.978 31,42 

100% Manhattan  114.356 23.713 390.054 8.532 36,19 

100% Orange County 71.583 14.228 288.108 4.764 29,16 

100% Expresso 

Tiradentes 
29.475 12.898 167.324 3.701 17,46 

 
Tabela 5.6 Estimativas de emissões dos ônibus para alternativas de ciclos operacionais. 
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Gráfico 5.1 Emissões para alternativas de ciclos operacionais. 

 

 

Verifica-se, portanto, que existe um significativo potencial de redução das 

emissões dos ônibus nos corredores, nos horários de pico, à medida que um 

maior número de trechos permitam operação através de ciclos semelhantes ao 

Orange County ou ao Expresso Tiradentes. 
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Nesse sentido, será sempre interessante implementar medidas de projeto e 

operacionais que levem a maiores velocidades médias dos ônibus. Um 

exemplo desse tipo de procedimento, adotado na cidade em 2003, foi o projeto 

Via Livre, realizado pela CET e SPTrans, que propiciou aumentos nas 

velocidades através de medidas pontuais nas faixas de operação dos ônibus, 

como adequações geométricas e melhorias nos pontos de parada.  

 

Portanto, a variável ciclo de condução – que representa operação mais ou 

menos restritiva - tem grande influência nas estimativas de emissões dos 

ônibus. Nesse sentido, se considerarmos, por exemplo, uma situação que se 

pretenda adotar como meta, na qual o conjunto dos corredores, analisados em 

termos de [ônibus x km], fossem operados segundo os ciclos Orange e 

Expresso, em partes iguais, as reduções de emissões em relação à situação 

“atual” seriam bastante significativas, conforme indicado na tabela 5.7. 

 

Condições Operacionais CO (g) VOC(g) Nox (g) PM2,5 (g) CO2 (t) 

“Atual” (2006) 85.365 17.284 320.954 5.978 31,42 

50% Orange + 50% Expresso 50.529 13.563 227.716 4.233 23,31 

Redução nas emissões 41% 22% 29% 29% 26% 

 
Tabela 5.7 Reduções de emissões em função dos ciclos de condução para os ônibus. 

 

 

Por outro lado, no caso de haver um agravamento das condições de tráfego 

nos corredores, como reflexo, por exemplo, de bloqueios maiores nas 

interseções, ausência de faixas de ultrapassagem e tempos de parada 

excessivos, o mix de ciclos de condução reais tenderá a se aproximar da 

alternativa “100% dos casos no ciclo Manhattan”  e, conseqüentemente, haverá 

um aumento substancial das emissões. 
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5.3 Avaliação de Emissões para trecho do Corredor Pirituba – Lapa – 

Centro – situações “antes” e “depois” 

 

 A partir de dados de medições de fluxos e velocidades realizadas pela 

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET foi possível modelar trecho do 

corredor Pirituba – Lapa – Centro visando avaliar a variação das emissões 

estimadas nas situações “antes” e “depois” da implantação do corredor, 

considerando as contribuições dos ônibus e dos demais veículos. 

     

O trecho analisado abrange a Av. Francisco Matarazzo entre Av. Antártica e 

Rua Cardoso de Almeida, com extensão total de 1.100m. No local a CET 

instalou posto de medição dos volumes de tráfego classificados por classes de 

veículos e por faixa horária, para o pico da manhã – entre 7:00 e 10:00h – e 

para o pico da tarde – entre 17:00 e 20:00h. Paralelamente, foram medidas as 

velocidades para os ônibus e para os autos nesses mesmos períodos. 

 

Os levantamentos utilizados para os cálculos, apresentados no Anexo A, 

referem-se às seguintes datas: 

• 08/05/2002, quarta-feira, quando ainda não havia sido implantado o 

corredor; 

• 24/08/2005, quarta-feira, corredor Pirituba – Lapa – Centro já 

implantado. 

 

Observa-se que entre essas duas datas ocorreram as obras de implantação do 

corredor e a primeira medição de fluxos e velocidades realizada após o início 

de operação do corredor foi a de 24/08/05. 

 

É importante ressaltar ainda que a escolha das datas para as medições levou 

em conta o objetivo de reproduzir a situação típica do tráfego local, evitando-

se, portanto, dias de chuva ou de ocorrência de eventos excepcionais que 

pudessem ter influência nas condições de tráfego. 

 

Por outro lado, como não foram medidos os ciclos de condução, adotaram-se 

ciclos do banco de dados do ISSRC, levantados na campanha de 2004 em São 
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Paulo. Os critérios de escolha foram o de maior proximidade possível entre as 

velocidades medidas e as velocidades médias desses ciclos e, 

preferencialmente, utilização de ciclos observados em vias arteriais, conforme 

recomendação do autor principal do modelo IVE (LENTS, 2008). 

 

Essa hipótese é considerada aceitável tendo em vista que as medições foram 

realizadas em vias com características e condições de operação similares à do 

trecho estudado e o intervalo de tempo entre as medições de ciclos, realizadas 

pelo ISSRC, e as medições de fluxos e velocidades médias, realizadas pela 

CET, é relativamente pequeno.   

 

Para os cálculos das estimativas de emissões foi empregada, como já 

mencionado, a metodologia e o software do modelo IVE e os resultados dos 

ensaios do IPT, nos casos em que se considerou a operação dos ônibus 

segundo ciclos padrão (Manhattan e Orange County). Foram utilizados os 

dados de fluxos e velocidades veiculares medidos para o pico da manhã. 

 

Deve-se ressalvar que não eram disponíveis, no banco de dados do modelo 

IVE, ciclos de condução com velocidades médias para autos e ônibus iguais ou 

inferiores a 14 km/h. Nos casos em que tais velocidades foram observadas 

pela CET, as emissões provavelmente foram subestimadas ao se utilizarem 

ciclos com velocidades maiores. 

 

Outra limitação dos cálculos efetuados é que as contagens de ônibus não 

classificaram diferentes tipos de veículos o que nos obrigou a considerar a 

composição de frota adotada pelo ISSRC em seu estudo de 2004 e frotas 

homogêneas no caso de utilização dos resultados de ensaios do IPT. Não 

foram consideradas também mudanças na composição das frotas dos demais 

veículos. Essas condições certamente levaram a diferenças nos valores das 

emissões estimadas. 

 

Assim, mais importantes do que os valores absolutos obtidos são as 

tendências e variações relativas em cada caso. 
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As simulações realizadas estão indicadas na tabela 5.8. 

 

Frotas veiculares Ciclos de Condução  

Sentido* antes do 

corredor 

depois do corredor 
antes do 

corredor 

depois do corredor 

ônibus 
demais 

veículos 
ônibus 

demais 

veículos 

IVE IVE IVE banco IVE banco IVE banco IVE B / C 

IVE EURO 3 IVE  banco IVE banco IVE banco IVE B / C 

IVE EURO 3 IVE 
banco IVE  Orange 

County - IPT 

banco IVE 
B / C 

IVE EEV–GNV IVE 
banco IVE  Manhattan - 

IPT 

banco IVE 
B / C 

IVE IVE IVE banco IVE banco IVE banco IVE C / B 

* B / C = bairro – centro,  C / B = centro - bairro 

Tabela 5.8 Simulações realizadas para as situações “antes” e “depois” do corredor.  

 

Esclarecendo a terminologia indicada na tabela 5.8: 

- a frota de ônibus IVE refere-se à composição de frota adotada em 2004 pelo 

ISSRC em São Paulo; 

- a frota de ônibus EURO 3 ou EEV-GNV considera que todos os ônibus 

tenham sido substituídos por novos ônibus com essas tecnologias. 

 

Com relação ao perfil da frota, as hipóteses adotadas nessas simulações 

referem-se apenas às frotas de ônibus. Portanto, não foram consideradas 

alterações nas composições de frotas dos demais veículos para as situações 

“antes” e “depois” do corredor, para os quais foram consideradas composições 

de frotas do estudo do ISSRC, relativas ao ano de 2004, tanto para a situação 

“antes” (2002) como para a situação “depois” (2005). Essa consideração se 

deve ao fato de não haverem outros dados disponíveis com o nível de detalhe 

exigido pelo modelo IVE. 

 

Assim, em função do processo de renovação de frota, com a progressiva 

substituição de veículos antigos pelos novos modelos com menores taxas de 

emissão, há uma tendência de que as emissões estimadas para a situação 

“antes” sejam menores do que as reais e as emissões estimadas para a 
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situação “depois” sejam maiores do que as reais. Portanto, o critério utilizado 

leva a estimar diferenças de emissões entre as duas situações menores do que 

as reais. 

 

O gráfico 5.2 ilustra esquematicamente as alternativas estudadas nesta etapa: 

 

 

 

 

           pico da manhã 

           bairro - centro        

 

 

            

            

            pico da manhã  

           centro - bairro               

                      

Gráfico 5.2 Alternativas analisadas para as situações “antes” e “depois” do 
corredor  

 

Os resultados dessas simulações são apresentados a seguir. 

 

5.3.1 Frotas de ônibus sem alterações 

 

Nesse primeiro caso considerou-se que a caracterização da frota de ônibus, ou 

seja, a sua distribuição do ponto de vista de tecnologias utilizadas, não sofreu 

alterações nas situações antes e depois da implantação do corredor. Foram 

estimadas as emissões por quilômetro, por faixa horária e também para o total 

do pico da manhã. 

 

Apresenta-se inicialmente, na tabela 5.9, os fluxos, velocidades e ciclos de 

condução adotados como dados de entrada para os cálculos de emissões para 

o sentido centro-bairro e para o sentido bairro-centro, sempre considerando o 

período de pico da manhã. 

Antes do 

Corredor 

(ciclo IVE) 

frota de ônibus: 

EEV - GNV 

ciclo Manhattan 

Depois :  sem 

alteração  de  frota 

e ciclo IVE 

frota de ônibus: 

EURO 3 

 ciclo Orange 

frota de ônibus: 

EURO 3 

 ciclo IVE 

Depois :  sem 

alteração  de  frota 

e ciclo IVE 
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SENTIDO BAIRRO – CENTRO SENTIDO CENTRO – BAIRRO    

 Horário  Situação  Veículo 
fluxo 

(veic./h) 
Vmedida 
(km/h) 

ciclo de condução adotado 
fluxo 

(veic./h) 
Vmedida 
(km/h) 

ciclo de condução adotado 
Vmédia

(1)  
(km/h) Identificação(2) Vmédia  

(km/h) identificação 

7:00 às 8:00 

antes do 
corredor 

automóveis 3.021 16,5 17,1 PC Arterial SP 7:00h 2.260 37,4 37,1 PC Highway SP 6:00h 

motos 225 - 28,0 2w Arterial SP 8:00h 107 - 39,2 2w Arterial SP 10:00h 

ônibus 137 20,3 19,1 Bus SP 11:00h 112 29,3 23,1 Bus SP 20:00h 

caminhões 20 - 16,4 Dtruck SP 7:00h 27 - 20,8 Dtruck SP 10:00h 

depois 
do 

corredor 

automóveis 2.062 29,8 28,1 PC Arterial SP 20:00h 1.800 34,1 32,2 PC Highway SP 11:00h 

motos 193 - 28,0 2w Arterial SP 8:00h 132 - 39,2 2w Arterial SP 10:00h 

ônibus 112 22,5 23,1 Bus SP 20:00h 102 25,1 23,1 Bus SP 20:00h 

caminhões 16 - 20,8 Dtruck SP 10:00h 14 - 20,8 Dtruck SP 10:00h 

8:00 às 9:00 

antes do 
corredor 

automóveis 2.803 23,2 22,2 PC Arterial SP 8:00h 2.184 34,4 32,2 PC Highway SP 11:00h 

motos 315   28,0 2w Arterial SP 8:00h 161   28,0 2w - Arterial SP 8:00h 

ônibus 157 21,8 19,1 Bus SP 11:00h 123 19,8 19,1 Bus SP 11:00h 

caminhões 19   20,8 Dtruck SP 10:00h 26   20,8 Dtruck SP 10:00h 

depois 
do 

corredor 

automóveis 1.663 17,5 17,1 PC Arterial SP 7:00h 1.761 26,9 24,3 PC Arterial SP 14:00h 

motos 344   28,0 2w Arterial SP 8:00h 189   28,0 2w - Arterial SP 8:00h 

ônibus 89 22,2 19,1 Bus SP 11:00h 96 22,8 23,1 Bus SP 20:00h 

caminhões 14   16,4 Dtruck SP 7:00h 11   16,4 Dtruck SP 7:00h 

9:00 às 10:00 

antes do 
corredor 

automóveis 2.555 21,9 22,2 PC Arterial SP 8:00h 1.940 32,3 32,2 PC Highway SP 11:00h 

motos 340   28,0 2w Arterial SP 8:00h 282   28,0 2w - Arterial SP 8:00h 

ônibus 121 28,4 23,1 Bus SP 20:00h 145 18,1 16,6 Bus SP 13:00h 

caminhões 23   20,8 Dtruck SP 10:00h 23   20,8 Dtruck SP 10:00h 

depois 
do 

corredor 

automóveis 1.789 12,9 14,9 PC Highway SP 18:00h 1.601 23,0 22,2 PC - Arterial SP 8:00h 

motos 405   28,0 2w Arterial SP 8:00h 327   28,0 2w - Arterial SP 8:00h 

ônibus 141 21,7 19,1 Bus SP 11:00h 95 21,3 19,1 Bus SP 11:00h 

caminhões 15   12,5 Dtruck SP 15:00h 17   20,8 Dtruck SP 10:00h 

(1): Como não foram medidas velocidades para motos e caminhões, foram adotados ciclos com velocidades médias compatíveis com as velocidades dos autos; 
(2): A identificação dos ciclos segue a nomenclatura adotada nos arquivos do banco de dados IVE.  PC = “passenger car”; 2w = “two wheels” e Dtruck = “diesel truck 
 

Tabela 5.9 Situações “antes” e “depois” - Fluxos, velocidades e ciclos adotados.  
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Verifica-se na tabela 5.9 uma redução do fluxo de automóveis na situação 

“depois do corredor” em todas as faixas horárias e nos dois sentidos. 

Considerando que, no período considerado, não ocorreu de maneira geral para 

a cidade, migração de viagens por autos para ônibus, é necessário considerar 

a hipótese que esteja ocorrendo fuga de viagens de autos para rotas 

alternativas. 

 

Para levar essa situação em conta nas estimativas de emissão, foram 

adotados, conservadoramente, os seguintes critérios: 

• Fluxo de autos fora do corredor igual à diferença de fluxos de autos no 

corredor para as situações “antes” e “depois”. Portanto, não se 

considerou o crescimento da frota e das viagens por automóvel ocorrido 

no período; 

 

• Quanto à velocidade dos autos em rotas alternativas fora do corredor, 

em função da falta de informações sobre tais rotas, considerou-se que 

seria a mesma registrada na situação “antes” e, igualmente, a distância 

percorrida seria a mesma. Ambas as hipóteses são conservadoras pois 

as distâncias tendem a ser maiores nas rotas alternativas e as 

velocidades podem ser menores, reflexo da piora em geral observada ao 

longo do corredor;  

 

• Quanto à localização das rotas de fuga, não foram realizadas pesquisas 

específicas para o trecho em questão, embora a CET tenha confirmado 

informalmente a observação de crescimento dos fluxos em rotas 

alternativas ao corredor, após a implantação do mesmo.  

 

As emissões estimadas para essas condições são apresentadas na tabela 

5.10. 
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SENTIDO BAIRRO – CENTRO   SENTIDO CENTRO – BAIRRO 

 Horário  
Situação 

 Veículo CO 
(g/km) 

VOC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

PM 
(g/km) 

CO2 
(kg/km) 

  CO 
(g/km) 

VOC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

PM 
(g/km) 

CO2 
(kg/km)   

7:00 às 8:00 

antes do 
corredor 

autos 60.450 8.580 5.105 14 1.042   48.748 1.175 1.424 13 493 
motos 3.474 749 47 7 7   1.665 255 26 3 3 
ônibus 2.926 536 2.518 127 126   2.048 374 1.766 90 88 
caminhões 481 91 412 21 20   524 97 447 23 22 

depois 
do 

corredor 

autos 40.127 4.083 2.660 7 502   45.288 3.420 2.376 6 409 
autos fora  19.189 2.724 1.621 4 331   9.922 239 289,8 2,6 100 
motos 2.980 643 41 6 6   2.054 314 32 4 4 
ônibus 2.048 374 1.766 90 88   1.866 341 1.609 82 80 
caminhões 311 58 265 14 13   272 51 232 12 11 

8:00 às 9:00 

antes do 
corredor 

autos 71.785 7.036 5.101 11 861   54.949 4.150 2.883 7 496 
motos 4.864 1.049 66 9 10   2.486 536 34 5 5 
ônibus 3.354 614 2.886 146 145   2.627 481 2.261 114 113 
caminhões 369 69 315 16 15   505 94 431 22 21 

depois 
do 

corredor 

autos 33.277 4.723 2.810 7 574   53.517 4.385 3152 7 528 
autos fora  29.195 2.861 2.075 5 350   10.643 804 558 1 96 
motos 5.311 1.146 72 10 11   2918 629 40 6 6 
ônibus 1.901 348 1.636 83 82   1756 321 1514 77 76 
caminhões 337 63 288 15 14   265 50 226 12 11 

9:00 às 10:00 

antes do 
corredor 

autos 65.434 6.413 4.650 10 785        48.810        3.686        2.561  6 441 
motos 5.250 1.132 71 10 11         4.354          939            59  8 9 
ônibus 2.213 404 1.908 97 95         3.538          657        3.032  154 148 
caminhões 446 83 381 20 19   446 83 381 20 19 

depois 
do 

corredor 

autos 55.244 6.226 3.524 9 720   41.002 4.019 2914 7 492 
autos fora  19.617 1.923 1.394 3 235   8.529 644 447 1 77 
motos 6.253 1.349 85 12 13         5.049        1.089  69 10 11 
ônibus 3.012 551 2.592 131 130   2.029 371 1.746 88 87 
caminhões 466 89 401 20 19   330 61 282 14 14 

Totais 
antes do corredor 221.045 26.755 23.461 489 3.137   170.702 12.527 15.304 464 1.860 

depois do corredor 151.267 19.651 16.140 404 2.173   156.344 15.050 14.190 323 1.729 
depois + autos fora 219.269 27.159 21.230 415 3.089   185.439 16.737 15.486 328 2.003 

 

Tabela 5.10 Situações “antes” e “depois” – Emissões por hora e sentido
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A análise desses resultados pode ser feita segundo diferentes aspectos: 

  

- participação relativa nas emissões: 

Inicialmente, ao se abordar a questão da participação de cada tipo de veículo 

nas emissões, conforme resumido na tabela 5.11, verifica-se o seguinte: 

 

• Os autos têm maior participação relativa no total de emissões de CO, 

VOC e CO2. Quando somados autos e motos os valores dessas 

emissões variam numa faixa de 84 a 95% do total; 

• Os ônibus são responsáveis pela maior parte das emissões de material 

particulado (PM), de aproximadamente 75% do total; 

• Com relação às emissões de NOx ocorre uma divisão da ordem de 60% 

para os veículos leves (autos e motos) e 40% para os pesados (ônibus e 

caminhões); 

  

CO VOC NOx PM CO2 
Antes autos 89,4% 79,0% 56,0% 6,4% 82,4% 

  motos 5,6% 11,9% 0,8% 4,5% 1,0% 

  ônibus  4,3% 7,8% 37,1% 76,4% 14,3% 

  caminhões 0,7% 1,3% 6,1% 12,7% 2,3% 

  total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

              

Depois autos 87,3% 77,4% 57,5% 5,8% 82,6% 

  motos 8,0% 14,9% 1,1% 6,6% 1,4% 

  ônibus  4,1% 6,6% 35,8% 75,7% 13,9% 

  caminhões 0,6% 1,1% 5,6% 11,9% 2,1% 

  total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabela 5.11 Participação relativa nas emissões estimadas – dois sentidos (bairro  
centro + centro bairro) – pico da manhã. 

 

 

- redução das emissões na situação “depois”: 

Considerando exclusivamente os veículos trafegando no corredor, 

verifica-se na tabela 5.10 que, de maneira geral, ocorre redução das 

emissões na situação “depois”. 
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Duas variáveis foram alteradas entre essas duas situações: o fluxo de 

veículos e os ciclos de condução, refletindo diferenças das velocidades 

médias. Como os ciclos de condução para os autos são, em geral, mais 

restritivos na situação “depois”, é possível concluir que a redução das 

emissões é explicada basicamente pelas reduções dos fluxos veiculares 

ocorridas na situação “depois”. Tais reduções de fluxos são 

apresentadas na tabela 5.12: 

 

Horário 

Fluxo de ônibus 

(ônibus/h) 

Fluxo de autos 

(autos/h) 

Fluxo Total de veículos(1) 

 (veic./h) 

Antes  Depois Variação Antes  Depois Variação Antes  Depois Variação 

7:00 / 8:00 137 112 -18,25% 3.021 2.062 -31,74% 3.403 2.383 -29,97% 

8:00 / 9:00 157 89 -43,31% 2.803 1.663 -40,67% 3.294 2.110 -35,94% 

9:00 /10:00 121 141 16,53% 2.555 1.789 -29,98% 3.039 2.350 -22,67% 

TOTAL  415 342 -17,59% 8.379 5.514 -34,19% 9.736 6.843 -29,71% 

(1) inclui motos e caminhões 
 
Tabela 5.12 Variação dos fluxos veiculares entre situações “antes” e “depois” – 
sentido bairro-centro – pico da manhã. 
 

As variações de emissões ocorridas entre as situações “antes” e “depois” são 

resumidas na tabela 5.13 onde se verifica que a participação relativa dos autos 

nas reduções de emissões situa-se entre 82% e 97% do total reduzido, para 

CO2, VOC e CO. Com relação ao material particulado (PM), poluente 

associado principalmente ao diesel, predominam as reduções de emissões 

explicadas pelas reduções dos fluxos de ônibus, enquanto que para o NOx a 

participação relativa nas reduções de emissões é dividida quase igualmente 

entre os autos e os demais veículos.  

Variação “antes” / “depois”  
CO 

(g/km) 
VOC 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
PM 

(g/km) 
CO2 

(kg/km) 
Variações totais  -84.136 -4.580 -8.434 -227 -1.095 
Variações devidas aos autos -81.723 -4.184 -4.288 -19 -894 
Variações devidas aos ônibus -4.095 -759 -3.509 -178 -172 
Variações devidas a motos + caminhões 1.682 364 -638 -30 -28 

Participação relativa nas reduções: 
     • Autos 97% 91% 51% 8% 82% 

• Ônibus 5% 17% 42% 78% 16% 
• motos + caminhões -2% -8% 8% 13% 3% 

Tabela 5.13 Variação das emissões situações “antes” e “depois” – dois sentidos  - pico 
da manhã. 



122 
 

- variação das emissões entre situações “antes” e “depois + autos fora”: 

Adotando-se os critérios já expostos para a consideração dos autos que 

percorrem rotas alternativas fora do corredor, foram calculados os valores 

referentes a suas emissões, que estão indicados na tabela 5.10 com a 

identificação “autos fora”. 

 

Quando se comparam as emissões totais (para todas as categorias de 

veículos) para a situação “antes” com as emissões totais para a situação 

“depois + autos fora” verifica-se, conforme indicado na tabela 5.14, um 

aumento das emissões mais associadas aos autos (CO e VOC), reflexo dos 

ciclos de condução mais restritivos para os autos que permaneceram no 

corredor, já que para os “autos fora” foram adotados ciclos de condução 

idênticos ao dos autos na situação “antes”.  

  

Variação 
 “antes” / “depois + autos fora” 

CO 
(g/km) 

VOC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

PM 
(g/km) 

CO2 
(kg/km) 

Variações totais 12.960 4.615 -2.049 -210 95 

Variação percentual 3,3% 11,7% -5,3% -22,0% 1,9% 
 
Tabela 5.14 Variação das emissões - situações “antes” e “depois + autos fora” – 
dois sentidos - pico da manhã. 

 

Quando se considera, portanto, uma maior área de influência do corredor, 

incluindo as vias utilizadas como rota de fuga, o único, porém importante, 

benefício que pode ser constatado, em termos de redução de emissões, é a 

redução de PM e, em menor escala, de NOx, devidas aos ônibus.  

 

Com relação às demais emissões, ou seja, CO, VOC e CO2, embora tenham 

se verificado reduções, quando considerada apenas a área de implantação do 

corredor, ocorrem paralelamente aumentos nas vias alternativas e não há 

dados que permitam uma comparação dos efeitos dessas variações de 

emissões sobre as populações diretamente atingidas. 

 

Com relação às reduções das emissões dos ônibus é possível torná-las mais 

significativas à medida que se alterem as características tecnológicas das 

respectivas frotas, conforme apresentado no item 5.3.2 a seguir.  
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5.3.2 Alterações tecnológicas nas frotas de ônibus 

 

Com o objetivo de aferir qual o efeito de alterações tecnológicas nas frotas de 

ônibus sobre as emissões totais do corredor, ou seja, considerando todos os 

veículos, as estimativas foram refeitas considerando três hipóteses de 

substituição da totalidade da frota de ônibus quando da implantação do 

corredor :  

• utilização do padrão EURO 3, operando de acordo com os ciclos do 

banco de dados IVE; 

• utilização do padrão EURO 3, operando de acordo com o ciclo Orange 

County, e 

•  utilização do padrão europeu EEV – Enhanced Environmentally Friendly 

Vehicle, movidos a gás natural veicular (GNV), operando de acordo com 

o ciclo de condução Manhattan, o único para o qual havia resultados de 

ensaios disponíveis. 

 

Nos dois últimos casos foram utilizados os resultados dos ensaios realizados 

pelo IPT (2007), conforme apresentado na tabela 4.9.  

 

Para as demais categorias de veículos foram mantidas as mesmas 

composições de frotas e ciclos de condução. 

 

São apresentados, na tabela 5.15, os valores das emissões estimadas para as 

hipóteses acima, comparando-as com as emissões calculadas no item anterior 

(5.3.1) para a situação “depois + autos fora”.  
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(1) Não foram calculadas as emissões de CO2 para os ônibus EEV-GNV por não se disporem das emissões unitárias no relatório IPT (2007). 
(2) As emissões de material particulado (PM) estimadas pelo modelo IVE referem-se a PM10, ou seja, total de partículas inferiores a 10µm, enquanto as emissões 

referentes aos ensaios realizados pelo IPT referem-se a PM2,5, partículas inferiores a 2,5µm. Por esse motivo, a variação indicada refere-se à comparação entre 
EURO 3(IPT) e EEV-GNV (IPT).  
 

 
Tabela 5.15 Variação das emissões para situação “depois + autos fora” com alterações tecnológicas da frota de ônibus  

 dois sentidos – pico da manhã. 
 
 

 

Frota 
  

Ciclo 
  

CO (g/km) VOC (g/km) NOx (g/km) PM (g/km) CO2 (kg/km) 

ônibus total ônibus Total ônibus total ônibus total ônibus total 

IVE Banco IVE 12.612    404.707       2.306       43.897  10.862 36.716       550        744     543   5.093  

EURO 3 (IVE) Banco IVE 6.648    398.743       1.331       42.921  5.949 31.803         90        284     179    4.728  
variação em relação à situação inicial -47% -1% -42% -2% -45% -13% - - -67% -7% 

EURO 3 (IPT) Orange County 2.051    394.146          408       41.998  8.255 34.109       137        330     368    4.917  
variação em relação à situação inicial  -84% -3% -82% -4% -24% -7% - - -32% -3% 

EEV-GNV(1) (IPT) Manhattan 1.194    393.289          533       42.124  1.835 27.689           9        202  (1) (1) 

variação em relação à situação inicial  -91% -3% -77% -4% -83% -25% -93%(2) -39%(2) - - 
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As reduções de emissões indicadas na tabela 5.15 são conseqüência direta 

das alterações tecnológicas da frota de ônibus, já que considerou-se uma frota 

homogênea de ônibus padrão EURO 3 ou padrão EEV-GNV, enquanto a frota 

utilizada no cálculo inicial – conforme se verifica através da composição de 

frota adotada no estudo realizado pelo ISSRC em 2004 – é constituída 

predominantemente por veículos EURO 1 e EURO 2 e tem participação de 

apenas 7% de ônibus EURO 3. 

   

Verifica-se, portanto, que a adoção de padrões tecnológicos mais modernos 

para a frota de ônibus acarreta redução, de maneira geral, para todas as 

emissões. A redução mais significativa, entretanto, foi nas emissões de 

material particulado (PM) para os ônibus padrão EEV, movidos à gás, a 

despeito de terem sido medidas para o ciclo Manhattan. O gráfico 5.3 indica as 

variações das emissões de PM para as situações analisadas. 

 
   I – antes do corredor 

   II – depois do corredor – sem alteração de frota – ciclos IVE 

   III – depois do corredor – frota EURO 3 – ciclos IVE 

  IV – depois do corredor – frota EURO 3 – ciclo Orange County 

  V – depois do corredor – frota EEV – GNV – ciclo Manhattan 

 
Gráfico 5.3 emissões de material particulado considerando alterações tecnológicas para 
os ônibus – dois sentidos – pico da manhã  
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Deve ser observado, entretanto, que as emissões indicadas para os casos I, II 

e III, que se basearam no banco de dados IVE, referem-se a PM10, enquanto as 

emissões calculadas para os casos IV e V, que se basearam nos resultados de 

ensaios do IPT, referem-se a PM2,5. Portanto, para uma comparação entre as 

duas situações é preciso considerar que o PM2,5 representa uma parcela do 

PM10 que, para composições de frota mais antigas, pode ser de 50% 

(MIRAGLIA, 2008). Já para padrões mais recentes, como o EURO 3 e o EEV, 

segundo informações obtidas junto ao Laboratório de Energia Térmica, 

Motores, Combustíveis e Emissões do IPT, os valores de PM2,5 representam 

praticamente 100% das emissões de material particulado.  Isso explica porque 

as emissões estimadas para os casos III e IV, embora calculadas para critérios 

diferentes (PM10 e PM2,5, respectivamente), apresentaram resultados 

relativamente próximos. 

Pode-se concluir, de maneira geral, que há ganhos, em termos de redução de 

emissões, quando se promove a alteração do padrão tecnológico de toda a 

frota de ônibus para padrão EURO 3, em especial com relação às emissões de 

PM. Esses ganhos são ainda maiores no caso da adoção do padrão EEV-GNV. 

 

5.4 Avaliação de emissões para um corredor hipotético 

 

Para essa etapa da análise buscou-se avaliar os efeitos de diferentes situações 

ou diferentes cenários sobre as estimativas de emissão de um corredor de 

ônibus hipotético já implantado, considerando sempre as emissões totais, ou 

seja, dos ônibus e dos demais veículos. Portanto, nesse caso, não serão feitas 

comparações entre situações antes e depois da implantação de um corredor, 

mas sim avaliado um corredor hipotético que esteja em operação e sobre o 

qual são introduzidas alterações em variáveis que influenciam as emissões. 

 

Assim, o objetivo dessa análise de cenários foi identificar a influência de 

variáveis ainda não avaliadas nos estudos anteriores, tais como alterações na 

divisão modal e implantação de programas de inspeção veicular, renovação de 

frota ou utilização do diesel com baixo teor de enxofre (S-50), além de 
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confirmar a influência de alterações em variáveis já analisadas tais como ciclos 

de condução dos ônibus e dos autos e tecnologias dos ônibus.  

 

Dessa forma, buscou-se avaliar, na medida dos dados disponíveis, variáveis 

representativas das três categorias elencadas na classificação geral 

apresentada no item 5.1.  

 

É importante observar que, embora esteja sendo considerado um caso 

hipotético, os volumes das diversas classes de veículos e as velocidades 

médias correspondentes são compatíveis com medições realizadas para vias 

arteriais e corredores da cidade de São Paulo, normalmente constituídos por 

uma faixa exclusiva para os ônibus e duas para os demais veículos. 

 

Medições realizadas para o corredor Santo Amaro - 9 de Julho e para o 

corredor Pirituba – Lapa - Centro, por exemplo, apresentaram os seguintes 

resultados para os fluxos veiculares no pico da manhã: 

 

Sentido Autos (veic./h) Ônibus (veic./h) Motos (veic./h) 

1. Corredor Santo Amaro – 9 de Julho  

Centro – Bairro 1.549 135 136 

Bairro – Centro 1.603 180 130 

2. Corredor Pirituba –Lapa - Centro (posto 3) 

Centro – Bairro 1.822 108 187 

Bairro – Centro 2.062 115 193 

 

Assim, foram adotados para efeito da presente análise os seguintes fluxos: 

autos: 1.800 veic. /h 

ônibus: 180 veic. /h 

motos: 200 veic. / h 

 

Além das hipóteses sobre os fluxos veiculares, foram adotadas características 

das frotas, ciclos de condução e velocidades médias provenientes do banco de 
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dados do modelo IVE e dos ensaios realizados pelo IPT em São Paulo. As 

alternativas analisadas são apresentadas esquematicamente no gráfico 5.4. 

 

Cenário I                           Cenário II        Cenário III  

 

 

 

  

 

             Cenário IV                          Cenário VI                      Cenário VII 

  

 

 

     

          Cenário V 

 

 

 

                  Gráfico 5.4 Corredor hipotético – alternativas de cenários  

 

Apresenta-se a seguir uma descrição de cada um dos cenários considerados. 

Para todos os casos considerou-se sempre um trecho de corredor com 

extensão de 1 km. 

 

• Cenário I: Situação inicial na qual se considera que o corredor é 

operado com uma frota de ônibus de composição idêntica à adotada 

pelo ISSRC em São Paulo em 2004. Além disso, foram considerados 

ciclos de condução, velocidades médias e características das frotas de 

veículos conforme resumido a seguir: 
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Tipo de 

Veículo 

Fluxo 

(veic./h) 

Velocidade 

Média (km/h) 

Ciclo de Condução Adotado Frota 

autos 1.800 22,63 IVE SP – PC arterial (média)  IVE SP 

motos    200 28,00 IVE SP – 2w arterial (8:00h) IVE SP 

ônibus    180 15,54 IVE S. Paulo – Bus (média) IVE SP 

 

Cabe observar que foram adotados para as velocidades médias, valores 

que correspondiam a ciclos de condução existentes no banco de dados 

IVE. 

 

No caso específico da velocidade média dos ônibus verifica-se que há 

uma correspondência aproximada entre o valor adotado e o valor médio 

de 17,10 km/h, que pode ser encontrado através de uma média 

ponderada dos valores de velocidades médias medidos em 14 trechos 

de corredores de São Paulo, utilizados para o estudo do item 5.2 e 

resumidos na tabela 5.2.  

 

•  Cenário II: Nesse caso considerou-se que a frota de ônibus operando 

no corredor fosse substituída integralmente por ônibus padrão EURO 3, 

circulando de acordo com o ciclo Orange County, nas condições 

medidas pelo IPT. A hipótese de utilização de ônibus EURO 3 operando 

de acordo com o ciclo do banco de dados IVE não foi considerada pois 

já havia sido analisada no item 5.3.2. Admitiu-se ainda que os autos e as 

motos permanecessem com as mesmas condições adotadas no cenário 

I. A tabela seguinte resume as hipóteses desse cenário: 

 

Tipo de 

Veículo 

Fluxo 

(veic./h) 

Velocidade 

Média (km/h) 

Ciclo de Condução Adotado Frota 

autos 1.800 22,63 IVE SP – PC arterial (média)  IVE SP 

motos    200 28,00 IVE SP – 2w arterial (8:00h) IVE SP 

ônibus    180 19,80 Orange County (IPT) EURO 3 
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• Cenário III: Manutenção das hipóteses adotadas no cenário II para 

ônibus e motos e adoção de ciclo de condução para os autos com 

menor velocidade média, conforme segue: 

 

Tipo de 

Veículo 

Fluxo 

(veic./h) 

Velocidade 

Média (km/h) 

Ciclo de Condução Adotado Frota 

autos 1.800 16,50 IVE SP – PC arterial (18:00h) IVE SP 

motos    200 28,00 IVE SP – 2w arterial (8:00h) IVE SP 

ônibus    180 19,80 Orange County (IPT) EURO 3 

 

 

• Cenário IV: Considera-se nesse caso que ocorra uma migração de 

10% das viagens de auto para ônibus após a implantação do corredor, 

mantendo-se as demais hipóteses previstas no cenário II. Esse nível de 

transferência modal foi adotado em função de resultados já obtidos na 

implantação de sistemas BRT, como no caso do Transmilênio de 

Bogotá. Considerou-se, assim, a eliminação de 180 autos com taxa de 

ocupação média de 1,25 o que resulta em 225 novos passageiros para 

os ônibus. Para atender as viagens desses passageiros foi considerado 

o fluxo adicional de 3 ônibus por hora. A velocidade dos autos foi 

elevada em relação ao cenário anterior, retornando ao valor adotado no 

cenário inicial. Os dados estão resumidos no quadro seguinte: 

 

Tipo de 

Veículo 

Fluxo 

(veic./h) 

Velocidade 

Média (km/h) 

Ciclo de Condução Adotado Frota 

autos 1.620 22,63 IVE SP – PC arterial (média) IVE SP 

motos    200 28,00 IVE SP – 2w arterial (8:00h) IVE SP 

ônibus    183 19,80 Orange County (IPT) EURO 3 

 

 

• Cenário V: Mesmas hipóteses de fluxos, velocidades médias e ciclos de 

condução do cenário anterior procurando-se, entretanto, simular o efeito 

que seria obtido por um programa de renovação de frota através da 
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substituição, nas composições de frota adotadas pelo ISSRC, de autos e 

motos com fatores de emissão elevados, por modelos equivalentes com  

menores fatores de emissão. O procedimento adotado resultou numa 

composição de frota na qual cerca de 90% dos autos e motos tem 

fatores de emissão similares a veículos novos. O quadro seguinte 

resume as hipóteses adotadas. 

 

Tipo de 

Veículo 

Fluxo 

(veic./h) 

Velocidade 

Média (km/h) 

Ciclo de Condução Adotado Frota 

autos 1.620 22,63 IVE SP – PC arterial (média) IVE SP* 

motos    200 28,00 IVE SP – 2w arterial (8:00h) IVE SP* 

ônibus    183 19,80 Orange County (IPT) EURO 3 

 * frotas “renovadas” 

 

• Cenário VI: Para esse caso utilizou-se um recurso existente no software 

do modelo IVE que simula os prováveis efeitos da existência de um 

programa de inspeção e manutenção veicular aplicado aos autos e 

motos, o que leva a uma redução dos fatores de emissão. Deve ser 

ressalvado, entretanto, que não se tem informação se os critérios que 

são adotados no modelo para levar em conta o programa de inspeção e 

manutenção seriam válidos para as condições de São Paulo. Os demais 

dados considerados para cálculo foram os mesmos do cenário IV. 

 

• Cenário VII: Acrescenta ao cenário VI a hipótese de utilização de diesel 

com teor de enxofre de 50 ppm (S-50). Adotaram-se nesse caso as 

reduções de emissões médias obtidas pelo IPT ao ensaiar ônibus 

padrão EURO 3 com diesel S-50 em relação às emissões que haviam 

sido obtidas nos ensaios do mesmo veículo operando com diesel S-500, 

conforme indicado na tabela 4.10. 
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Tipo de 

Veículo 

Fluxo 

(veic./h) 

Velocidade 

Média (km/h) 

Ciclo de Condução Adotado Frota 

autos 1.620 22,63 IVE SP – PC arterial (média) IVE SP* 

motos    200 28,00 IVE SP – 2w arterial (8:00h) IVE SP* 

ônibus    183 19,80 Orange County (IPT) EURO 3** 

   * com programa de inspeção e manutenção  

 ** diesel S-50 

 

Os resultados das estimativas de emissões realizadas para esses cenários, 

utilizando a metodologia e o software do modelo IVE, e utilizando também os 

resultados dos ensaios do IPT, são apresentados para cada cenário na tabela 

5.36 e resumidos na tabela 5.37, onde se indicam também as variações para 

as emissões em relação ao cenário I e ao cenário II. 
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Cenário Tipo de 
veículo 

Fluxo 
(veic./h) 

V média 
(km/h) 

Emissões /km 

CO (g) VOC (g) NOx (g) PM (g)(1) CO2 (kg) 

I – Frota de ônibus existente  

Autos 1.800 22,63 48.723 4.686 2.978 7 531 
Motos 200 28,00 3.088 666 42 6 6 
Ônibus 180 15,54 4.688 870 4.025 204 196 

TOTAL     56.499 6.222 7.045 217 733 

II – Frota de ônibus EURO 3 

Autos 1.800 22,63 48.723 4.686 2.978 7 531 
Motos 200 28,00 3.088 666 42 6 6 
Ônibus 180 19,80 581 116 2.340 39 237 

TOTAL     52.392 5.468 5.360 52 774 

III - Redução da velocidade dos autos 

Autos 1.800 16,50 56.487 6.149 3.437 9 676 
Motos 200 28,00 3.088 666 42 6 6 
Ônibus 180 19,80 581 116 2.340 39 237 
TOTAL     60.156 6.931 5.819 54 919 

IV – Migração de 10% das viagens de auto 
para ônibus 

Autos 1.620 22,63 43.851 4.217 2.680 7 478 
Motos 200 28,00 3.088 666 42 6 6 
Ônibus 183 19,80 591 117 2.379 39 241 

TOTAL     47.530 5.000 5.101 52 725 

V – Renovação das frotas de autos e 
motos 

Autos 1.620 22,63 17.446 1.899 1.303 6 444 
Motos 200 28,00 2.466 530 32 5 6 
Ônibus 183 19,80 591 117 2.379 39 241 

TOTAL     20.503 2.546 3.714 50 691 

VI – Programa de Inspeção e Manutenção 

Autos 1.620 22,63 37.888 3.722 2.620 6 478 
Motos 200 28,00 2.701 600 42 6 6 
Ônibus 183 19,80 591 117 2.379 39 241 

TOTAL     41.180 4.439 5.041 51 725 

VII – Utilização de diesel S-50 

Autos 1.620 22,63 37.888 3.722 2.620 6 478 
Motos 200 28,00 2.701 600 42 6 6 
Ônibus 183 19,80 529 114 2.304 16 241 

TOTAL     41.118 4.436 4.966 28 725 

(1) Para o cenário I – frota de ônibus IVE – a emissão de material particulado calculada para os ônibus refere-se a PM10, ou seja, total de partículas inferiores a 10µm, 
enquanto que, para os demais cenários as emissões de material particulado calculadas para os ônibus - ensaios realizados pelo IPT - referem-se a PM2,5, partículas 
inferiores a 2,5µm.  

Tabela 5.16 Estimativa de emissões para cenários hipotéticos. 
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Cenário Emissões / km 
CO (g) VOC (g) NOx (g) PM (g) CO2 (kg) 

I – Frota de ônibus existente  56.499 6.222 7.045 217 733 

II – Frota de ônibus EURO 3 52.392 5.468 5.360 52 774 

III - Redução da velocidade dos autos 60.156 6.931 5.819 54 919 
IV – Migração de 10% das viagens de 
auto para ônibus 47.530 5.000 5.101 52 725 
V – Renovação das frotas (autos e 
motos) 20.503 2.546 3.714 50 691 
VI – Programa de Inspeção e 
Manutenção 41.180 4.439 5.041 51 725 
VII – Utilização de diesel S-50 41.118 4.436 4.966 28 725 

Variação II / I -7% -12% -24% - - 

Variação III / I 6% 11% -17% - - 

Variação IV / I -16% -20% -28% - - 
Variação V / I -64% -59% -47% - - 

Variação VI / I -27% -29% -28% - - 
Variação VII / I -27% -29% -30% - - 

Variação III / II 15% 27% 9% 4% 19% 

Variação IV / II -9% -9% -5% 0% -6% 

Variação V / II -61% -53% -31% -4% -11% 

Variação VI / II -21% -19% -6% -2% -6% 

Variação VII / II -22% -19% -7% -46% -6% 

 
              Tabela 5.17 Comparação entre estimativas de emissões para cenários. 

 

 

Não foram calculadas, na tabela 5.17, as variações com relação ao cenário I 

para o PM e para o CO2, tendo em vista que: 

- para o PM os critérios são diferentes entre o cenário I – PM10 – e os 

demais cenários; 

- para o caso do CO2 considerou-se que possa haver uma discrepância 

entre as medições feitas pelo ISSRC - relativas à frota IVE - e as 

medições feitas pelo IPT - frota EURO 3 – como apontado no relatório 

IPT (2007). 
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Foi estudado ainda um cenário alternativo ao cenário IV – em que se considera 

a migração de 10% das viagens de auto para ônibus – adotando, como única 

modificação, a hipótese de que a velocidade média dos autos remanescentes 

fosse elevada para 27,1 km/h (ciclo IVE SP - PC arterial 10:00h). Os resultados 

das emissões estimadas para esse caso alternativo, denominado cenário IVa, 

estão apresentados na tabela 5.18, comparados com os resultados da 

simulação do cenário II. 

  

Esse cenário alternativo foi estudado tendo em vista que a hipótese 

considerada para o cenário IV original foi conservadora, pois com a redução do 

fluxo de autos que se considera nesse cenário, a tendência é ocorrer um 

aumento da velocidade média. O valor de 27,1 km/h foi escolhido a partir dos 

dados disponíveis apenas para indicar as tendências de redução das 

emissões.  

cenário 
fluxo 
autos 

(veic./h) 

vmédia 

(km/h) 
Emissões / km 

CO (g) VOC (g) NOx (g) PM (g) CO2 (kg) 

II 1.800 22,63 52.392 5.468 5.360 52 774 
IVa 1.620 27,1 43.877 4.440 4.961 51 683 

   -16,3% -18,8% -7,4% -1,9% -11,8% 

 

Tabela 5.18 Cenário IV - reduções de emissões com o aumento da velocidade 
média para os autos. 

 

Esses resultados mostram a possibilidade de aumentar os efeitos favoráveis da 

transferência modal, em termos de redução de emissões, quando associada à 

melhoria das condições de trânsito. 

 

Os gráficos seguintes representam as estimativas para cada um dos poluentes 

e para as emissões de CO2. Verifica-se uma tendência geral de sensíveis 

reduções nas emissões de CO, VOC e NOx à medida que se progride na linha 

de cenários seqüenciais, ou seja, I – II – IV – VI e VII. Já para o cenário III, no 

qual foi simulada a ocorrência de ciclo mais restritivo para os autos, com menor 

velocidade média, ficam evidentes, ao contrário, os crescimentos dessas 

emissões. O cenário V, por outro lado, indica grandes reduções de emissões 
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em função da adoção de hipótese particularmente favorável de renovação da 

frota. 

 

No caso do material particulado (PM), poluente bastante associado aos 

motores do ciclo diesel, ocorre uma redução das emissões do cenário I para o 

cenário II, embora o valor não possa ser precisado uma vez que, conforme já 

mencionado, ocorre uma mudança do critério de medição entre as duas 

situações, de PM10 para PM2,5. Outra redução significativa das emissões de PM 

ocorre apenas no cenário VII, em função da utilização do diesel S-50.  

 

Outra observação sobre o estudo de cenários realizado é que os resultados 

encontrados são, evidentemente, sensíveis à relação entre fluxo de ônibus e 

fluxo de autos considerada. A hipótese inicial, de 1800 autos/h e 180 ônibus/h, 

representa um valor elevado de capacidade de um corredor com as 

características consideradas, ou seja, representa uma situação em que é 

possível maximizar os efeitos positivos resultantes de melhorias nos ciclos de 

condução e nos padrões tecnológicos dos ônibus.  

 

Caso se reduza, por exemplo, o volume de ônibus, aumentando a relação 

volume de autos / volume de ônibus, deve-se atentar para o fato de que serão 

potencializados os efeitos de alterações nas variáveis associadas aos autos, 

tanto as positivas, como a migração de viagens de autos para ônibus e 

implantação de programas de inspeção e renovação de frota, como as 

negativas, como a ocorrência de ciclos de condução mais restritivos, com 

menores velocidades médias. 
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     Gráfico 5.5  Estimativa de emissões para cenários 
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Foram representados nos gráficos com cores diferentes o cenário III – redução 

da velocidade dos autos –, para realçar o efeito negativo dessa condição sobre 

as emissões, e o cenário V – renovação da frota –, por se tratar de um cenário 

particularmente favorável e pouco provável a curto prazo, no qual cerca de 

90% dos veículos leves (autos e motos) teriam fatores de emissão similares a 

veículos novos. Deve-se considerar, entretanto, que, embora não haja previsão 

atualmente (2008) de implantação de programa oficial de renovação de frota no 

Brasil, está ocorrendo, de fato, uma renovação, em função do crescimento da 

demanda de veículos novos que se verifica nos últimos anos, embora 

associado com a ampliação da frota.   

 

Os resultados do estudo de cenários hipotéticos, além de confirmar os efeitos 

de alterações nos ciclos de condução e no padrão tecnológico dos ônibus já 

evidenciados nos itens anteriores, mostram as possibilidades de minimização 

dos níveis de emissões à medida que, progressivamente, sejam associadas 

intervenções nas diversas variáveis de influência nas emissões de um corredor 

típico. 

 

Buscou-se no estudo caracterizar os efeitos positivos dessas intervenções 

sobre a redução das emissões. Como exemplos de atuação sobre as diferentes 

categorias de variáveis foram consideradas: 

 - variáveis função do projeto:  utilização de frotas de ônibus com 

tecnologias mais modernas e operação segundo ciclos de condução 

com maiores velocidades médias; 

  - variáveis que são conseqüência da implantação do corredor: 

alterações na divisão modal, através da migração de viagens de auto 

para os ônibus, e 

- variáveis que dependem de políticas públicas: programas de renovação 

de frota, inspeção veicular e redução do teor de enxofre no diesel. 

Evidentemente, os efeitos podem ser maiores ou menores, em função de 

estratégias de implantação ou da possibilidade efetiva de associação das 

diversas medidas.  
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Por outro lado, não foram consideradas no estudo de cenários, outras medidas 

que igualmente poderiam contribuir para a redução de emissões, tais como a 

utilização de ônibus articulados e de veículos híbridos, por não se dispor de 

dados conclusivos de ensaios que permitissem comparação direta com os 

demais casos analisados.  

 

5.5. Análise dos Principais Resultados Obtidos 

 

Para que se possam analisar os resultados das simulações efetuadas cabe 

inicialmente fazer uma distinção entre os impactos locais, referidos à área de 

influência direta do corredor, e os impactos globais que consideram a área total 

do aglomerado urbano e também as emissões de gases formadores do efeito 

estufa. 

 

Quando se considera a área de impacto local, que abrange a área do corredor 

propriamente dito e das vias próximas que podem ser utilizadas como rotas 

alternativas, ficam nítidos os efeitos que decorrem de alterações nas 

tecnologias veiculares e nos padrões dos ciclos de condução. 

 

Com relação inicialmente aos resultados dos valores apresentados no item 5.2, 

no qual são computadas as emissões dos ônibus para diferentes hipóteses de 

ciclos de condução em quatro corredores da cidade, considerando somente 

frotas padrão EURO 3, verifica-se a importância dos ciclos mais ou menos 

restritivos sobre os montantes de emissões.  
 

 Assim, a hipótese que considera operação somente sob o ciclo Manhattan 

representa um aumento significativo de emissões sobre a situação que 

representa aproximadamente a situação atual, enquanto a operação sob os 

ciclos Orange County ou Expresso Tiradentes possibilita sensíveis reduções, 

conforme apresentado na tabela 5.6 e resumido na tabela 5.19 a seguir.    
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Variação nas 

emissões CO  VOC Nox  PM  CO2  

Manhattan / "Atual" 34,0% 37,2% 21,5% 42,7% 15,2% 

Orange / "Atual" -12,1% -12,9% -8,4% -14,2% -6,2% 

Expresso / "Atual" -78,1% -30,8% -53,3% -47,8% -47,9% 

 

Tabela 5.19 Reduções de emissões dos ônibus para alternativas de ciclos 
operacionais. 

 

Já no caso das verificações indicadas no item 5.3 – situações “antes” e 

“depois” da implantação de corredor – constata-se que, embora ocorra uma 

redução de emissões na área onde está localizado fisicamente o corredor, 

ocorre paralelamente um aumento de emissões nas vias alternativas e não há 

dados para permitir uma comparação dos efeitos dessas variações de 

emissões sobre as populações atingidas diretamente. 

   

A conclusão que resulta dessa análise é que a implantação de um corredor, 

considerando as hipóteses adotadas no item 5.3, não implica, por si só, em 

redução geral de emissões, com exceção daquelas associadas diretamente ao 

tráfego dos ônibus. 

 

Evidentemente, no caso de avaliações de impactos em que se comparam as 

situações “com” e “sem” o projeto, a implantação do corredor pode ser 

vantajosa ao longo do tempo caso a situação “sem projeto” implique em 

maiores agravamentos das condições de tráfego e, conseqüentemente, 

maiores emissões do que na situação “com projeto”. 

 

Outro resultado importante verificado no item 5.3 é a substancial redução de 

emissões que pode ser obtida com a utilização de ônibus com o padrão 

europeu EEV, movidos a gás natural veicular (GNV), conforme apontado na 

tabela 5.15. 
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Com relação aos cálculos apresentados no item 5.4 – no qual foram avaliados 

diferentes cenários para um corredor hipotético – a análise dos resultados 

indica: 

 

- redução da emissão de material particulado (PM), quando se passa da frota 

de ônibus média adotada pelo ISSRC em São Paulo em 2004, operando 

segundo um ciclo medido no mesmo experimento, com velocidade média de 

15,54 km/h (cenário I), para uma frota de ônibus composta integralmente por 

ônibus padrão EURO 3 rodando segundo o ciclo “Orange County” (cenário II). 

Assumindo a hipótese de que o valor de PM2,5 represente 50% do PM10 

referente à frota IVE, a redução de emissões de PM2,5 do cenário I para o 

cenário II é de 52%; 

 

- aumento das emissões dos automóveis relativas a CO, VOC e NOx, da ordem 

de 16%, 31% e 15% respectivamente, no caso em que se considera ciclo de 

condução mais restritivo para os autos, ou seja, ciclo com maior proporção de 

trechos com acelerações e desacelerações, maior número de paradas e menor 

velocidade média (no caso redução de 22,63 para 16,50 km/h); 

 

- quando se considera a associação das hipóteses prevista no cenário VII, isto 

é: 

• frota de ônibus padrão EURO 3, operando segundo o ciclo Orange 

County; 

• diminuição de 10% no número de autos e migração das respectivas 

viagens para os ônibus; 

• implantação de programa de inspeção e manutenção para autos e 

motos; 

• utilização de diesel com baixo teor de enxofre (50 ppm) 

registram-se reduções de cerca de 22% para o CO, 19% para o VOC, 7% para 

o NOx e 46% para PM, em relação ao total de emissões que ocorre para o 

cenário II. 

  

Observa-se que essa associação de hipóteses é possível, no caso dos 

corredores de São Paulo, considerando a progressiva renovação da frota de 
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ônibus e melhorias operacionais nos corredores que de um lado permitam a 

circulação dos ônibus com maiores velocidades e menores interrupções e de 

outro propiciem a atração de viagens realizadas por autos. Além disso, os 

programas de inspeção veicular e de redução do teor de enxofre no diesel já 

estão em fase de implantação. 

 

Com relação especificamente aos impactos globais, ou seja, à emissão dos 

gases do efeito estufa, aqui representados pelas emissões de CO2, as 

alterações mais significativas verificadas nas simulações realizadas foram 

aquelas associadas às mudanças no ciclo de condução dos ônibus ou à 

alterações no fluxo e no ciclo de condução dos autos. 

 

As maiores variações nas emissões de CO2, especificamente para os casos de 

modificações nos ciclos de condução, foram as observadas no cenário III do 

item 5.4, no qual a adoção de ciclo de condução mais restritivo para os autos 

levou a um aumento de aproximadamente 25% nas emissões totais de CO2, e 

os resultados das análises dos trechos de corredores, apresentada em 5.2, 

onde ocorreu uma diminuição da quantidade de CO2 de cerca de 44% no caso 

de se considerar o ciclo Expresso Tiradentes para a operação da frota de 

ônibus. 

 

Como já mencionado, uma avaliação mais ampla da redução de emissões de 

CO2 proporcionada pela implantação de um sistema de corredores de ônibus 

deve considerar a comparação da realidade pré-existente, e sua provável 

evolução ao longo do tempo, com as condições geradas com o novo sistema e, 

igualmente, as evoluções previstas.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo final procura-se fazer um retrospecto dos resultados da 

pesquisa realizada, bem como assinalar os pontos em que, a nosso ver, há 

maior interesse em desenvolver novas pesquisas relacionadas ao tema. 

   

6.1 Resultados Obtidos 

 

Na busca por melhor compreender os principais fatores intervenientes nas 

emissões em corredores de ônibus foi realizada inicialmente uma revisão de 

conhecimento de três áreas básicas: emissões veiculares, corredores de 

ônibus e modelos utilizados para estimativa de emissões. A partir dessa 

revisão podem ser destacados os seguintes pontos: 

 

• as emissões de um determinado veículo variam em larga escala em 

função do ciclo de condução em que o mesmo opera, ou seja, do 

perfil de variação da velocidade com o tempo; 

 

• o estabelecimento de limites de emissão para veículos novos é feito 

através de ciclos de condução padronizados que servem de base para 

a realização de inventários gerais mas não permitem realizar 

avaliações no sistema viário ou em vias específicas em diferentes 

condições de operação; 

 

• Os principais poluentes oriundos das emissões veiculares são o 

monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos totais (HC), os 

compostos orgânicos voláteis (COV ou VOC), os óxidos de nitrogênio 

(NOx), o material particulado (MP ou PM), os aldeídos (R-CHO) e o 

ozônio (O3), formado a partir de transformações fotoquímicas dos 

óxidos de nitrogênio e dos compostos orgânicos voláteis;  
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• as emissões veiculares nos grandes centros urbanos geram impactos 

importantes sobre a saúde pública, causados pelo comprometimento 

da qualidade do ar, estando associadas ao agravamento de doenças 

respiratórias e cardíacas e à ocorrência de mortes prematuras;  

 

• apesar das diminuições que haviam sido obtidas pela implantação do 

PROCONVE nos últimos anos, a partir de 2007 voltam a crescer em 

São Paulo as concentrações de poluentes como o ozônio (O3), material 

particulado (PM) e monóxido de carbono (CO), em função do 

crescimento da frota circulante;  

 

• além da necessidade de controle dos poluentes que têm impacto direto 

sobre a saúde pública há interesse também em se buscar formas de  

diminuir as emissões de CO2 oriundas das atividades de transporte 

urbano, como forma de contribuir para a necessária diminuição das 

emissões globais desse gás causador do efeito estufa; 

 

• um conceito básico para o desenvolvimento das metodologias de 

estimativa de emissões é o da potência específica veicular ou VSP 

(vehicle specific power), parâmetro que possui forte correlação com as 

emissões veiculares e cuja determinação pode ser feita a partir do 

conhecimento dos valores da velocidade do veículo, medidas de 

segundo em segundo, e da inclinação longitudinal da via; 

 

•  o desenvolvimento de equipamentos que permitem medir a velocidade 

a cada segundo, bem como o aprimoramento dos equipamentos de 

medição das emissões, permitiram uma grande evolução dos modelos 

de estimativa de emissões tanto com relação aos modelos estáticos – 

utilizados para estimativas gerais de emissões, com base em dados 

médios para composição de frotas, fluxos e velocidades – quanto em 

relação aos modelos dinâmicos, que permitem maior desagregação 

dos dados sobre os veículos, além de levar em conta os ciclos de 
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condução reais e permitir associação com modelos de microsimulação 

de tráfego;  

 

• uma das estratégias utilizadas como forma de buscar níveis menores 

para as emissões veiculares nos centros urbanos tem sido a melhoria 

dos transportes públicos destacando-se, em particular, a implantação 

de corredores de ônibus de alta capacidade, que têm recebido na 

literatura técnica a denominação BRT – “Bus Rapid Transit”; 

 

• a implantação de corredores de ônibus na cidade de São Paulo está 

consolidada, com uma extensão total superior a 100 km em operação 

(2008) e planos de expansão em desenvolvimento. É de interesse, 

portanto, a busca de maior compreensão sobre as características das 

emissões que ocorrem nesses corredores, bem como a influências das 

principais variáveis que condicionam o fenômeno; 

 

• para elaboração dos estudos de caso visando avaliar as emissões em 

corredores de ônibus, utilizando dados de corredores de São Paulo ou 

de características similares, verificou-se adequada a escolha do 

modelo IVE, que dispõe de banco de dados relativo a características de 

frotas e ciclos de condução observados em estudo realizado em São 

Paulo em 2004, além de ter sido bem avaliado em recente pesquisa 

realizada com usuários de modelos de emissões (YU, 2008); 

 

• a utilização dos resultados dos ensaios de ônibus urbanos, realizados 

pelo IPT, permitiu complementar as análises, em especial com relação 

à consideração das emissões que ocorrem para diferentes ciclos de 

condução padrão, a saber, Manhattan, Orange County e Expresso 

Tiradentes, que podem ser associados com as condições reais de 

operação dos ônibus nos corredores; 

 

Com o desenvolvimento de estudos de caso procurou-se avaliar o efeito de 

diferentes variáveis na estimativa de emissões de corredores de ônibus a partir 
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de dados e características representativas dos corredores existentes na cidade 

de São Paulo. As principais conclusões desses estudos foram as seguintes: 

 

• as variáveis que têm influência sobre as emissões de um corredor de 

ônibus podem ser divididas em três grupos: 

- função da concepção de projeto do corredor e suas 

conseqüências, tais como a tecnologia (motores e controles de 

emissão), os fluxos e os ciclos de condução dos ônibus; 

- conseqüência da implantação do corredor, tais como a 

transferência modal, os ciclos de condução dos autos e os fluxos 

dos autos no corredor e em rotas alternativas; 

- função de políticas públicas de caráter mais geral, tais como a 

implantação de programas de redução do teor de enxofre no diesel, 

inspeção veicular e programas de renovação de frota;  

       

• o primeiro estudo realizado identificou claramente a influência dos 

ciclos de condução dos ônibus no total de emissões. A pesquisa, 

que abrangeu 14 trechos de corredores existentes em São Paulo, 

representando mais de 60% da extensão total, chegou a uma 

estimativa das emissões que ocorrem na situação atual de operação 

dos ônibus e comparou-a com situações limite que ocorreriam no caso 

dessa operação ser realizada através de ciclos mais restritivos (ciclo 

Manhattan) ou mais favoráveis (ciclos Orange County e Expresso 

Tiradentes). Simulação realizada para uma operação de corredores 

idealizada, composta por uma combinação, em extensões iguais, dos 

ciclos Orange e Expresso, mostrou reduções de emissões variando 

entre 22% e 41% para os diferentes poluentes (tabela 5.7); 

  

• o estudo que comparou as situações “antes” e “depois” da implantação 

de um corredor, elaborado a partir de medidas de fluxos veiculares e 

velocidades médias realizada pela CET, indicou a grande influência dos 

fluxos e ciclos de condução dos autos na composição das emissões 

totais. Foram estimadas também, de forma conservadora, as emissões 

devidas aos autos que passam a trafegar por rotas alternativas após a 
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implantação do corredor, chegando-se a conclusão de que, quando se 

considera a área de influência do corredor abrangendo o corredor de 

ônibus propriamente dito e as rotas alternativas, há um aumento das 

emissões totais mais associadas aos veículos leves (CO, VOC e CO2) 

e redução das emissões apenas dos poluentes nas quais os ônibus 

têm maior influência (PM e NOx); 

 

• ainda no caso em que se comparou as situações “antes” e “depois” da 

implantação do corredor, foi verificada a influência da variável 

tecnologia dos ônibus constatando-se o grande potencial de redução 

de emissões de poluentes pelos ônibus, à medida que seja possível 

substituir a totalidade da frota por ônibus padrão EURO 3 ou ônibus 

movidos à gás natural veicular segundo o padrão europeu EEV.  As 

reduções ocorrem para todos os tipos de emissões, mas são mais 

significativas, quando comparadas com as emissões verificadas antes 

da implantação do corredor, para o NOx e, em especial, para o material 

particulado (PM), conforme resumido na tabela 5.15;  

 

• no terceiro estudo de caso, a utilização de um cenário hipotético 

permitiu ampliar a verificação da influência relativa das diversas 

variáveis sobre as emissões totais do corredor. Assim, além de 

pesquisar os efeitos sobre as emissões de alterações em variáveis já 

estudadas nos casos anteriores, como tecnologias e ciclos de 

condução dos ônibus e ciclos de condução dos autos foi possível 

verificar a influência de outras variáveis como a possibilidade de 

transferência modal, a introdução de diesel com menor teor de 

enxofre e a implantação de programas de inspeção veicular ou de 

renovação de frota. O estudo avaliou uma associação de hipóteses, 

cuja ocorrência pode ser considerada viável em São Paulo, 

considerando: 

� frota de ônibus EURO 3, operando no ciclo Orange County; 

� diminuição de 10% no número de autos e migração das 

respectivas viagens para os ônibus; 



148 
 

� implantação de programa de inspeção e manutenção de 

toda a frota; 

� utilização de diesel com baixo teor de enxofre (50 ppm). 

para a qual foram registradas reduções de cerca de 27% para o CO, 

29% para o VOC, 30% para o NOx, em relação à situação inicial  

considerada; 

 

• com relação às emissões de CO2, os estudos de caso realizados 

indicaram reduções significativas quando se considera apenas a faixa 

dos ônibus e se implementam melhorias nos ciclos de condução dos 

ônibus. No entanto, quando se consideram as emissões totais do 

corredor, incluindo os demais veículos, a redução de emissões de CO2 

somente ocorre se houver redução do fluxo de autos e migração das 

viagens correspondentes para os ônibus, associadas a melhorias nos 

ciclos de condução dos autos. Outra possibilidade de redução das 

emissões de CO2 seria a utilização de novas tecnologias, como , por 

exemplo, a substituição parcial da frota por veículos híbridos. Essa 

hipótese, no entanto, não foi considerada nos estudos de casos 

realizados por não haver disponibilidade de dados compatíveis com os 

demais dados utilizados; 

 

•  é possível concluir que uma avaliação mais ampla das possibilidades 

de redução de emissões de CO2 devidas à implantação de corredores 

de ônibus deve considerar a comparação entre a situação pré-

existente, e sua evolução ao longo do tempo, com a situação criada 

com o novo sistema e respectivas tendências de desenvolvimento ao 

longo do tempo, a exemplo das metodologias empregadas pelos 

projetos Metrobus, da cidade do México, e Transmilênio, de Bogotá. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que as hipóteses sobre a operação dos 

demais veículos (além dos ônibus) têm grande influência sobre os 

resultados dessas análises.   

 

É importante observar, também, que não foram considerados nos estudos de 

caso, por não se dispor de dados que permitissem uma comparação direta com 
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as demais informações disponíveis, o efeito sobre as emissões da utilização 

dos biocombustíveis ou da introdução de veículos híbridos na composição da 

frota de veículos leves, em especial com relação às reduções de emissões de 

CO2. 

 

Deve-se ressaltar ainda que, no contexto do presente trabalho, mais 

importantes do que os valores absolutos das emissões estimadas são as 

tendências observadas e as variações relativas entre as diferentes situações, 

tendo em vista as aproximações que foram realizadas com relação aos ciclos 

de condução e composições de frotas, bem como a utilização de informações 

de origens diferentes, ou seja, do banco de dados do modelo IVE e dos 

ensaios com ônibus do IPT. 

 

Como conclusão final, pode ser observado que, sob o ponto de vista do 

impacto sobre as emissões veiculares, a implantação de corredores de ônibus 

apresenta resultados que são altamente dependentes de um conjunto variado 

de fatores. Primeiro, considerando aspectos do projeto do corredor, esses 

fatores vão além da mera provisão da infraestrutura adequada para a operação 

e abrangem decisões sobre escolha de veículos e suas características, assim 

como o planejamento da operação. Segundo, e em alguns casos, mais 

importante, o impacto indireto sobre os fluxos e condições de operação dos 

automóveis e demais veículos pode ser determinante para os resultados 

globais atingidos. 

 

Em particular, a possível ocorrência da transferência modal tem influência 

bastante significativa sobre as estimativas de emissões, uma vez que permite 

reduzir o fluxo de automóveis e evitar a degradação das condições gerais do 

trânsito, que provoca fortes impactos negativos sobre as emissões. Essa 

transferência, porém, ocorre em pequena escala e tem maiores chances de se 

verificar em um sistema de transporte público estruturado através de 

corredores de ônibus do que como decorrência de um ou alguns corredores 

isolados. Portanto, embora a implantação de um projeto isolado possa trazer 

ganhos claros do ponto de vista da qualidade do transporte público, a garantia 
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de redução dos impactos ambientais decorrentes passa pela concepção e 

implantação de sistemas baseados em corredores de alto desempenho.  

 

Portanto, a adoção de ações pertinentes à efetiva implantação e 

desenvolvimento desses sistemas deve ser valorizada, por parte dos 

tomadores de decisão, integrando-as com políticas públicas continuamente 

avaliadas e aprimoradas, possibilitando tratar o tema das emissões veiculares 

como parte indissociável dos estudos de transporte que visem práticas de 

desenvolvimento sustentável. 

 

6.2 Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

A primeira recomendação com relação ao desenvolvimento de pesquisas 

futuras sobre as emissões em corredores de ônibus é a viabilização de ensaios 

de campo, possibilitando, portanto, associar medições de fluxos veiculares com 

ciclos de condução reais. Uma possibilidade é a realização de tais 

determinações de ciclos de condução em conjunto com as medidas de fluxos e 

velocidades médias realizadas anualmente pela CET em diversos corredores 

da cidade. Outra possibilidade de pesquisa, realizada com apoio de medições 

de campo, seria a de buscar o estabelecimento de ciclos de condução padrão 

que refletissem as condições típicas de tráfego na cidade de São Paulo, em 

particular para os ônibus. 

 

A investigação mais aprofundada do desempenho, em termos de emissões, de 

ônibus híbridos e ônibus articulados constitui outro caminho para futuros 

trabalhos, tendo em vista a realização de novos ensaios de emissões e o 

desenvolvimento tecnológico em curso. 

 

Outra linha que pode ser desenvolvida diz respeito à melhor compreensão das 

relações entre emissões, concentrações, exposição e efeitos sobre a saúde, a 

partir de campanhas de medidas de concentração de poluentes e aferição de 

modelos de dispersão. Certamente há possibilidade, nesse sentido, de 

realização de pesquisas conjuntas que busquem relacionar medidas relativas 
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ao planejamento, projeto e operação de corredores de ônibus com os impactos 

sobre a qualidade do ar e sobre a saúde pública, considerando os estudos que 

têm sido desenvolvidos, por exemplo, pelo IAG - Instituto de Astronomia 

Geofísica e Ciências Atmosféricas e pelo LPAE – Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina, ambos da Universidade 

de São Paulo. 

  

Há também a possibilidade de desenvolver pesquisas de modelos de avaliação 

de emissões associados a modelos de microsimulação de tráfego, estendendo 

a modelagem para o exame de rotas alternativas e hipóteses de transferência 

modal, considerando ainda a possibilidade de aferição de resultados através de 

medições de campo. 

 

Mais alguns exemplos de trabalhos futuros que guardam relação com o tema 

aqui desenvolvido são: 

- estudos relativos ao desenvolvimento e aplicação de metodologias de 

avaliação de redução de emissões de CO2 para o sistema de corredores 

de ônibus de São Paulo, visando a obtenção de créditos de carbono 

previstas no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); 

- estudos específicos de avaliação dos efeitos de políticas públicas, tais 

como os programas de inspeção veicular e redução do teor de enxofre 

no diesel; 

- avaliação do impacto sobre as emissões de mudanças no perfil da frota 

de autos, com a introdução, por exemplo, dos veículos híbridos; ou de 

uma maior participação das motos na composição da frota veicular ou 

ainda de medidas de restrição à circulação de veículos, como rodízios e 

pedágio urbano e de programas de renovação de frota. 
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ANEXO A 
 

Pesquisa CET – Fluxos e Velocidades – Corredor Pirituba Lapa - Centro 

 

 


