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RESUMO

As
grandes
cidades
exibem
atualmente
cenários
de
grandes
congestionamentos diários causados principalmente pela grande quantidade de
veículos particulares em circulação. A solução do problema enfrenta o desafio de se
aumentar a oferta de transportes coletivos de boa qualidade que ofereçam conforto,
pontualidade, segurança e conectividade. A redução da quantidade de veículos
particulares transitando diariamente nas vias públicas traz como consequência direta
a melhora da fluidez do trânsito, o que influi em benefícios ambientais, econômicos e
sociais, os três pilares da sustentabilidade. Entre as diferentes modalidades ou
modais de transportes coletivos urbanos há os trens de subúrbios, metrôs, veículos
leves sobre trilhos ou pneus, ônibus, peruas e os táxis. Entre esses diferentes
sistemas, os denominados Veículos Leves sobre Pneus (VLP) e Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT) são muito discutidos no seio das comunidades que estudam os
transportes urbanos. Os defensores do VLP argumentam com aspectos como
menores investimentos e tempo de construção, maiores alternativas de rotas,
capacidade de transporte equivalente ao VLT, menores custos de operação e
manutenção ao longo da vida útil e oportunidade de empregar mais pessoas. Os
partidários do VLT elencam como vantagens maior conforto, mais segurança, maior
capacidade de transporte, menores custos de operação e manutenção, menor
agressão ambiental, menor consumo de energia e maior atratibilidade de usuários
que utilizam carros diariamente. Dado o interesse que há nestes dois sistemas, essa
dissertação tem como objetivo fazer uma comparação entre eles a partir do conceito
de sustentabilidade. Três métodos balizam a comparação: o método de Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV) para as questões ambientais; para os aspectos econômicos, o
método de Avaliação do Ciclo de Custo (LCC); e para impactos sociais o guia para
Avaliação Social do Ciclo de Vida (SLCA). A partir deles foram identificados os
passos de análise e dispositivos para a orientação e delimitação do campo de
estudo para casos concretos de avaliação: Unidade Funcional, Indicadores e
Parâmetros e Fases do Ciclo de Vida. A Unidade Funcional é definida na norma de
ACV. Os Indicadores e Parâmetros foram identificados e elencados em Quadros de
Referência e as fases, que delimitam o universo físico dos casos concretos, foram
desenhadas no Diagrama de Fases. A análise segue o Fluxo para avaliação da
Sustentabilidade de Produtos. Com base nas conclusões desenvolvidas dentro dos
limites deste estudo pode-se afirmar que: o VLT apresenta melhor resposta aos
indicadores ambientais de acidificação, eutrofização, esgotamento de recursos
naturais não renováveis e doenças respiratórias enquanto que os dois sistemas
mostram emissões de gases de efeito estufa; os benefícios sociais do VLT são
maiores do que os do VLP; o VLP, por seu lado, tem vantagens relacionadas aos
indicadores de custo e nível de empregabilidade presentes nas fases de sua
fabricação, operação e manutenção.
Palavras-chave: Transportes Urbanos; Sustentabilidade; ACV; LCC; SLCA; Sistema
VLP; Sistema VLT.

ABSTRACT

Comparative evaluation of sustainability for BRT
(Bus Rapid Transit) and LRT (Light Rail Transit) systems:
exploratory study
Big cities around the world are suffering with heavy daily jammed traffic mainly
caused by a great amount of private cars. The solution for such problem has to deal
with the challenge of offering public transportation with high quality, comfort, reliable
trip schedule, safety and good connectivity along the traffic network. By reducing the
number of cars in the streets there are direct proactive consequences like increasing
the traffic speed and environmental as well as social and economic benefits.
Environment, society and economy are the three well known pillars of the concept of
sustainability. Among the different modalities of urban transport are the commuters,
metros, light vehicle systems using rubber tires or steel wheels, regular buses, vans
and taxis. Talking about the light vehicle systems, the two systems receiving strong
attention from the communities that plans urban transportation systems nowadays
are the Bus Rapid Transit (BRT) and the Light Rail Traffic (LRT) ones. BRT experts
argues with aspects like lower investment needs, less time to implement, more
alternatives for routes, transportation capacity similar to the LRT, lower costs for
operation and maintenance through the whole system life cycle and more
opportunities for people employment. From the LRT side, the aspects under highlight
are comfort, higher traffic capacity, lower operating and maintenances costs, less
environmental impacts, high safety, low power consumption and more attractive of
people that uses cars regularly day to day. Due to the interest around these two
systems, this dissertation has as main objective the development of a comparison
between them, having as assumption the sustainability concept. Three methods form
the fundamental basis for such comparison: Life Cycle Assessment (LCA) for
environmental performance; Life Cycle Cost (LCC) taking care of economic aspects;
and the Social Life Cycle Assessment (SLCA) guide to deal with social impacts. From
these three methods were identified the t steps for assessments and the elements to
guide and limit the scope of case by case analysis: Functional Unit, Indicators and
Parameters to quantify the sustainability evaluations and the Phases to limit the
product life cycle case. The Functional Unit is defined into the ACV standard.
Indicators and Parameters were selected from the available library and gathered into
the Reference Tables. And the Phases were drawn on the Phase Diagram. The
assessment steps follow the Flow for Sustainability Evaluation of Products. The Min
conclusions of this assessment, done within the proper defined scope of work, are
that: the LRT has better response to the environment indicators of acidification,
eutrophication, consumption of natural resources and respiratory human health, while
both systems shows potential for global warming; the VLT has better social benefits
than the BRT; the BRT, by its turn, presents advantages regarding the indicators of
cost and level of employment opportunities at the phases of manufacturing,
operating, and maintenance than the LRT.
Keywords: Urban Transport; Sustainability; ACV; LCC; SLCA; BRT System; LRT
System.
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1 INTRODUÇÃO

Sustentabilidade é tema atual, socialmente relevante e presente em diversas
áreas de pesquisas. A aplicação prática deste conceito é objeto de interesse
também no setor de transportes, campo de estudo desta dissertação.
Pesquisa bibliográfica realizada com foco em sustentabilidade evidencia
vários trabalhos que avaliam a interação entre os transportes urbanos com o meio
ambiente, desenvolvimento econômico e impactos e benefícios sociais, os três
pilares do desenvolvimento sustentável. Embora preocupados com esses três eixos,
existem abordagens diferentes em relação aos aspectos de interesse que são
explorados (Black et al, 2002; Costa, Silva e Ramos, 2004; Campos e Ramos, 2005;
Takahashi e Delai, 2007; Rodrigues, 2008; Catanho, 2009).
Grandes

centros

urbanos,

principalmente

aqueles

que

enfrentam

crescimentos desagregados de planejamentos de curto, médio e longos prazos
apresentam cenários que agregam aspectos, entre outros, os de: ocupação
desordenada do solo; distribuições irregulares de áreas industriais, comerciais e
residenciais; equipamentos e espaços públicos como hospitais e áreas de lazer
incapazes de atenderem a demandas solicitadas; órgãos da Administração que
oferecem serviços com qualidade questionável; falta de bons sistemas viários e
equipamentos públicos de transporte de massa com qualidade; elevada carga de
transporte individual atendida por veículos particulares; coleta e tratamento
inadequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. A otimização desses cenários
sob o aspecto da sustentabilidade busca melhorar os seus elementos formadores,
procurando os três citados eixos da sustentabilidade. Exemplos são: racionalização
do uso dos espaços da urbe (meio ambiente); minimização do consumo de recursos
naturais não renováveis (meio ambiente); melhoria da qualidade da saúde humana
(aspecto social); melhoria da acessibilidade das pessoas a equipamentos e serviços
públicos e privados (aspecto social); melhoria da fluidez do tráfego de veículos, que
impactam diretamente em horas paradas e consumo de energia (aspectos sociais e
econômicos, combinados); melhorias de serviços, sistemas e equipamentos para
coleta, disposição e tratamento de resíduos (aspectos ambientais, sociais e
econômicos); e diminuição da poluição do solo, águas e ar (meio ambiente).
Dentre os aspectos acima citados, isolando-se aquele referente à mobilidade
urbana, tema objeto deste trabalho, para ele podem-se desenvolver estudos com
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abordagens individuais ou combinadas com relação a meio ambiente, impactos
sociais e aspectos econômicos. As possibilidades de pesquisas nessa linha de ação
podem transitar entre temas como: racionalização da arquitetura da malha viária
para organizar os corredores troncais e as vias alimentadoras; redução do transporte
individual pela melhoria e incentivo ao transporte coletivo; realocação de serviços
públicos para instalações de fácil acesso público; incentivo à substituição de veículos
que consomem combustíveis fósseis; incentivo ao desenvolvimento de fontes
alternativas de energia limpa para serem usadas por veículos e indústrias, para citar
algumas possibilidades.
Diferentes modais de transportes coletivos possíveis de serem utilizados nas
cidades. A questão básica que se coloca nessa dissertação é: como avaliar esses
diferentes modais, sob a perspectiva integrada das agressões ao meio ambiente,
impactos e benefícios sociais e aspectos econômicos? A proposta que é
desenvolvida neste trabalho considera que essa questão pode ser respondida
fazendo-se avaliações que tenham como base o conceito geral de sustentabilidade
aplicado no âmbito dos transportes. Assim, a proposta é avaliar os seus
desempenhos através de parâmetros que tratem das agressões ambientais, dos
impactos e benefícios sociais e das questões econômicas.
Inserido no contexto da mobilidade, este trabalho aborda a questão da
mobilidade urbana sustentável no campo dos transportes urbanos coletivos com
atenção específica nos corredores rápidos de média capacidade de transporte. No
trabalho, desenvolve-se um roteiro que estabelece os passos para a realização de
avaliações de sustentabilidade de sistemas de transportes urbanos bem como um
exemplo de sua aplicação. O caso de aplicação compara os desempenhos de
sustentabilidade dos corredores denominados Veículo Leve sobre Pneus (VLP) e
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), dentro de limites de avaliação pré-definidos.
O VLP é um sistema de transporte urbano que pode atender a um fluxo médio
de transporte da ordem de 20.000 passageiros por hora e por sentido de tráfego em
vias de rolamento parciais ou totalmente segregadas. O material rodante é composto
por ônibus que acomodam cerca de até 190 passageiros, quantidade que pode
variar conforme a configuração interna dos veículos para acomodação de usuários
sentados. O VLT, por sua vez, tem o mesmo objetivo geral quanto ao transporte de
pessoas, mas difere do VLP pelo fato de empregar infraestrutura e veículos com
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características ferroviárias. Os veículos podem acomodar cerca de até 345
passageiros, de acordo com o tipo de material rodante.
A avaliação comparativa entre esses dois sistemas foi escolhida como estudo
de caso da aplicação do procedimento por duas razões. Primeiro, porque ela
exercita e exemplifica como o roteiro de avaliação proposto deve ser aplicado. A
outra razão é que esta comparação tem sido tema de acirradas discussões em
fórum (s) de discussões específicas. O VLT tem espaço em encontros que debatem
temas metroferroviários e em revistas como, Light Rail Now / Light Rail Progress,
Revista Ferroviária e Revista Brasil Ferrovia. Por sua vez, o VLP tem o seu espaço
em institutos próprios como o National Bus Rapid Transit Institute e em revistas
dedicadas aos sistemas de ônibus como, por exemplo, a TECHNIbus no Brasil.
Três são os métodos de avaliação empregados neste trabalho que suportam
os estudos nas três dimensões de sustentabilidade: Avaliação do Ciclo de Vida
(ACV), Avaliação do Ciclo de Custos (ACC) ou Life Cycle Cost (LCC) e Avaliação do
Ciclo de Vida Social (ACVS) ou Social Life Cycle Assessment (SLCA). O processo
de ACV (NBR ISSO 14040, 14044, 2006) é dedicado ao estudo de impactos
ambientais causados por serviços e pelo desenvolvimento, uso e descarte de
produtos. O segundo, LCC (IEC 60300-3-3, 2005), se presta a organizar a coleta e
avaliação de parâmetros de custos também relacionados com a elaboração de
serviços e produtos e modernamente tem o sido empregado em estreita relação com
o método de ACV, com o propósito de focar os custos de prevenção e ou reparações
ambientais. O terceiro método, SLCA, é utilizado como guia (UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAM, 2009) para o levantamento e análise de impactos e ou
benefícios sociais proporcionados por produtos e serviços.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos da dissertação focam o desenvolvimento de conhecimento no
universo de intersecção entre as áreas de sistemas de transportes coletivos urbanos
e sustentabilidade.

2.1 Geral

O objetivo geral da pesquisa foi o de comparar os desempenhos de
sustentabilidade dos modais de transportes VLP e VLT por meio de um estudo
exploratório aplicado a um estudo de caso hipotético.

2.2 Específicos

Para a realização do objetivo geral da pesquisa foram definidos e realizados
os seguintes objetivos específicos:
a. definir um roteiro para avaliação de sustentabilidade baseado nos métodos
de ACV, LCC e SLCA, adotando-se a estrutura básica do primeiro deles;
b. elaborar um quadro de referência de indicadores, parâmetros e métricas
próprias para cada uma das três dimensões de sustentabilidade com
dados de literatura;
c. definir os limites da comparação dos dois sistemas através da seleção de
um conjunto de indicadores e um caso hipotético de análise;
d. aplicar o método de ACV para comparar os dois sistemas com relação aos
impactos de aquecimento global, acidificação, eutrofização, poluição
atmosférica e esgotamento de recursos naturais não renováveis causados
pela fabricação, transporte, operação, manutenção e descarte dos
elementos da unidade funcional estabelecida;
e. comparar os dois sistemas nas dimensões econômica e social com dados
de literatura.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os trabalhos clássicos e recentes que formam a base bibliográfica deste
trabalho tratam dos temas: transportes coletivos nas grandes cidades; modais
característicos usados em transportes coletivos urbanos; sistemas VLP e VLT no
cenário dos transportes coletivos urbanos; sustentabilidade;

indicadores de

sustentabilidade; mobilidade urbana e sustentabilidade; métodos de ACV, LCC e
SLCA; e métodos para avaliação de sustentabilidade de transportes urbanos.

3.1 Transportes urbanos coletivos e sustentabilidade

O crescimento do adensamento populacional e a necessidade da locomoção
das pessoas nas cidades, aliados à falta de planejamento e de investimentos em
transportes públicos urbanos têm provocado o intenso uso de veículos particulares
nestes aglomerados populacionais. Como consequência, a perda da qualidade de
vida das pessoas que aí habitam ou transitam vem se degradando em função dos
diários congestionamentos que agravam a poluição ambiental e aumentam o tempo
em que as pessoas ficam presas no trânsito. A Figura 1 ilustra o efeito que um
transporte coletivo causa nas ruas quando consegue atrair usuários de veículos
particulares. O exemplo mostra o caso do espaço ocupado por 60 carros particulares
e o de um ônibus, capaz de transportar 60 pessoas (cidade de Münster, situada na
região noroeste da Alemanha) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008, p.97).

Figura 1 – Transporte Público e economia de espaço nas ruas – Cidade de Muenster
Fonte: Ministério das Cidades (2008, p.97)
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A cidade de São Paulo é um caso típico que demonstra a grande dificuldade
da movimentação diária de uma grande frota de veículos. A cidade tinha em 2007
uma frota de 6,5 milhões de veículos, segundo levantamento feito pelo
Departamento de Trânsito da cidade (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO, 2007). A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, por
seu lado, divulgou a informação de que foram feitos 37.161 emplacamentos em
março de 2009 (CIMINO, 2009). Considerando-se um mês com 20 dias úteis,
ocorreu uma média de cerca de 1.700 emplacamentos diários. A continuarem estes
números, não haverá lugar nas ruas para a acomodação de tantos veículos. Desta
forma, o transporte público é objeto de estudo dotado de grande prioridade.
A grande quantidade de veículos em circulação não causa somente
problemas de congestionamentos, mas também afeta a saúde das pessoas. Com
relação aos danos causados à saúde, dados de 2007 informaram que, em São
Paulo, entre 12 e 14 pessoas morreram por dia em decorrência de doenças
respiratórias

(SÃO

PAULO...,

2007).

Essas

doenças

respiratórias

foram

responsáveis por 13 mil internações por ano, sendo 16% do total de internações
realizadas em São Paulo. Dessas, 2.100 decorreram da poluição gerada pela frota
de

automóveis

(ESTEVES,

2007).

Esteves

(2007)

quantificou,

de

forma

conservadora, em aproximadamente US$ 34 milhões os gastos com saúde pública
no período de 1998 a 2006 na cidade de São Paulo, atingindo a cifra de US$ 59
milhões quando considerada a Região Metropolitana. Este pesquisador informa
ainda que, a ser mantido o atual perfil da frota e as projeções de concentração de
poluentes no período de 2006 até 2025, ocorrerão cerca de 248 mil internações de
crianças e idosos por doenças respiratórias causadas pela poluição do ar na Região
Metropolitana de São Paulo.
Para mitigar estes cenários de congestionamentos, poluição e degradação da
qualidade de vida nas cidades, os transportes coletivos precisam ser incentivados e
adotados como prioridade tanto pelo Poder Público como pela sociedade, com foco
na questão da redução do transporte rodoviário individual. Para substituir o uso de
autos particulares, há que ser analisada e revista a malha viária da urbe e a ela
integrar-se as melhores combinações das diferentes tecnologias de transportes
urbanos coletivos atualmente disponíveis. Importante frisar que há desafios que
devem ser equacionados quando se planeja desviar usuários de carros particulares
para sistemas coletivos de transportes, pois esses usuários só deixarão os seus
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veículos em casa se forem atraídos com: conforto; regularidade das viagens; trajetos
convenientes; segurança; custo das tarifas; e acessibilidade, entre outros atributos.
Além da poluição e dos impactos sociais que podem ser mitigados com a
retirada do transporte individual das ruas, do ponto de vista dos administradores
públicos e dos operadores dos sistemas de transportes coletivos há quesitos
importantes que direcionam as suas escolhas como, , por exemplo, os custos de
aquisição, operação e manutenção, qualidade e durabilidade dos sistemas e
equipamentos, e tempo de implantação, para citar alguns deles.
Coerente com a visão acima descrita, o universo que estará sendo analisado
nos itens que seguem tratam dos transportes urbanos coletivos e sua inter-relação
com o tema sustentabilidade. O material consultado constou de: normas técnicas;
obras clássicas; outras mais específicas e atuais em suas áreas de cobertura;
relatórios de entidades financiadoras de projetos; informações de entidades
operadoras de sistemas metroferroviários; publicações de congressos, de entidades
acadêmicas; e papers escritos por técnicos e estudiosos das áreas pesquisadas. O
material selecionado e citado no corpo do trabalho contém obras que discorrem
sobre: sustentabilidade e seus indicadores; transporte coletivo; transporte coletivo e
sustentabilidade; indicadores de mobilidade urbana sustentável; metodologia para
avaliação de sustentabilidade em sistemas de transportes; sistemas de transportes
urbanos; veículos para sistemas VLP; veículos para sistemas VLT; metodologia e
normas LCA e LCC; metodologia e guia de avaliação SLCA; integração das
metodologias LCA, LCC e SLCA; comparação VLP e VLT.

3.2 Modais de transportes coletivos urbanos

O equacionamento da mobilidade de pessoas em centros urbanos se
fundamenta, segundo a Lei N° 12.587, de 3 de Janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, na existência de um “conjunto
organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas
que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município”. O
mesmo instituto classifica os “modos de transporte Urbano” em motorizados, que se
utilizam de veículos com propulsão própria e não motorizados, que são as
modalidades “que se utilizam

do esforço de tração humano ou animal”. A

infraestrutura urbana, segundo a mesma Lei, consiste de: vias (rodovias, metrovias,
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hidrovias e ciclovias), estacionamentos, terminais, estações e conexões, pontos de
embarque e desembarque, dispositivos de sinalização, equipamentos e sistemas de
controle de tráfego, de difusão de informações e de arrecadação de taxas e tarifas.
Toda essa infraestrutura é construída de acordo com as características específicas
de cada aglomerado urbano.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) (BRASIL, 1997) classifica e define as
vias de trânsito conforme o Quadro 1:
Via de trânsito
Via
Via Urbana

Vias de Trânsito Rápido

Vias Arteriais

Vias Coletoras
Vias Locais
Vias Rurais
Rodovias
Estradas

Definição
Superfície por onde transitam veículos, pessoa se animais e compreende a pista,
calçada, acostamento, ilha e canteiro central.
São as ruas, avenidas ou caminhos abertos à circulação pública situadas nas
áreas urbanas (áreas caracterizadas por possuírem imóveis edificados); podem se
destinar a trânsito rápido, às artérias de circulação e aptas a coletar e distribuir o
tráfego entre as vias rápidas e as artérias, ou efetuarem o trânsito local.
São as vias caracterizadas por acessos especiais, com trânsito livre, sem
interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes vizinhos e sem travessia
de pedestres em nível.
São vias caracterizadas por interseções em nível, geralmente controladas por
equipamento semafórico, com acesso direto aos lotes vizinhos e às vias
secundárias e locais.
São as vias destinadas a coletar e distribuir o trânsito que entra e ou sai das vias
de trânsito rápido ou das vias arteriais.
São as vias caracterizadas por interseções em nível não semaforizadas e
destinadas apenas a tráfegos locais.
São as Rodovias e as Estradas.
São as vias rurais pavimentadas.
São as vias rurais não pavimentadas.

Quadro 1 – Classificação das vias de trânsito
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

(BRASIL, 1997)
Todas essas vias formam a malha de trânsito de uma determinada região
urbana, e podem ser projetadas previamente ao assentamento das edificações
como, por exemplo, no caso de Brasília, Curitiba e Goiânia, ou serem adaptadas ao
longo da vida da urbe, caso da maioria dos aglomerados urbanos. Mesmo aquelas
cidades que tiveram suas vias desenhadas já no início de sua construção, muitas
vezes devem adaptá-las em função de suas novas prioridades e crescimento.
Aplicando-se, por exemplo, as definições viárias do CTB ao caso da cidade de São
Paulo, citam-se os exemplos de vias de trânsito: as Marginais dos Rios Tietê e
Pinheiros, Avenida 23 de Maio e o Elevado Costa e Silva se enquadram como vias
de trânsito rápido; ruas e avenidas como Marquês de São Vicente, Av. Ibirapuera e
Avenida dos Bandeirantes podem ser classificadas como vias arteriais; dada a
complexidade da malha viária de São Paulo, há um grande número de vias coletoras
e locais.
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Para dar conta da carga de transporte na malha, não há um único e ótimo
modal que possa sozinho cuidar da mobilidade de pessoas em grandes centros
urbanos (VUCHIC, 2007). A combinação ótima de modais é aquela formada por
vários sistemas complementares que funcionam como um único sistema multimodal
integrado (VUCHIC, 2007). Dentre essas tecnologias ou modais, encontram-se as
peruas, os ônibus, os sistemas de trens suburbanos e trens de Metros, e também as
modalidades VLP e VLT. Essas duas últimas opções são adequadas para
equiparem corredores troncais de transportes coletivos rápidos de custo inferior ao
dos sistemas de metrôs tradicionais. Embora de menor custo que os metrôs,
proporcionam aos usuários um bom nível de conforto, pontualidade nas viagens e
boa capacidade de transporte.
Os diferentes sistemas disponíveis podem ser classificados por tipo de uso,
pela segregação dos diferentes modais na infraestrutura de rolamento, pela
tecnologia empregada e pelos tipos de serviços oferecidos. Por tipo de uso, os
transportes podem ser classificados em privados, alugados e públicos. Os privados
são aqueles operados pelos próprios donos, e compostos por automóveis,
motocicletas ou bicicletas. Os alugados, também por ele denominados de
paratransit, são aqueles sistemas colocados à disposição de usuários por
provedores de serviço, como táxis ou ônibus. Estes operam sem itinerários fixos,
que são designados pelos seus usuários. E os transportes públicos, ou transportes
de massa, que operam com rotas e horários preestabelecidos e colocados à
disposição do público mediante o pagamento de tarifas (VUCHIC, 2007).
Quanto à segregação da circulação dos diferentes modais nas vias de
rolamento, o mesmo especialista (VUCHIC, 2007) os classifica em categorias. A
categoria C define um tráfego misto, de veículos rodoviários e ferroviários. Na
categoria B estão os corredores longitudinais para tráfegos exclusivos, com
cruzamentos em nível. E na categoria C estão os corredores longitudinais para
tráfegos exclusivos, sem cruzamentos em nível.
Conforme Vuchic (2007), pela tecnologia empregada os sistemas diferem
quanto: ao tipo de contato entre o veículo e a via de rolamento (pneus e vias
rodoviárias; rodas de ferro e trilhos; veículos guiados por dispositivos na via de
rolamento ou dirigidos manualmente); ao tipo de propulsão (elétrica ou motor de
combustão interna); e ao tipo de controle que regula o plano de circulação. Outra
diferenciação indicada diz respeito ao tipo de serviço de transporte oferecido:
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transporte em rotas curtas e densas; em linhas mais longas, com poucas paradas e
velocidades mais altas; interligação expressa entre pontos distantes, sem paradas
intermediárias; ou transporte em linhas que interligam aglomerados urbanos
(subúrbios).
Lista por fim Vuchic (2007), uma série de modais que podem ser classificados
segundo todos esses critérios: ônibus expressos; ônibus regulares; ônibus elétricos;
bondes; VLP; VLT; metro; subúrbios e outros sistemas. A Figura 2 a seguir, dá um
panorama dos diferentes modais quanto às suas capacidades de transporte e
velocidades de operação. O VLP é mostrado como um sistema com capacidade de
transporte da ordem de 12.000 passageiros por hora e velocidade de operação até
20 km/h. Já o sistema VLT encontra-se na faixa de produção de até 20.000
passageiros por hora e velocidade média na ordem de 30 km/h. Para o caso de
ônibus, o autor salienta que ocorrem eventos randômicos os quais dificultam maiores
produções nesses sistemas, como tempos de paradas irregulares e veículos com
cargas diferentes, fatos que afetam a regularidade dos comboios e que, por
consequência, diminuem a velocidade média das viagens.

Velocidade de Operação km/h

70

60
Sistemas de Alta Capacidade: Metro / Subúrbio
50
VLT Operando em via
segregada (Tipo A)
40
Sistemas de Média Capacidade

30

20

10

0

Trânsito de Rua
Autos, Ônibus Regulares, Bondes

10

VLP Operando em via
segregada (Tipo A)

20

Passageiros/hora X 1.000

30

40

Figura 2 - Capacidade de transporte e velocidades de operação de diferentes modais de
transportes urbanos
Fonte: adaptado pelo autor com dados de Vuchic (2007)
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Branco e Ferreira (2000) identificam como modais urbanos de transportes de
pessoas: os ônibus e seus “alternativos”, nas formas de micro-ônibus, vans, peruas
e táxis; metrôs e trens de subúrbio como sistemas troncais segregados de alta
capacidade, que garantem uma boa fluidez de transporte mesmo nos horários de
pico; entre estes dois modais, o sistema VLT, que, em alguns casos, são
denominados de “pré-metrô”, em alusão a eventuais futuras conversões em sistema
de metrô quando maiores capacidades de transporte devam ser atendidas. Informam
os autores que o VLT tem maior capacidade que os ônibus, custos menores de
implantação que os trens, atua de forma harmoniosa com os demais modais, faz o
papel, em algumas cidades de pequenos sistemas troncais e de trens regionais e
pode operar de forma total ou parcialmente segregada com o tráfego rodoviário. A
Figura 3 que segue compara os mencionados modais em termos de capacidade de
transporte e mostra as distâncias típicas entre as estações de embarque e
desembarque. O modal “Street Car” que vê nessa figura é conhecido no Brasil como
sendo o antigo bonde de rua.
As vias de trânsito rápido podem comportar os modais de transporte de alta
capacidade e são próprios para tratar de fluxos de transporte na casa dos 20.000 a
80.000 passageiros por hora e por sentido (p/h/s). Tais fluxos podem ser atendidos
por trens de subúrbios, metrôs e VLP(s) ou VLT(s) em fluxos de até 40.000 p/h/s.
As vias arteriais podem comportar modais de média capacidade de transporte
(da ordem de 20.000 p/h/s); essas vias podem ser atendidos por sistemas dos tipos
VLP ou VLT;
As vias coletoras são atendidas por sistemas de menor capacidade (<5.000
p/h/s); nestes corredores circulam ônibus regulares, peruas, táxis, ou autos
particulares;
Por fim, nas vias locais circulam geralmente automóveis particulares,
bicicletas ou pedestres.
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Figura 3 - Comparação entre modais de transportes urbanos
Fonte: Branco e Ferreira (2000)

3.3 Sistemas VLP e VLT

O caso de avaliação de desempenho de sustentabilidade desenvolvido neste
trabalho (comparação VLP e VLT) está concentrado em um cenário de transporte
urbano que se desenvolve principalmente sobre as vias de trânsito rápido e arteriais.
Diz-se principalmente porque há casos em que os sistemas VLP e VLT fazem
também o transporte de pessoas em regiões em que o corredor de tráfego não é
completamente segregado e em que as velocidades médias podem ser baixas.
Exemplo é o caso de circulação do VLT notadamente na região central de alguns
aglomerados urbanos. Atendo-se às duas primeiras categorias, nelas podem
transitar veículos rodoviários e ou ferroviários de diversos tamanhos e concepções:
As missões dos modais VLP e VLT são semelhantes sob a perspectiva de
que são sistemas próprios para corredores de média capacidade de transporte de
passageiros. Sabe-se também que eles são tecnologicamente diferentes quanto às
suas concepções básicas, pois um tem característica rodoviária enquanto que o
outro adota técnicas ferroviárias.
O VLT tem sua origem nos antigos tramways ou aqui denominados bondes,
que foram desativados e convertidos em sistemas de ônibus, na década de 1930, na
maior parte das cidades em que circulavam (VUCHIC, 2007, p.30). Hoje, no entanto,
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eles ressurgem renovados e impulsionados pela preocupação ecológica da
sociedade e, neste sentido, seus projetos mostram boa integração com a paisagem
urbana e contribuem com a diminuição da poluição ambiental.
Os ônibus tradicionais, por sua vez, também vêm evoluindo ao longo do
tempo. São hoje maiores, mais confortáveis, menos ruidosos e inovam com
propulsores menos poluentes. Tais propulsores estão, pouco a pouco, substituindo
os tradicionais motores que usam o óleo diesel (BANCO MUNDIAL, 2003, p.157) e
progridem na competição com o material rodante do sistema VLT.
O Veículo Leve sobre Pneus conhecido em Inglês pela sigla Bus Rapid
Transit (BRT) é um sistema que usa ônibus como material rodante. Combina
equipamentos de moderna tecnologia e infraestrutura de rolamento dedicada, com
estações para embarque e desembarque e serviços planejados de paradas e
partidas. Oferece aos usuários uma eficiência maior que a os ônibus comuns.
Constituem, na verdade, uma evolução destes últimos, sendo que sua implantação
exige custos maiores.
O VLP é próprio para operar com uma capacidade de até cerca de 20.000
p/h/s e velocidade média da ordem de 20 km/h. Embora o conceito deste sistema
tenha sido ensaiado antes de 1974, foi na cidade de Curitiba onde, nesta data, foi
instalada a primeira experiência deste tipo. No entanto, foi a cidade de Bogotá que, a
partir do ano 2000, impulsionou a disseminação deste modal como sendo uma
opção de transporte de alta qualidade. Desde então várias outras cidades em
regiões ao redor do mundo vêm desenvolvendo o VLP, como na Ásia (Beijin, Taipei,
Jakarta, Kunming, Dehli e Bangkok), África (Cape Town, Dar es Salaam, e Dakar),
América Latina (Bogotá, Curitiba, Guatemala, Guayaquil, Quito, Porto Alegre e São
Paulo), América do Norte (Pittsburgh, Miami, Eugene, Los Angeles e Las Vegas) e
Europa (Rouen, Lyon, Paris, Essen, Bradford, e Leeds). Em 2005, da ordem de 70
cidades noticiavam interesse no sistema VLP (MATSUMOTO, 2006). A Índia
também tem o VLP em operação.
Os elementos característicos do VLP, segundo Vuchic (2007), são mostrados
no Quadro 2. No mesmo Quadro 2, encontram-se elementos que definem o VLP,
segundo Colombini (2009).
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Características
do VLP

Vuchic (2007)

Colombini, 2009

Via

Via de circulação parcial ou totalmente
segregada.

Canaletas exclusivas, no centro de
uma via; via com plataformas
niveladoras
para
facilidade
de
embarque /
desembarque; faixas
adicionais
para
permitirem
ultrapassagens (veículos expressos,
semi-expressos, de manutenção) em
determinados locais.

Qualidade do serviço
de transporte

Serviço confiável, com espaçamento regular
entre veículos durante todo o intervalo de
operação diário.
Estações próprias para embarque e
desembarque, dotadas de proteção aos
passageiros,
de
informações
gerais,
máquinas
de
aquisição
de
bilhetes,
espaçadas da ordem de 300 a 600 metros
nas regiões centrais e mais distantes nas
regiões periféricas.
Veículos com visual distinto e dotados de
amplas portas, piso baixo ou alinhado com o
nível das estações.

Pontos para
embarque e
desembarque

Veículos

Direito de circulação

Circulação preferencial nas intersecções com
vias rodoviárias, quando a segregação do
corredor for parcial.

Sistema de controle

Emprego de equipamentos inteligentes que
executam o rastreamento dos veículos,
emitem informações aos passageiros e
controlam máquinas de bilhetagem.
Cerca de 20 km/h.

Velocidade média
comercial

Estações centrais; o passageiro paga
ao entrar; estações fechadas, com
abrigo para os passageiros.

Ônibus de grande capacidade;
sistema visual diferenciado para
destacá-lo de um sistema de ônibus
comum.

Sistema inteligente de controle de
espaçamento de veículos (centro de
controle, GPS).
Da ordem de 22 Km/h para serviço
parador e 35 Km/h para serviços
expressos e semi-expressos.

Quadro 2 – Características do Sistema VLP
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Vuchic (2007) e Colombini (2009)

As fotografias a seguir mostram projetos já em operação no Brasil: Expresso
Tiradentes (Fotografia 1) e o Expresso Jabaquara a São Mateus (Fotografia 2)
situados em São Paulo; VLP de Curitiba (Fotografias 3 e 4).
A cidade de Recife planeja implantar os corredores Norte/Sul com 30 km,
interligando Recife, Olinda, Paulista e Igarassu e Leste/Oeste com 12 km
interligando Recife e Camaragibe (PASSOS, 2009a). O Rio de Janeiro tem o objetivo
de construir três corredores de VLP: o Corredor T5 com extensão de 28 km ligando a
Barra da Tijuca à Penha, a Ligação C com 15 km conectando Deodoro e Barra da
Tijuca e a Ligação Barra-Sul com 29 km (PASSOS, 2009b). Brasília, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Salvador, Recife, Vitoria e Fortaleza também planejam modernizar os
seus sistemas de ônibus (SISTEMAS..., 2009, p.34).
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Fotografia 1 - Expresso Tiradentes
Fonte: Portal de Tecnologia (2011)

Fotografia 2 - Expresso Jab/S.Mateus
Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (2011)

Fotografia 3 – Corredor de Ônibus de Curitiba
Fonte: Silva (2011)
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Fotografia 4 – Corredor de Ônibus de Curitiba
Fonte: Clarke (2005)

Há diversos outros projetos de VLP para previstos para serem instalados em
cidades brasileiras, como: Belo Horizonte (6 linhas de VLP); Curitiba (mais 3
corredores de VLP); Porto Alegre (3 corredores segregados de VLP); Fortaleza (1
linha de VLT, 2 linhas de VLP e um corredor de VLP expresso); Natal (16 projetos
mistos); Recife (2 corredores expressos de VLP); Brasília (1 sistema VLT de 22km);
Cuiabá (2 linhas de VLP); Manaus (1 linha de Monotrilho – veículo ferroviário com
rodas de borracha); São Paulo (3 linhas de sistema tipo Monotrilho, uma delas já em
construção na Extensão da Linha 2 Verde do Metro de São Paulo) (OS
PROJETOS..., 2010).
Os ônibus movidos a energia elétrica ou trolleybuses não se encaixam no
conceito de VLP, mas são considerados veículos que fazem parte de uma rede
comum de ônibus urbanos, embora tenham suas especificidades de construção
(VUCHIC, 2007). Esses veículos combinam as vantagens da dirigibilidade dos
ônibus movidos a diesel uma vez que não estão restritos a movimentações ditadas
por trilhos, com o baixo impacto ambiental nos quesitos de emissões e ruídos. O
único impacto ambiental relevante do ônibus elétrico diz respeito aos equipamentos
da rede aérea de eletrificação. No que tange a custos, os valores dos veículos e da
eletrificação levam esses sistemas a ficarem aproximadamente 50% mais caros do
que os ônibus comuns. Os ônibus elétricos tiveram bastante importância na matriz
de transportes urbanos nos anos de 1930 a 1940, decaíram até 1960 e, a partir de
1970, vêm novamente ganhando força em função do aumento de investimentos
públicos em transportes urbanos com ênfase na questão ambiental e na diminuição
da dependência de combustíveis fósseis. A cidade de São Paulo tem hoje uma frota
de 200 ônibus, o que representa 1,3% da frota total da cidade, mas ela será
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modernizada e ampliada, assim como a rede aérea de 201,4 km de cabos existentes
(SPINELLI, 2011).
Os VLTs são sistemas atrativos para passageiros que normalmente usam
veículos particulares, pois oferecem conforto, segurança e grande pontualidade nas
viagens. Suas características básicas são mostradas no Quadro 3.

Características
do VLT
Via

Qualidade do serviço
de transporte
Pontos para
embarque e
desembarque
Veículos

Direito de circulação
Sistema de controle

Velocidade média
comercial

Colombini, 2009; Zimmerman, 2009; Vuchic, 2005
Canaletas de circulação exclusivas, instaladas no centro de uma via; permitem
ultrapassagens de veículos somente em lugares específicos e quando ocorrem são
efetuadas em manobras específicas.
Serviço confiável, com espaçamento regular entre veículos durante todo o intervalo de
operação diário (Nota do autor).
Estações centrais e os passageiros pagam ao entrar ou têm bilhetes pré-adquiridos;
são fechadas, com abrigo para os passageiros; as plataformas para embarque e
desembarque são niveladas com o piso dos veículos.
Veículos ferroviários de grande capacidade; as unidades ferroviárias podem ser
acopladas para atenderem a maiores demandas em horários de pico; os veículos são
controlados manualmente, com possibilidade de automação parcial ou total (questão
de custo).
A circulação é preferencial nas intersecções com vias rodoviárias, quando a
segregação do corredor for parcial. (Nota do autor)
Empregam sistemas inteligentes para controlar o espaçamento entre os veículos; o
carrossel é monitorado em um centro de controle; os veículos são rastreados com
dispositivos GPS. (Nota do autor: ou por outras técnicas, como por exemplo sistemas
de rádio comunicações)
Da ordem de 30 km/h.

Quadro 3 – Características do Sistema VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Colombini, 2009; Zimmerman, 2009; Vuchic,
2005

O VLT é bastante utilizado desde longa data nos Estados Unidos, Canadá e
Europa e há planos para ser gradativamente introduzido no Brasil. Conhecido em
inglês por Light Real Transit (LRT) ele é um corredor de transporte de média
capacidade de transporte. Tem como grande diferença com relação ao VLP o fato
de que usa material rodante que emprega rodas de ferro, ao invés de rodas com
pneus e é propulsionado por energia elétrica. Tal sistema tem, então, características
ferroviárias, e descendência direta dos antigos bondes. Pode-se dizer que o VLT é
um bonde moderno.
Quanto à capacidade de transporte, o VLT é capaz de atender a uma
demanda da ordem de 20.000 passageiros/hora/sentido (p/h/s) e operar com
velocidade comercial média de até 30 km /h (VUCHIC, 2007). Vuchic (2007) lista
algumas vantagens que este sistema tem quando comparado a operações com
ônibus: maior capacidade de transporte; menor custo com operadores (em horários
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de pico, os veículos podem ser acoplados e dirigidos com segurança por somente
um piloto); viagem confortável, com pouco ruído e solavancos; os trilhos funcionam
como guias que facilitam a convivência da circulação dos veículos em meio ao
trânsito rodoviário e circulação de pedestres (no entanto, há o custo adicional da
infraestrutura de rolamento); em locais em que há grande presença de pessoas, a
circulação do VLT é mais conveniente do que ônibus, pois aqueles não emitem
poluentes e são menos ruidosos; estações e cruzamentos podem (e geralmente são)
ser feitos em nível, que demandam baixos custos de investimentos.
Vuchic (2007) descreve um histórico da evolução e panorama das instalações
que existem pelo mundo. Segundo ele, o conceito foi iniciado em Edmonton, no
Canadá, em 1978. A partir desta data e ao longo dos anos seguintes seguiram-se
novas instalações na América do Norte como as de Calgary, Portland, Sacramento,
Dallas e Denver. Na França, dez cidades iniciaram este tipo de operação entre 1985
e 2005. Ente elas, as de Nantes, Grenoble, Strasbourg, Montepellier Lyon e Paris.
Na Inglaterra, há VLT em Londres (Docklands), Manchester, Sheffield, Birmingham e
Nottingham. Na Espanha, Madri e Barcelona. Em Dubai, nos Emirados Árabes, há
uma linha recém inaugurada. E ainda em cinco cidades na Turquia. Outros países,
como Austrália, também operam VLT.
No Brasil,

o primeiro sistema desta modalidade tem planos para ser

construído em Brasília. Uma primeira fase de 8 km deverá interligar o aeroporto da
cidade ao sistema de Metro já em operação. Outros 14 km irão totalizar 22 km de
linhas, com 25 estações e uma frota de 39 veículos (TOLLER; ROCHA , 2009, p.30).
Como reporta a mesma fonte, outras cidades estão com seus projetos em execução
ou em planejamento: a cidade de Santos estuda a interligação entre a região
portuária e São Vicente, com uma linha com extensão de 11 km; Maceió trabalha
com o trecho de 32 km entre as estações de Maceió e Lourenço de Albuquerque.
Algumas cidades do nordeste, sob a coordenação da CBTU, estão reformando a
infraestrutura existente de trens de subúrbios e adquirindo veículos do tipo VLT:
Recife já tem contratada a fabricação de sete veículos para circularem entre as
estações Cajueiro Seco e Cabo; Fortaleza também já contratou seis veículos
propulsionados com motores de combustão interna para circularem entre no trecho
de 19,6 km entre João Felipe e Caucaia e outros dois para a linha que liga Juazeiro
do Norte a Crato. Seguem fotografias 5, 6, 7 e 8 que ilustram o sistema VLT.
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Fotografia 5 – VLT de Maceió
Fonte: Madero (2009)

Fotografia 6 – VLT de Atenas
Fonte: Skyscrapercity (2011)

Fotografia 7 – Los Angeles Blue Line
Fonte: Light Rail Now (2011)
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Fotografia 8 – VLT Calgary
Fonte: Light Real Now (2008)

3.3.1 VLP ou VLT?

Estudos

publicados

avaliam

e

comparam

os

desempenhos

de

sustentabilidade dos sistemas VLP e VLT. Entretanto, percebe-se nestes estudos
que, tanto os indicadores como os parâmetros selecionados não abordam de forma
sistemática as dimensões de custos, impactos ambientais e benefícios sociais,
conforme a proposta deste trabalho. Essas dimensões, ou algumas delas, se
mostram presentes nas pesquisas, mas as abordagens não seguem um processo
sistemático único de montagem do cenário de análise: estabelecimento de objetivos,
seleção das dimensões de sustentabilidade, indicadores, objetivos e subobjetivos,
métricas e métodos para avaliações e interpretações. Há vários exemplos de como
tais desempenhos são atualmente publicados.
Rego (2011), lembra que o BRT (VLP) tem baixo custo, menor tempo de
implantação, e traçados mais flexíveis; o VLT estimula as pessoas a deixarem os
seus veículos em casa e a usarem o transporte público.
Marques (2011), expõe uma comparação limitada entre os modais VLP e
VLT, organizados em quatro categorias: pontos fortes do VLP (alternativa adequada
para transportar, em média, até 25.000 passageiros por hora e por sentido; usa
organização para operação e manutenção igual de sistemas de ônibus tradicionais);
pontos fracos do VLP (emite poluentes atmosféricos; prejudica o comércio ao longo
do corredor; oferece pouca segurança aos usuários; apresenta risco de acidentes
nos cruzamentos; a via de rolamento deve ter dupla faixa em cada sentido, para
permitir ultrapassagens dos ônibus, o que encarece o custo de eventuais
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desapropriações para sua construção, especialmente em áreas centrais da urbe);
pontos fortes do VLT (alternativa adequada para transportar entre 15.000 e 35.000
passageiros por hora e por sentido; tem veículo seguro, rápido, confortável e que se
deslocam com movimentos suaves; capaz de atrair muitos motoristas; sistema
adaptável ao meio urbano paisagístico; pode circular em áreas de pedestres e em
centros históricos; tem facilidade de vencer rampas e realizar curvas fechadas; tem
vida útil maior de 30 anos; não polui o ar, por ter veículos movidos a eletricidade; a
via de rolamento ocupa pouco espaço lateral porque os veículos circulam em vias
singelas em cada sentido, o que reduz eventuais custos com desapropriações); e
pontos fracos do VLT (necessita de alto investimento inicial na via de rolamento e
nos veículos; necessita de uma organização complexa para operação e manutenção
ao longo da vida útil).
Vuchic (2005), avalia os sistemas BRT (VLP) e LRT (VLT) segundo a ótica de
características sistêmicas, concluindo qualitativamente

sobre os indicadores e

parâmetros selecionados: custo/km (VLP: baixo; VLT: de alto a muito alto); custos e
espaços necessários para operação (VLP: médio; VLT: baixo); possibilidade de
implantação de serviços nas zonas de pedestres (VLP: difícil; VLT: atrativa); imagem
do sistema (VLP: boa; VLT: excelente); impacto em uso do solo e desenvolvimento
urbano (VLP: algum; VLT: alto); atratividade de passageiros (VLP: boa; VLT:
excelente). (tradução livre do autor)
Zimmerman (2005), publica um estudo em que discorre sobre características
dos dois sistemas, comparando-os quanto a: via de rolamento; veículos; estações;
especificação de velocidade e distanciamento entre veículos, capacidade máxima de
demanda; custo de investimento; e custo de operação e manutenção. (tradução livre
do autor)
Puchalsky (2005), divulga uma comparação entre as emissões de gases
(Compostos Orgânicos Voláteis – VOCs, NOx e CO) para a atmosfera, produzidas
pelos sistemas VLP e VLT.
As autoridades de trânsito da cidade de Calgary (2002) fizeram uma
comparação entre o VLP e o VLT com foco voltado para os indicadores de Custo de
investimento, Custo de Operação e Opções e Custos de Veículos. Com base nesses
indicadores (muito voltados ao viés econômico) e na carga de transporte que é da
ordem de 5.000 a 8.000 passageiros por hora por direção (phd) em horários de pico
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com uma previsão para atingir um máximo de 12.000 (phd), a opção foi pela escolha
do VLP.
McBrayer (2003), constrói um modelo para comparação de custos entre o
VLP e o VLT. O sistema base de comparação normaliza: Tecnologia (via
parcialmente segregada; pontos de parada definidos; piso dos veículos nivelados
com a plataforma de embarque/desembarque; bilhete pré-pago; veículo com
múltiplas portas; sistema de controle para regulação dos horários das viagens;
viagem silenciosa, confortável, sem trancos, com velocidade média comparável à do
carro particular; ampla capacidade de passageiros; combustível limpo); Infraestrutura
de Via (17 km; 14 Estações; estacionamento de carros ao longo da via com 1,200
vagas; pátio para estacionamento dos veículos da frota); Veículo (VLP para 100
passageiros; VLT para 165 passageiros; capacidade máxima de até 4.000 phd). As
conclusões que o autor obteve do modelo são: Custo de Operação e Manutenção
Anualizado (o VLP é mais caro); Custo de Investimento combinado com o Custo de
Operação e Manutenção, anualizados (o VLP, apesar de ter um ciclo de vida menor,
é mais competitivo do que o VLT). Explora ainda o autor outras características de
comparação que pesam para o lado do VLT, mas que podem também serem
resolvidas pelo VLP com modernas tecnologias: a capacidade do VLT pode atender
a capacidades maiores de transporte, pelo simples acoplamento de mais unidades;
maior atratibilidade de usuários; conforto na viagem; e presença e senso de
permanência ou continuidade. Então, continuamos com a pergunta: VLP ou VLT?
Explorando um pouco mais o artigo de McBrayer (2003), o autor entende que há
vantagens dos dois lados que devem ser avaliadas caso a caso pelas comunidades.
Ele até sugere uma mudança nas siglas, combinando-as em uma só, RLT, com o
significado de Rapid Light Transit (Transito Leve Rápido, ou uma versão com o
significado de Corredor Rápido de Transportador Leve).
Após a leitura de todos os artigos visitados, entende-se que uma resposta
mais objetiva e assertiva sobre qual dos dois sistemas é mais adequado à
comunidade pode ser obtida a partir da execução de uma avaliação e comparação
do

desempenho

dos

dois

sistemas

considerando-se

os

três

eixos

da

sustentabilidade. Ou seja, tomando-se como elementos de comparação os
indicadores e parâmetros ambientais, econômicos e sociais. Este é o estudo de caso
deste trabalho.
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Progredindo nessa linha de raciocínio, as próximas seções cobrirão os temas
da sustentabilidade e seus indicadores, mobilidade urbana e sustentabilidade,
indicadores de sustentabilidade em sistemas de transportes urbanos e os métodos
de Avaliação do Ciclo de Vida, Avaliação do Ciclo de Custo e Avaliação Social do
Ciclo de Vida.

3.4 Sustentabilidade

A capacidade de o mundo combinar crescimento econômico de longo prazo
com saúde ambiental é amplamente discutida. Porém, a atividade humana atual
pode não ser sustentável, sob a perspectiva de que o consumo dos recursos
naturais finitos bem como a renovação daqueles possíveis de serem renovados não
acompanham a necessidade do consumo humano das presentes e das futuras
gerações. Desta forma, se não houver uma rápida mudança no comportamento
humano frente à crescente dilapidação dos bens ambientais, as limitações do
ambiente derrotarão as aspirações globais de prosperidade (SACHS, 2008). O
estudo de ações mitigatórias relativas ao cuidado com o meio ambiente nos leva ao
tema do desenvolvimento sustentável.
No Brasil, a preocupação com os recursos naturais e com a qualidade do
meio ambiente é evidenciada de forma imediata até mesmo na norma maior da
nação, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225 (BRASIL, 1988).
O conceito de desenvolvimento sustentável emergiu na década de 1980, dada
a consciência do homem sobre a necessidade de ser conciliada a ideologia
capitalista neoclássica com a crescente constatação da questão dos limites
ambientais do planeta, segundo Van Bellen (2005 apud LOURENÇO, 2009). A partir
deste cenário, diz o autor em referência que o processo de desenvolvimento
sustentável surge como proposta para manter os objetivos capitalistas de aumento
de riqueza e lucros, neles, no entanto, incorporando as questões sociais e
ambientais.
O tema sustentabilidade tem como consideração central o entendimento de
que as presentes gerações devem usar os recursos que estão atualmente
disponíveis para a promoção do seu desenvolvimento e conforto, mas, sem
prejudicar as necessidades das gerações futuras como ilustra o Quadro 4.

40

Definição de sustentabilidade:

Autores:

A definição padrão de sustentabilidade foi desenvolvida pela Comissão Brundtland em
1987, que definiu desenvolvimento sustentável como sendo aquele que “atende às
necessidades das gerações presentes sem comprometer aquelas das futuras gerações"
Este conceito de justiça inter-geracional permanece forte no pensamento corrente, com
preocupações de que o aquecimento global e o consumo atual de combustíveis fósseis
poderão limitar severamente a habilidade de nossos descendentes gozarem das
oportunidades que hoje temos
Este é um conceito que tem provado ser forte e orientador porque ele aponta de forma
clara e intuitiva o direcionamento de políticas, sendo suficientemente flexível para
incorporar adaptações de novos cenários, condições tecnológicas e econômicas e
aspirações sociais

Minken et al.
(1999)

Constituição Federal brasileira, 1988, art. 225 caput: “Todos têm o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
Compatibilizar meio ambiente com desenvolvimento significa considerar os problemas
ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se
adequadamente às exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações
particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, dentro de
uma dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto implica dizer que a política
ambiental não deve erigir-se em obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em um dos
seus instrumentos, ao propiciar a gestão racional dos recursos naturais, os quais
constituem a sua base material. Vamos mais a fundo: onde, ou em que elementos, se
encontra a noção de sustentabilidade? como uma característica acessória do processo
de desenvolvimento? Em outros termos, estaria a sustentabilidade ligada apenas aos
processos econômicos de produção e consumo, ou seria inerente aos próprios recursos
naturais? A questão é vital porque, dependendo do ângulo do qual é examinada, ela
induzirá a respostas diferentes que, por seu turno, determinarão ações práticas e
políticas também diferentes. Se a sustentabilidade tratar dos processos econômicos
(produção e consumo), a resposta se restringirá humana, que é o principal agente desse
processo. Se estiver em causa a qualidade inerente dos recursos naturais, sem dúvida
envolverá, entre outros itens, novas concepções de tecnologia e manejo, voltadas para
os recursos e serviços que as gerações atuais fariam desses recursos e serviços, o meio
natural deve ser ajudado em sua sustentabilidade porque está subordinado à lei maior da
vida.

May, (2008)

Goldman e
Gorham (2006)

Brasil (1988)

Milaré (2007, p.62)

Quadro 4 – Definições de sustentabilidade conforme alguns autores
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Minken et al. (1999*); May (2008*); Goldman e
Gorham (2006*); Brasil (1988); Milaré (2007, p.62) - *tradução livre

O desenvolvimento sustentável tornou-se uma fórmula para expressar a
necessidade de se manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e
ambiental (KLÖPFFER, 2008). Os objetivos e escopo da sustentabilidade foram
adotados pela UNEP no Rio de Janeiro em 1992 como a principal meta política para
reger o futuro desenvolvimento do Homem.
A sustentabilidade deve estar também presente nos processos de
desenvolvimento de produtos, que devem privilegiar cuidados nos planos do meio
ambiente, economia e aspectos sociais. Esses três eixos devem estar sempre
balanceados em qualquer processo de desenvolvimento de novos produtos, ou no
aprimoramento daqueles que já existem.
A questão econômica da sustentabilidade altera e dificulta o ambiente de
negócios para todas as empresas (ALMEIDA, 2007), vez que, em um primeiro
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momento, os custos daqueles produtos que incorporem práticas especiais com
relação às questões ambientais e sociais poderão ser maiores que os tradicionais.
Por outro lado, segundo o mesmo autor, novas oportunidades de negócio surgirão
por intermédio da mitigação de impactos ambientais ou da substituição de serviços,
possibilitadas pela inovação que a tecnologia irá proporcionar nos próximos anos
com relação a estes aspectos.
As próprias buscas de mitigações irão gerar, per si, novas atividades
econômicas e oportunidades de negócios próprios, que irão promover uma nova
geração de produtos e serviços pré planejados e concebidos com técnicas de
sustentabilidade (MANZINI, E; VEZZOLI, C., 2008).

3.5 Indicadores de Sustentabilidade

Se a sustentabilidade é importante, para que ela seja inserida no processo de
decisão dos diversos níveis organizacionais ela deve então ser mensurável por meio
do estabelecimento de indicadores, com parâmetros e métricas apropriadas. Entre
as iniciativas existentes para a mensuração da sustentabilidade existem, entre
outros que são a seguir mencionados, oito métodos (TAKAHASHI; DELAI, 2007).
que foram desenvolvidos: Indicadores de Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas (CSD) (abrange as dimensões social, ambiental,
econômica e institucional); Dashboard de Sustentabilidade (abrange as dimensões
ambiental, econômica e social); Barômetro de Sustentabilidade (avalia o balanço
entre o bem-estar do homem e a saúde do meio ambiente); Global Reporting
Initiative (GRI) (foca o equilíbrio sustentável entre as relações econômicas, sociais e
ambientais); Métricas de Sustentabilidade da Instituição dos Engenheiros Químicos
(IChemE) (também considera a tripla meio ambiente, geração de riqueza econômica
e desenvolvimento social); Índice Down Jones de Sustentabilidade (DJSI) (também
foca meio ambiente, economia e sociedade); Índice Triple Bottom Line (TBL) (índice
corporativo concentrado nas três dimensões da sustentabilidade, mas que também
analisa as inter-relações eco-ambiental, eco-social, socioambiental e eco-socioambiental); ETHOS Indicadores de Responsabilidade Social (ferramenta de autoavaliação empresarial, que foca o desempenho organizacional com relação às
práticas da responsabilidade social). Outro indicador é o Ecological Footprint ou
Pegada Ecológica em português. Almeida (2007) explora a relação entre sociedade
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e meio ambiente em termos de dimensionar uma área com matéria e energia
próprias para abrigar uma determinada população.
O desenvolvimento sustentável é um objetivo possível, mas que sua
realização depende de ações das entidades públicas e privadas (LOURENÇO,
2009). Entretanto, a fonte indicada afirma que os tomadores de decisões precisam
de indicadores de sustentabilidade que os auxiliem a avaliar os resultados práticos
das ações e que, com base neles, os administradores podem planejar e rever
estratégias para correções de rumos. Lourenço (2009) informa que, a partir dos anos
90, vários indicadores de sustentabilidade têm sido desenvolvidos, os quais
adicionaram às dimensões econômicas e sociais também parâmetros relacionados
com os aspectos ambientais, culturais e espaciais.
Os indicadores de sustentabilidade são construídos levando-se em conta um
somatório de atributos. As etapas para a elaboração de indicadores de
sustentabilidade envolvem considerações como as mostradas no Quadro 5.

Itens e Indicadores

Atributos

Seleção dos itens que medirão
determinada variável
Minimização dos itens

Os itens deverão manter direta relação com o objeto a ser medido –
critério de validade lógica.
Itens com relações muito fracas entre si dificilmente estarão relacionados
com a mesma variável de interesse; itens com forte relação entre si
estarão medindo a mesma dimensão da variável.
Na medição do nível de degradação ambiental de uma localidade, os
sujeitos da pesquisa são a localidade e a sua degradação ambiental;
neste exemplo, as variáveis de interesse deverão então estar
relacionadas com a localidade e a sua degradação ambiental.
Um Indicador pode ser valorizado de forma numérica quantitativa
(percentual, intervalo, ordinal, escalar) ou verbal qualitativa (escala
semântica).

Combinação de itens

Valoração do Indicador

Quadro 5 – Considerações para elaboração de Indicadores de Sustentabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de (VAN BELLEN, 2005 apud LOURENÇO, 2009)

Entre os estudos que tocam na questão da avaliação de sustentabilidade,
encontram-se o de Trinder (2008), que descreve um critério para selecionar
indicadores que possam: monitorar e acompanhar a evolução de impactos
ambientais antes que eles causem excessivo dano ambiental; acompanhar a eficácia
de políticas adotadas para cuidar da proteção ambiental. O trabalho deste autor é
interessante porque ele se atém a dois importantes temas: impactos ambientais
devem ser monitorados; então, o que, efetivamente monitorar? O critério de seleção
descrito parte de quatro valores, que o indicador deve ter: qualidade científica,
relevância ao ecossistema, gerenciabilidade e aderência ao paradigma de
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sustentabilidade. Em cada uma dessas áreas de valor estão listados os elementos
que vão caracterizando o indicador com mais detalhes. Exemplifica-se para cada um
dos quatro valores, um elemento caracterizador (há vários): como qualidade
científica, o indicador pode distinguir entre causa e efeito; com relevância ao
ecossistema, o indicador tem capacidade de medir variações em relação ao seu
ponto de equilíbrio; quanto a gerenciabilidade, o indicador é fácil de ser interpretado;
e quanto à aderência ao paradigma de sustentabilidade, o indicador pode, por
exemplo, ser útil à proteção da saúde humana.
O trabalho publicado por Guindon, (2007), exemplifica os indicadores
selecionados para a realização de monitoração de sustentabilidade urbana de
cidades relacionada a transportes: energia usada por pessoa em atividade de
transporte; densidade populacional; distância média de viagem; densidade
residencial dos trabalhadores; distância até o centro da cidade; porcentagem de
trabalhadores que usam carro para ir ao local de trabalho.
Com base no material acima consultado percebe-se a tentativa de aplicação
do conceito de sustentabilidade aos indicadores de avaliação. Ou seja,
sustentabilidade é um conceito cujo núcleo caracterizador é a convivência
harmoniosa entre o desenvolvimento da economia a partir da exploração de
recursos ambientais e a produção de riquezas em prol do bem-estar social mas, feito
com a visão de que devem ser beneficiadas as presentes e as futuras gerações.
Além disso, para que este conceito possa ser aplicado, é fundamental o
emprego de

Indicadores ou também denominados objetivos

mensuráveis,

compostos por subobjetivos e metas que tornem possíveis as mensurações do
desempenho do desenvolvimento sustentável de um determinado empreendimento
social.
E que os Indicadores de sustentabilidade são variáveis compostas por
parâmetros que podem ter os seus comportamentos monitorados através de
índices

quantitativos ou qualitativos, selecionados e considerados isolados ou

combinados entre si. Esses índices servem para dar respaldo a avaliações,
correções de comportamento, planejamentos e gerenciamentos de sistemas sob
análise.
Finalizando esta breve revisão de estudos sobre a questão dos indicadores
citam-se algumas premissas gerais recomendadas quando da seleção e
classificação desses indicadores e parâmetros a serem aplicados para estudos
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sobre a sustentabilidade de sistemas e produtos (NENSETH; NIELSEN, 2009).
Escrevem os autores ressaltando que tais indicadores devem ser: politicamente
relevantes (devem ser constituídos por parâmetros que realmente possam ser
objetos de monitoração e controle de políticas e procedimentos administrativos);
possíveis de serem mensurados e gerenciados (em tempo e espaço; com metas e
resultados); representativos e válidos (que cubram um amplo espectro de questões e
interesses ambientais); confiáveis (baseados em dados acessíveis, de alta qualidade
e regularmente atualizados); simples (capazes de gerenciar e reduzir interrelacionamentos complexos); publicáveis e comunicáveis (capazes de promoverem
e aperfeiçoarem políticas de melhorias de desempenho e de conhecimento do
cenário sob estudo).

3.6 Mobilidade Urbana e Sustentabilidade

No campo dos transportes, embora seja ele dotado de grande complexidade,
o conceito de sustentabilidade é semelhante àquele geral. Há pesquisadores deste
setor que adotam basicamente duas abordagens sobre como definir um sistema
como sustentável (GOLDMAN; GORHAM, 2006). Uma delas estabelece que
sustentabilidade seja um meio que força a busca do contínuo melhoramento dos
sistemas, os quais devem ser monitorados através de indicadores e parâmetros. A
outra também utiliza indicadores, mas os tratam como metas rígidas as quais os
sistemas devem atender para serem considerados sustentáveis. Goldman e Gorham
(2006) mencionam como exemplos dessas abordagens o Centre for Sustainable
Transport (CST), da cidade de Toronto, que adota a segunda abordagem e o projeto
Environmentally Sustainable Transport (EST) desenvolvido pela organização
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), que segue a
primeira. Munier, (2011), escreve sobre a filosofia de metas rígidas e defende um
método que visa estabelecer um conjunto de indicadores para constituírem uma
base de referência e a partir da qual possam ser estabelecidas metas e ações de
melhorias de sustentabilidade.
O centro CST de transportes sustentáveis acima citado define como sendo
um transporte sustentável aquele que (HAGHSHENAS, 2012); atende às
necessidades básicas individuais e coletivas de acesso com segurança e de maneira
consistente com a saúde humana e dos ecossistemas, e com equidade
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intergeracional; seja disponível, eficiente, ofereça oportunidade de escolha de
modais e suporte uma economia vibrante; limite as emissões e descartes dentro dos
limites da habilidade do planeta absorvê-los, limite o consumo de recursos
renováveis, reusa e recicla componentes e minimize o uso da terra e os limites de
ruídos. (tradução livre do autor)
Citam-se a seguir os entendimentos de alguns trabalhos que versam sobre
sistemas de transportes sustentáveis.
Minken et al. (1999) tem o entendimento de que um sistema urbano de
transportes e de uso do solo sustentável é aquele que: promove o acesso a bens e
serviços de uma forma eficiente para todos os habitantes da área urbana; protege os
ambientes culturais, históricos e os ecossistemas para as gerações presentes; e não
coloca em perigo as oportunidades para que as futuras gerações tenham ao menos
o mesmo nível de conforto daqueles que aí hoje vivem, inclusive o bem-estar que
eles desfrutam dos ambientes natural e histórico-cultural.
Dezesseis

pesquisas

e

iniciativas

práticas

ligadas

ao

estudo

da

sustentabilidade de sistemas de transportes foram também analisadas por Minken et
al. (1999). Sobre elas, os pesquisadores extraíram as conclusões de que, embora
sem um padrão comum, todas elas abordavam desenvolvimento econômico,
preservação ambiental e desenvolvimento social.

Assim, dizem eles, em

consonância com KLÖPFFER (2008), que estes três eixos de sustentabilidade
parecem estar no núcleo do que seja um transporte sustentável. No entanto,
entendem eles ainda que os indicadores e métricas selecionadas atualmente para
capturar os progressos nessas três dimensões variam entre os diversos casos
estudados.
Segundo Zegras, (2006), pesquisadores ligados à área de transportes trazem
à tona a preocupação de que modernos sistemas que cuidam de mobilidade com
foco em sustentabilidade devem monitorar e controlar variáveis como: poluição do
ar; segurança no tráfego; atendimento a regras de desenvolvimento urbano;
dependência de automóveis; conexão entre necessidades básicas de locomoção e
efeitos ambientais; emissões de poluentes com efeitos globais e locais;
congestionamentos; acessibilidade; acidentes; custos das tarifas; níveis de ruídos.
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3.7 Indicadores de Sustentabilidade em Sistemas de Transportes

Pesquisa bibliográfica realizada com foco em sustentabilidade evidencia
vários trabalhos que avaliam a interação entre os transportes urbanos com o meio
ambiente, desenvolvimento econômico e impactos e benefícios sociais. Seguindo a
regra de que o desenvolvimento sustentável tornou-se uma fórmula para expressar a
necessidade de se manter o equilíbrio entre essas três dimensões, nota-se, nos
diferentes casos analisados, coerência com a regra (KLÖPFFER, 2008). Embora
preocupados com os três eixos da sustentabilidade, há diferentes aspectos ou
interesses que são estudados em cada um deles, conforme os objetivos das
específicas avaliações. Estes diferentes focos de interesses podem ser observados
nos exemplos do Quadro 6.

Autor

Aspectos de Sustentabilidade de Interesse

Costa, Silva e Ramos, 2004

Adotaram um conjunto de indicadores e parâmetros aplicáveis à questão da
mobilidade urbana sustentável que são classificados nas categorias de:
transportes e meio ambiente; gestão da mobilidade urbana; planejamento
espacial e demanda por transportes; e por fim aspectos socioeconômicos.
Analisou a qualidade do transporte coletivo urbano realizado por ônibus na
cidade de Uberlândia empregou os seguintes indicadores e parâmetros:
acessibilidade; frequência de atendimento; tempo de viagem; lotação;
confiabilidade; segurança; características dos veículos; características dos
locais de parada; sistema de informações aos usuários; conectividade;
comportamento dos operadores; e estado das vias.
Focou em seu trabalho os impactos ambientais locais e o desempenho
operacional no meio físico urbano do sistema VLP do Expresso Tiradentes em
São Paulo. Nele houve a seleção e classificação dos seus indicadores da
seguinte forma: indicadores de impacto ambiental local; qualidade do sistema
para mitigar e gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano; e
qualidade do meio urbano.
Empregaram indicadores que tiveram como objetivo avaliar e promover a
sustentabilidade da mobilidade nas cidades, considerando como base as
questões relativas ao transporte e uso do solo nas extensões ambiental,
econômica e social.

Rodrigues, 2008

Catanho,2009

Campos e Ramos, 2005

Quadro 6 – Exemplos de aspectos de
transportes
Fonte: Elaborado pelo autor

sustentabilidade estudados para sistemas de

Minken et al. (1999, p.15, tradução livre do autor) explica que seis objetivos,
com os seus subobjetivos de sustentabilidade devem ser atendidos por sistemas de
transportes que visam a sustentabilidade em cidades europeias: “eficiência
econômica; descongestionamento de ruas e distritos; proteção do meio ambiente;
igualdade de condições e inclusão social; segurança; e contribuição ao crescimento
econômico; e igualdade inter-geracional”. Esses objetivos e subobjetivos são
visualizados no Quadro 7.
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Objetivo

Subobjetivo

Eficiência Econômica
Proteção Ambiental

Descongestionamento
Vilas e Ruas

de

Segurança
Justiça e Inclusão Social

Contribuição
para
Crescimento Econômico

o

Aumentar a eficiência econômica em transportes e no mercado de habitação.
Reduzir o consumo de energia e promover a proteção a mudanças climáticas
Reduzir a poluição local e regional
Proteger as áreas importantes (áreas verdes, culturais e históricas)
Evitar a expansão urbana
Reduzir a fragmentação de vilas e habitações
Proteger (especialmente definida) áreas vulneráveis
Reduzir ruídos
Aumentar a liberdade de movimentação em ruas vulneráveis
Promover efeitos externos positivos em atividades sociais, culturais e
recreacionais
Reduzir acidentes de trânsito
Promover a acessibilidade de pessoas sem carros
Promover a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida
Promover justiça e compensação de perdas
Promover economias para os pagadores de impostos
Criar potencial para crescimento econômico

Quadro 7 - Objetivos e Subobjetivos de Sustentabilidade
Fonte: Minken et al. (1999, p.38)

Minken et al. (1999), que desenvolveram essas informações, dizem também
que tais indicadores foram definidos por estudiosos em cooperação com as cidades
europeias de Edimburgo, Estocolmo, Colônia, Oslo, Viena, Helsinque e Madri. Para
assegurar uma aceitabilidade mais ampla dos indicadores, houve também consultas
a outras 54 cidades, de diferentes tamanhos, localizadas na Europa, além de serem
ainda discutidos em vários workshops sobre o tema.
Com relação ao processo de desenvolvimento de indicadores apropriados de
sustentabilidade, ele deve partir do campo de objetivos macros e descer a níveis
mais específicos (BLACK et al., 2002). Neste sentido, os autores desenvolveram um
diagrama hierárquico para transportes sustentáveis, partindo do objetivo global de
sustentabilidade de transportes e chegando aos vários subobjetivos e atributos. O
diagrama dá ênfase à sustentabilidade ambiental, tema com objetivos que foram
divididos em globais e regionais. A divisão foi feita porque as políticas regionais são
diferentes das globais em termos de objetivos. Os objetivos locais/regionais
consistem dos subobjetivos locais: redução de poluição (minimização de emissões
de NOx, CO, VCO e PM10, com medidas em g/per capita); e outros subobjetivos,
como minimização de ruídos, acidentes e congestionamentos. Os objetivos globais
consistem de dois subobjetivos: esgotamento de combustível fóssil obtido pela
minimização de consumo de combustível medido em barris por ano (possível, por
exemplo, através de avanços tecnológicos); e redução do aquecimento global,
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medido pela minimização das emissões de CO2 e CFC, com medidas em g/per
capita. O Quadro 8 que segue traz a visualização desses objetivos, subobjetivos e
atributos. Nota-se que, como realçado pelos autores, as dimensões social e
econômica não foram por eles abordadas no estudo.

Sistema

Sustenta-

Objetivos

Impactos

Bilidade

Atributos

tivos

Social

-

-

Mímização
nas emissões
de NOx, CO, VCO
e PM10
Minização de:
ruídos,
acidentes,
congestionamentos,
e ocupação do solo
Mínimização do
consumo
de combustível
Mímização
das emissões
de CO2 e CFC
-

Econômica

-

-

-

Poluição
Locais
e Regionais
Agressões
Ambientais
Sistema de
Transporte
Sustentável

Subobje-

Ambiental

Globais

Esgotamento
de Combustível
Fóssil
Aquecimento
Global

g / per capita

dBA,
pessoas/km,
veículos/km,
Hectare
barris/ano

g / per capita
-

Quadro 8 - Diagrama Hierárquico de Transporte Sustentável
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de Black et al. (2002)

Os indicadores sociais ligados a transportes podem classificados em diversas
categorias e, entre elas, aqueles referentes aos trabalhadores nos sistemas e outros
aos seus usuários, segundo Jorgensen (2008): indicadores relativos a pessoas que
trabalham nos sistemas de transportes (condições de trabalho; horas de trabalho;
treinamento e educação no trabalho); e indicadores relativos aos usuários dos
sistemas (nível de aceitação dos sistemas pela comunidade; processos e efetiva
comunicação aos usuários das situações operacionais dos sistemas como falhas,
atrasos e estratégias operacionais, entre outros; itens que têm a ver com a
segurança e saúde dos usuários; e conforto e tranquilidade no uso dos sistemas).
Estudo particular identificou para o caso brasileiro um conjunto de indicadores
e respectivos parâmetros aplicáveis à questão da mobilidade urbana sustentável
(COSTA; SILVA; RAMOS, 2004). Eles foram classificados nas categorias de:
transportes e meio ambiente; gestão da mobilidade urbana; planejamento espacial e
demanda por transportes; e aspectos socioeconômicos dos transportes. São
mostrados no Quadro 9.
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Categoria:

Indicador:

Parâmetro:
Consumo de combustível fóssil

Energia
e
Combustíveis
Transportes e
Meio
Ambiente
Impactos
ambientais

Qualidade
do ar

Ruído
de trânsito

Eficiência energética do transporte de passageiros e
carga
Energia final consumida pelo setor de transportes
Intensidade do uso de energia
Porcentagem de energia consumida a partir de fontes
que consomem combustíveis fósseis e não fósseis
Descargas acidentais de óleo por navios
Fragmentação de terras e florestas
Uso de automóveis
Proximidade de infraestrutura de transportes a área de
proteção ambiental
Tempo em que os padrões de Qualidade do ar não são
atendidos
Emissão de gases acidificantes
Emissão de gases de efeito estufa
População exposta à poluição do ar
Medidas para minimização dos ruídos
1
Ruídos acima de 65 dBA

Métrica:
Consumo per
capita de veículo
motorizado
Não informada
Não informada
Não informada
Não informada
Não informada
Não informada
Não informada
Não informada
Quantidade
de dias por ano
Não informada
Não informada
Não informada
Não informada
Número
de pessoas
expostas

Quadro 9 – Indicadores e Parâmetros de Mobilidade Sustentável – Transportes e Meio
Ambiente
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de COSTA; SILVA; RAMOS, (2004)

Categoria:

Indicador:
Despesas,
investimentos
e
estratégias
econômicas

Gestão
da Mobilidade
Urbana

Gerenciamen
to
e
monitoração
Medidas para
o incremento
da
mobilidade
urbana
Novas
tecnologias

Parâmetro:

Métrica:

Capital investido por modal

Não informada

Despesas públicas com transporte público

Não informada

Investimentos em infraestrutura de transportes

Não informada

Avaliação de impacto ambiental

Não informada

Gerenciamento efetivo do tráfego e fiscalização

Não informada

Sistemas nacionais para a monitoração dos transportes
e meio ambiente

Não informada

Desenvolvimento de planos municipais para a redução
das viagens
Estabelecimento de regulamentação para densidades
mínimas na cidade

Não informada

Novas formas de transporte

Não informada

Não informada

Quadro 10 – Indicadores e Parâmetros de Mobilidade Sustentável - Gestão da Mobilidade
Urbana
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de COSTA; SILVA; RAMOS, (2004)

1

: Decibel (dB), unidade de medida de intensidade sonora definida por Alexander Graham Bell. 0 dB
-10
(correspondente a 20 micro Pascal ou 2*10 atmosferas) é menor nível de intensidade sonora
audível pelo homem, a uma freqüência de 2,0 kHz. (FINK; CHRISTIANSEN, 1982, p.19-2 - tradução
livre do autor)
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Categoria:

Planejamento
Espacial
e
Demanda por
Transportes

Indicador:
Acessibilidad
e aos
serviços e
atividades
urbanas
Desenvolvimento
urbano de
uso do solo

População
urbana

Viagens e
deslocamentos

Parâmetro:

Métrica:

Acessibilidade ao centro da urbe

Não informada

Acessibilidade aos serviços básicos

Não informada

Acessibilidade aos serviços de transportes

Não informada

Forma urbana

Não informada

Planejamento do uso do solo urbano

Não informada

Densidade populacional

Não informada

Estrutura etária da população

Não informada

Rendimento familiar per capita

Não informada

Taxa de crescimento da população

Não informada

Mobilidade local

Não informada

Passageiros transportados

Não informada

Quadro 11 – Indicadores e Parâmetros de Mobilidade Sustentável- Planejamento Espacial e
Demanda por Transportes
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de COSTA; SILVA; RAMOS, (2004)

Categoria:

Indicador:

Custos,
preços e
tarifas

Aspectos
Socioeconômi
cos
dos
Transportes

Impactos
socioeconômi
cos dos
transportes

Segurança

Transporte
público

Parâmetro:

Métrica:

Custo por passageiro transportado, corrigido pela
inflação
Mudanças reais nos preços dos transportes, por modal

Não informada

Preço dos combustíveis e taxas

Não informada

Tendências dos preços dos transportes públicos

Não informada

Benefícios dos usuários de transportes

Não informada

Custos do congestionamento

Não informada

Custos sociais dos transportes

Não informada

Acidentes fatais de transportes

Não informada

Feridos por acidentes de trânsito

Não informada

Pedestres e ciclistas feridos em acidentes de trânsito

Não informada

Segurança e proteção para vias residenciais

Não informada

Demanda por transporte de passageiros

Não informada

Necessidade de sistemas de transportes

Não informada

Não informada

Quadro 12 – Indicadores e Parâmetros de Mobilidade Sustentável - Aspectos
Socioeconômicos dos Transportes
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de COSTA; SILVA; RAMOS, (2004)

Donatiello, (2001), descreve uma experiência de desenvolvimento de
indicadores ambientais urbanos aplicáveis a grandes cidades italianas. Tais
indicadores estão associados com os temas: qualidade do ar, uso de energia,
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disponibilidade de áreas verdes, poluição sonora, disponibilidade de transportes,
geração de resíduos, uso e gerenciamento da água e dados territoriais e
demográficos. Aqueles relacionados com transportes se prestam a monitorar e
gerenciar aspectos como: extensão e densidade de linhas ferroviárias; densidade de
linhas elétricas por modais (subúrbio, bonde, metro, ônibus elétrico);densidade de
veículos rodoviários (densidade de carros por habitantes); densidade de ônibus por
habitantes; densidade de táxis por habitantes; densidade de veículos por tipos (uso
de combustível por idade); gerenciamento do cenário de transportes (densidade de
áreas dedicadas ao tráfego de pedestres); extensão de vias destinadas para
ciclistas; densidade de zonas de restrição ao tráfego de veículos rodoviários;
quantidade de zonas de estacionamento ao longo de rodovias; número de zonas de
estacionamento livres de taxas nas proximidades de transportes públicos; taxa de
utilização de transportes públicos (quantidade de usuários de transportes públicos
por modais – ônibus, bondes, metro, ônibus elétricos); ações dedicadas a
transportes urbanos (implementação de Plano Urbano de Transportes; e
implementação de programas inovativos para controle de tráfego).
A qualidade do transporte coletivo urbano realizado por ônibus na cidade de
Uberlândia foi analisada por Rodrigues (2008) segundo os seguintes indicadores e
parâmetros: acessibilidade (distância percorrida até um ponto de ônibus); frequência
de atendimento (tempo de espera entre ônibus da mesma linha); tempo de viagem
(tempo de duração da viagem de ônibus); lotação (os ônibus estão cheios);
confiabilidade (os ônibus cumprem os horários); segurança (número de acidentes e
assaltos envolvendo os veículos); características dos veículos (estado de
conservação, conforto e limpeza); características dos locais de parada (sinalização,
cobertura e assentos nos pontos de ônibus); sistema de informação (informações
sobre as linhas e horários nos pontos e dentro dos ônibus); conectividade (facilidade
de deslocamento; transbordo); comportamento dos operadores (os motoristas e
cobradores são prestativos e educados); e estado das vias (ruas por onde trafegam
os ônibus estão em boas condições).
Os impactos ambientais locais e o desempenho operacional ocasionados no
meio físico urbano pelo sistema VLP focado no caso do Expresso Tiradentes em
São Paulo foi estudado com base na seleção e classificação de indicadores da
seguinte forma, segundo Catanho (2009): indicadores de impacto ambiental local
(poluição atmosférica; poluição sonora; efeito barreira); qualidade do sistema para
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mitigar e gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano (tempo de viagem;
nível tecnológico ambiental; mecanismos de gerenciamento da mobilidade urbana;
nível de tecnologia da informação; acessibilidade universal); qualidade do meio
urbano (qualidade da calçada e impacto visual). Dos indicadores estudados por
Catanho (2009), destacamos um esclarecimento ao denominado efeito barreira.
Altinok (2008) e Llausàs (2012) discutem o assunto. O primeiro trata de vilas que
foram desenvolvidas nas regiões periféricas de Istambul no intervalo entre 1950 e
1980, que se caracterizam como fragmentações espaciais e mesmo áreas de
segregações sociais. O segundo trabalho discute a questão das fragmentações de
áreas urbanas e de suas consequências para as conservações bióticas e abióticas
de uma região e cita a questão da fragmentação linear causada por rodovias e
ferrovias. Cita o autor que essas fragmentações lineares afetam diretamente as
pessoas pela provocação de colisões, dispersão de espécimes exóticas e
modificações no comportamento de animais silvestres. Trazendo estes conceitos
para a zona urbana, objeto deste estudo, a fragmentação linear dos transportes
também traz efeitos na população da cidade, como o aumento no riscos de
acidentes e dificuldade de se transpor a via de rolamento de veículos de um lado
para o outro.
Campos e Ramos (2005) adotam indicadores que têm o objetivo de avaliar e
promover a sustentabilidade da mobilidade nas cidades, considerando como base as
questões relativas ao transporte e uso do solo. Tais indicadores são considerados
nas dimensões ambiental, econômica e social. São eles na dimensão ambiental:
extensão de vias; parcela de interseções com faixas para pedestres; parcela de vias
com calçada; população residente com acesso a áreas verdes ou de lazer, dentro de
um raio de 500m das mesmas; parcela de veículos (oferta de lugares) do Transporte
Público urbano (TPU) utilizando energia limpa; horas de congestionamento nos
corredores de transportes, próximos ou de passagem na região; acidentes com
pedestres e ciclistas por 1000 habitantes. Na dimensão econômica encontram-se:
renda média da população/custo mensal do transporte público; baias para carga e
descarga; custo médio de viagem no transporte público para o núcleo central de
atividades; veículo-viagem/comprimento total da via ou corredor; parcela de veículos
de carga com uso de energia menos poluente; total de veículos-viagem/per capita. E
por fim, na dimensão social têm-se os seguintes: população residente com distância
média de caminhada inferior a 500 m das estações/paradas de TPU; parcela de área
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de comércio (uso misto); diversidade de uso comercial e serviços dentro de um bloco
ou quadra de 500 m X 500 m; extensão de ciclovias; distancia média de caminhada
às escolas; número de lojas de varejo por área desenvolvida líquida; população
dentro de uma distância de 500m de vias com uso predominante de comércios e
serviços; oferta de TPU (oferta viagens por automóveis na região; tempo médio de
viagem TPU comparado ao tempo médio de viagem por automóvel; oferta de
lugares); frequência de TPU; oferta de transporte para pessoas de mobilidade
reduzida; tempo médio de viagem no TPU para o núcleo central de atividades e
comércio. O texto acima pode ser visualizado nos quadros 13, 14 e 15 a seguir:

Dimensão da
Sustentabilidade

Meio Ambiente

Indicadores de Mobilidade Sustentável
Ocupação Urbana / Uso do
Solo
Transporte
Extensão de vias
Parcela de interseções com faixas de
pedestres
Parcela de vias com calçada
População residente com acesso a áreas
verdes ou de laser dentro de um raio de
500m das mesmas

Parcela de veículos (oferta de lugares) do
TPU usando energia limpa
Horas de congestionamento nos corredores
de transportes, próximos ou de passagem
pela região
Acidentes com pedestres e ciclistas por
1000 hab.

Quadro 13 - Dimensão Ambiental - Mobilidade Sustentável – Indicadores
Fonte: Campos e Ramos (2005)

Dimensão da
Sustentabilidade

Indicadores de Mobilidade Sustentável
Ocupação Urbana / Uso do
Solo
Transporte

Renda média da população / custo mensal Custo médio de viagem no transporte
do transporte público
público para o núcleo central de atividades
Veículos-viagens / comprimento total da via
ou corredor
Aspectos Econômicos
Baias para carga e descarga
Parcela de veículos de carga com uso de
energia menos poluente
Total de veículos-viagem per capita

Quadro 14 - Dimensão Econômica - Mobilidade Sustentável – Indicadores
Fonte: Campos e Ramos (2005)
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Dimensão da
Sustentabilidade

Indicadores de Mobilidade Sustentável
Ocupação Urbana / Uso do
Solo
Transporte

População residente com distância média
de caminhada inferior a 500 m das
estações de parada de TPU
Parcela de área de comércio (uso misto)
Diversidade de uso comercial e serviços
dentro de um bloco ou quadra de 500m X
500m
Impactos e Benefícios Extensão de ciclovias
Sociais
Distância média de caminhada a escolas
Número de lojas de varejo por área
desenvolvida líquida
População dentro de uma distância de
500m de vias com uso predominante de
comércios e serviços

Oferta de TPU (oferta de lugares)
Frequência de TPU
Oferta de transporte para pessoas de
mobilidade reduzida
Tempo médio de viagem no TPU para o
núcleo central de atividades de comércio

Demanda de viagens por automóveis na
região
Tempo médio de viagem TPU versus tempo
médio de viagem por automóvel

Quadro 15 - Dimensão Social - Mobilidade Sustentável – Indicadores
Fonte: Campos e Ramos (2005)

Os trabalhos acima mostrados mostram que não há um padrão único de
indicadores adotado pelos diferentes estudiosos da questão da sustentabilidade de
transportes urbanos. Eles abordam cenários específicos de estudos. Entretanto,
segundo MIHYEON, et al., (2005, p.33), há um consenso de que, quanto à definição
dos indicadores, há indicações de que eles tendem a convergir no sentido de
focarem três aspectos: desenvolvimento econômico, preservação ambiental e
desenvolvimento social. E que, “quanto aos indicadores, as suas capturas nessas
três dimensões podem ser diferentes entre as diferentes agências envolvidas."
(Tradução livre do autor)
Há também estudos que procuram desenvolver métodos para selecionar
indicadores e parâmetros (CASTILLO, 2010; MAHMOUD, 2011) que se enquadrem
dentro da visão de sustentabilidade.
A partir de inspeção feita na revisão bibliográfica acima mencionada, foram
montados os Quadros 16, 17, 18 e 19, que tem o objetivo de agregar indicadores,
objetivos, subobjetivos e métricas para serem usadas como referências em análises
específicas. As informações foram obtidas, principalmente das fontes: BLACK et al.,
2002; CAMPOS; RAMOS, 2005; CATANHO, 2009; COSTA; SILVA; RAMOS, 2004;
DONATIELLO, 2001; JEON et al., 2005; MAY, 2008; MINKEN et al., 1999;
RODRIGUES,

2008;

e

ZEGRAS,

2006.

Tais

quadros,

que

endereçam,

respectivamente, as dimensões ambiental, social e econômica, não esgotam todas
as necessidades dos diferentes casos particulares a serem analisados, mas são
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sugestões que podem ser adaptadas ou mesmo complementadas para subsidiar
pesquisas específicas.
O Quadro 16 reúne, na dimensão ambiental, indicadores para a execução de
pesquisas referentes à mobilidade urbana em diferentes planos. Com abrangência
global, nele encontram-se os indicadores para avaliações nos planos de
aquecimento global e esgotamento de combustíveis fósseis e recursos naturais; com
abrangência em escalas local e regional, os indicadores dos planos da poluição do
ar, poluição do solo e das águas, ocupação do solo urbano, prevenção da poluição
ambiental e integração dos sistemas de mobilidade com o meio ambiente.
O Quadro 17 traz indicadores com abrangências locais e regionais, referentes
à dimensão social,. Os planos considerados lidam com a saúde humana, justiça
social para com a comunidade residente nos arredores do sistema de transporte
público e justiça social para com os funcionários e usuários de tais sistemas.
O Quadro 18 também reúne indicadores na dimensão social com
abrangências locais e regionais. Os planos do quadro trazem indicadores referentes
à gestão da mobilidade urbana, conforto e segurança dos usuários, conectividade
entre as diferentes linhas da malha urbana, atratibilidade de usuários de automóveis
particulares ao transporte público e vagas de trabalho proporcionadas pelas
operadoras do transporte público.
Por fim, o Quadro 19 reporta-se à dimensão econômica, com níveis de
abrangências locais e regionais e traz uma lista de indicadores úteis para avaliações
de custos nos planos: dos investimentos iniciais nos sistemas; da viabilização do
empreendimento ao longo de toda a sua vida útil; de custos com a gestão da
mobilidade urbana; de impactos e benefícios econômicos relativos à justiça social
para com a comunidade afetada pelos empreendimentos.
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DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR (OU
OBJETIVO)

SUB-OBJETIVO
EMISSÕES DE CO2

AQUECIMENTO
GLOBAL

EMISSÕES DE CFC
CONSUMO DE GASOLINA / ÓLEO DIESEL
CONSUMO DE GASOLINA / ÓLEO DIESEL

GLOBAL

ESGOTAMENTO DE
COMBUSTÍVEL
FÓSSIL

ESGOTAMENTO DE
RECURSOS
NATURAIS

POLUIÇÃO DO AR

AMBIENTAL

POLUIÇÃO DO SOLO
E DAS ÁGUAS

LOCAL E REGIONAL

PARÂMETRO (OU ATRIBUTO /
MÉTRICA)
g/per capita; VOLUME/PESO POR UNIDADE
DE TEMPO
g/per capita; VOLUME/PESO POR UNIDADE
DE TEMPO
VOLUME DE COMBUSTÍVEL POR
UNIDADE DE TEMPO ou por km
VOLUME DE COMBUSTÍVEL
CONSUMIDO AO LONGO DE TODA A
VIDA ÚTIL DO SISTEMA (FASES DE
CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO)

MINIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE
GASOLINA / ÓLEO DIESEL EM FUNÇÃO
DA ATRATIBILIDADE DE USUÁRIOS DE
VEÍCULOS PARTICULARES

ESTIMATIVA DO VOLUME DE
COMBUSTÍVEL POUPADO PELA
REDUÇÃO DE CONGESTIONAMENTOS E
MELHORIA NA FLUIDEZ DO TRÁFEGO

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FÓSSIL E
ALTERNATIVO DENTRO DO PRÓPRIO
SISTEMA
CONSUMO DE MINÉRIOS (FERRO, COBRE,
CONCRETO) CONSUMIDOS NA
CONSTRUÇÃO DE DETERMINADO
SISTEMA
TEMPO DE VIDA ÚTIL DO SISTEMA
(MATERIAL RODANTE, VIA DE
ROLAMENTO, ETC.)

PROPORÇÃO DE ENERGIA FÓSSIL E
NÃO FÓSSIL USADA PELO SISTEMA EM
DETERMINADO TEMPO
Kg / VOLUME DE MATERIAIS
UTILIZADOS EM TODO O SISTEMA

EMISSÕES DE GASES (CO, CO2, CH4, N2O,
Nox, SOx, VCOs) E MATERIAL
PARTICULADO (MP) EMITIDOS PELO
MATERIAL RODANTE

g/per capita; VOLUME/PESO POR UNIDADE
DE TEMPO

EMISSÕES DE RUÍDOS EMITIDOS PELO
MATERIAL RODANTE

INTENSIDADE DE RUÍDO NO INTERIOR E
FORA DOS VEÍCULOS (dBA)

VIAS FERROVIÁRIAS ELÉTRIFICADAS,
POR MODAIS (SUBÚRBIO, BONDE,
METRO, ÔNIBUS ELÉTRICO), NA REGIÃO
DA URBE

EXTENSÃO E DENSIDADE

MELHORIA DA QUALIDADE DO AR
ATMOSFÉRICO EM FUNÇÃO DA
ATRATIBILIDADE DE USUÁRIOS DE
VEÍCULOS PARTICULARES AO
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

REDUÇÃO DE PESO / VOLUME DE
EMISSÕES DE POLUENTES (CO, CO 2, MP)
LANÇADOS NO AR PELA REDUÇÃO DE
CONGESTIONAMENTOS E MELHORIA
DO TRÁFEGO

DESCARGAS ACIDENTAIS DE ÓLEOS /
ÁCIDOS DE EQUIPAMENTOS
ESTACIONÁRIOS E MATERIAL RODANTE

VOLUME/PESO POR UNIDADE DE
TEMPO; VOLUME EMITIDO POR km

GERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIGINADOS
PELOS EQUIPAMENTOS (ESTACIONÁRIOS
E MATERIAL RODANTE)

VOLUME/PESO POR UNIDADE DE
TEMPO; VOLUME EMITIDO POR km

TOXICIDADE: EMPREGABILIDADE DE
MATERIAIS PESADOS
(MERCÚRIO,CHUMBO,
VIA
DE ROLAMENTO DOARSÊNICO,
MATERIAL

VOLUME/PESO POR UNIDADE DE
TEMPO; VOLUME EMITIDO POR km

TEMPO (ANOS)

ÁREA OCUPADA

RODANTE
PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO E
MANUTENÇÃO

ÁREA OCUPADA

FRAGMENTAÇÃO DE ÁREAS VERDES
PELA VIA DE ROLAMENTO E PÁTIOS DE
ESTACIONAMENTO

ÁREA AGREDIDA

ÁREAS PROTEGIDAS OCUPADAS PELA
VIA DE ROLAMENTO E PÁTIOS DE
ESTACIONAMENTO

ÁREA AGREDIDA

ÁREAS VERDES OU DE LAZER PRESENTES
NO ENTORNO DA VIA E NOS PÁTIOS DE
ESTACIONAMENTO E MANUTENÇÃO

ÁREA DISPONIBILIZADA ÀS
COMUNIDADES

ÁREAS IMPERMEABILIZADAS (NA VIA
PRINCIPAL DE ROLAMENTO E EM PÁTIOS
DE ESTACIONAMENTO E MANUTENÇÃO

ÁREA IMPERMEABILIZADA

PREVENÇÃO À
POLUIÇÃO
AMBIENTAL

TECNOLOGIAS DISPONÍVEISNO SISTEMA
PARA PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO
AMBIENTAL

EMPREGO DE FILTROS DE GASES E
RUÍDOS NOS VEÍCULOS; UTILIZAÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS

INTEGRAÇÃO COM O
MEIO AMBIENTE

CUIDADO VISUAL COM A VIA DE
ROLAMENTO

ARBORIZAÇÃO LATERAL; PRESENÇA
DE VERDE; AUSÊNCIA DE FIAÇÕES

OCUPAÇÃO E USO DO
SOLO URBANO

Quadro 16 - Dimensão Ambiental – Indicadores de Mobilidade Sustentável
Fonte: Elaborado pelo autor
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DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR (OU
OBJETIVO)
QUALIDADE DA
SAÚDE HUMANA
JUSTIÇA SOCIAL
PARA COM A
COMUNIDADE

JUSTIÇA SOCIAL
(FUNCIONÁRIOS DAS
OPERADORAS)

SUB-OBJETIVO
QUANTIDADE DE PESSOAS ESXPOSTAS À
POLUIÇÃO DO AR CAUSADA PELOS
TRANSPORTES
CONGESTIONAMENTOS NOS
CORREDORES DE TRANSPORTES DE
DETERMINADA REGIÃO DA URBE

PARÂMETRO (OU ATRIBUTO /
MÉTRICA)
ESTIMATIVA DE PESSOAS
BENEFICIADAS PELO TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO POR UNIDADE DE
TEMPO
(ANO/MÊS/DIA)
MÉDIA DE
HORAS
DIÁRIAS PERDIDAS
EM CONGESTIONAMENTOS ANTES E
APÓS A INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO

CONDIÇÕES DE TRABALHO

EXPOSIÇÕES A INSALUBRIDADES NO
LOCAL DE TRABALHO

HORAS DE TRABALHO

ATENDIMENTO A NORMAS DE
TRABALHO
HORAS / TIPOS DE TREINAMENTOS
APLICADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
VOLTADOS PARA O BOM TRATAMENTO
DO PÚBLICO USUÁRIO
PARÂMETRO OBTIDO POR MEIO DE
ENTREVISTAS COM OS USUÁRIOS
(CONFORTO, TEMPO E REGULARIDADE
NA ESPERA DE VEÍCULOS NOS PONTOS
DE EMBARQUE / DESEMBARQUE E
ATENDIMENTO À VELOCIDADE MÉDIA
COMERCIAL DO SISTEMA)

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO NO
TRABALHO

ACEITABILIDADE DO TRANSPORTE
PÚBLICO PELA COMUNIDADE

INFORMAÇÕES (COMUNICAÇÕES) AOS
PASSAGEIROS SOBRE AS CONDIÇÕES DO
SISTEMA

DISPOSITIVOS DE INTERFACE COM OS
USUÁRIOS, PRESENTES NO SISTEMA
(ANÚNCIOS VISUAIS / SONOROS)
ACIDENTES COM VEÍCULOS / ANO;
USUÁRIOS ACIDENTADOS / ANO;
PEDESTRES ACIDENTADOS / ANO

SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DO
PÚBLICO DO ENTORNO DO SISTEMA

SOCIAL

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
INSTALADOS NO
SISTEMA(PASSARELAS; CALÇADAS;
GUIAS PARA CONTENÇÃO DOS
VEÍCULOS)
TRAÇADOS DE VIAS COM ACESSO A
ÁREAS DE SERVIÇOS, ATIVIDADES DE
LAZER E ZONAS RESIDENCIAIS E
CENTRAIS

LOCAL E REGIONAL

JUSTIÇA SOCIAL
PARA COM OS
USUÁRIOS DO
SISTEMA

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE
MOBILIDADE DOS USUÁRIOS

DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA A PÉ
ENTRE ZONAS RESIDENCIAIS OU
COMERCIAIS ATÉ UM PONTO DE
EMBARQUE / DESEMBARQUE
PRESENÇA/AUSÊNCIA DE CALÇADAS,
ACESSO A ESTAÇÕES, ZONAS DE
INTEGRAÇÃO COM OUTRAS LINHAS E
MODAIS ADJACENTES

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS:
RAMPAS; ELEVADORES; ASSENTOS
PARA OBESOS; TELEFONES COM
DIVERSAS ALTURAS; SINAIS EM
BRALLE / AUTORELEVOS HORIZONTAIS
E VERTICAIS; SANITÁRIOS
DIFERENCIADOS; ACOMPANHANTES;
PLATAFORMAS EM NÍVEL

OCORRÊNCIA DE EFEITO BARREIRA:
FRAGMENTAÇÃO DE COMUNIDADES
PELA VIA DE ROLAMENTO E PÁTIOS DE
ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS

Km(s) DE VIAS TOTALMENTE
SEGREGADAS; Km(s) DE VIAS
PARCIALMENTE OU NÃO SEGREGADAS;
PASSARELAS; FREQUÊNCIA DE
CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS (MAIOR
FREÜÊNCIA DE VEÍCULOS DIFICULTA A
TRANSPOSIÇÃO DE PEDESTRES SOBRE
A VIA DE ROLAMENTO)

DESPESA COM TRANSPORTE PÚBLICO
PARA ACESSAR O NÚCLEO CENTRAL DE
ATIVIDADES COMERCIAIS, CULTURAIS,
ETC.)
PORCENTAGEM DA RENDA GASTA COM
TRANSPORTE PÚBLICO

CUSTO MÉDIO POR VIAGEM; CUSTO
POR km

RENDA MÉDIA MENSAL DA POPULAÇÃO
/ CUSTO MENSAL DO TRANSPORTE
PÚBLICO

Quadro 17 - Dimensão Social – Indicadores de Mobilidade Sustentável
Fonte: Elaborado pelo autor
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DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR (OU
OBJETIVO)

SUB-OBJETIVO
TEMPO POR VIAGEM GASTO NO
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE
DO SISTEMA EM HORÁRIOS DE PICO

GESTÃO DA
MOBILIDADE
URBANA

SOCIAL

PARÂMETRO (OU ATRIBUTO /
MÉTRICA)
VELOCIDADE COMERCIAL MÉDIA (Km/h)
DO SISTEMA
QUANTIDADE DE VIAGENS OFERTADAS
EM HORÁRIOS DE PICO: QUANTIDADE
DE PASSAGEIROS / HORA / SENTIDO

DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE
PÚBLICO ROVOVIÁRIO

EXTENSÃO / DENSIDADE DE VIAS DE
ROLAMENTO (LINHAS); QUANTIDADE
DE MATERIAL RODANTE; OFERTA DE
VIAGENS

DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE
PÚBLICO FERROVIÁRIO

EXTENSÃO / DENSIDADE DE VIAS DE
ROLAMENTO (LINHAS); QUANTIDADE
DE MATERIAL RODANTE; OFERTA DE
VIAGENS

VEÍCULOS CIRCULANDO NO
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

QUANTIDADE E DENSIDADE POR TIPO
DE COMBUSTÍVEL; IDADE DA FROTA

ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DOS DIFERENTES
MODAIS DE TRANSPORTES PÚBLICOS
URBANOS

QUANTIDADEDIÁRIA DE USUÁRIOS DOS
TRANSPORTES PÚBLICOS POR MODAIS ÔNIBUS, BONDES, METRO, ÔNIBUS
ELÉTRICOS

AÇÕES DEDICADAS A TRANSPORTES
URBANOS

EXISTÊNCIA OU NÃO DE PLANOS
URBANOS DE TRANSPORTES NA URBE

AÇÕES DEDICADAS A TRANSPORTES
URBANOS

EXISTÊNCIA OU NÃO DE PROGRAMAS
INOVATIVOS PARA CONTROLE DO
TRÁFEGO URBANO NA URBE

NO INTERIOR DOS VEÍCULOS

PESSOAS / m2; AR CONDICIONADO;
NÚMERO DE ASSENTOS; MÍDIA;
INFORMAÇÕES SONORAS E VISUAIS

NOS PONTOS DE EMBARQUE E
DESEMBARQUE

AR CONDICIONADO; MIDIA (CCTV),
SONORIZAÇÃO; INFORMAÇÃO AOS
PASSAGEIROS; COBERTURA E
ASSENTOS DISPONÍVEIS

ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULOS PARTICULARES (AUTOS /
MOTOS / BICICLETA) DISPONIBILIZADOS
AO LONGO DO SEU TRAÇADO VIÁRIO

QUANTIDADE E LOCALIZAÇÃO

VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS NO
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

QUANTIDADE DE VEÍCULOS E IDADE DA
FROTA

FREQÜÊNCIA DE VIAGENS

TEMPO MÉDIO DE ESPERA DE UM
VEÍCULO EM UM PONTO DE EMBARQUE
/ DESEMBARQUE
TEMPO MÉDIO DE VIAGEM DO INÍCIO
AO FIM DA LINHA
FREQÜÊNCIA DE INSPEÇÕES E
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E
CORRETIVAS EM PRÁTICA
QUANTIDADE E DISTÂNCIA MÉDIA
ENTRE AS ESTAÇÕES DO SISTEMA

LOCAL E REGIONAL

CONFORTO DO
USUÁRIO

TEMPO DE VIAGEM

ATRATIBILIDADE DE
CLASSES A E B

ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
DOS VEÍCULOS, ESTAÇÕES E VIAS DE
ROLAMENTO
ESTAÇÕES PARA EMBARQUE E
DESEMBARQUE
CONCENTRAÇÃO DE PASSAGEIROS NOS
VEÍCULOS EM HORAS DE PICO
ATENDIMENTO ÀS VIAGENS
PROGRAMADAS
ATRATIBILIDADE PARA DIMINUIR O USO
DE AUTOMÓVEIS PARTICULARES

PASSAGEIROS / m2
ÍNDICE DE VIAGENS PROGRAMADAS /
VIAGENS REALIZADAS
TEMPO DE VIAGEM DO TRANSPORTE
PÚBLICO COMPARADO AO TEMPO DE
VIAGEM POR AUTOMÓVEL; CONFORTO;
SEGURANÇA; CONECTIVIDADE;
CREDIBILIDADE

Quadro 18 - Dimensão Social (continuação) – Indicadores de Mobilidade Sustentável
Fonte: Elaborado pelo autor
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DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR (OU
OBJETIVO)

SUB-OBJETIVO
ÁREA OCUPADA PELA VIA DE
ROLAMENTO
ÁREA OCUPADA POR PÁTIOS DE
MANUTENÇÃO E ESTACIONAMENTO
DESAPROPRIAÇÕES

INVESTIMENTO
INICIAL

ECONÔMICA

AQUISIÇÃO DO MATERIAL RODANTE
(VEÍCULOS)
CONSTRUÇÃO DA VIA DE ROLAMENTO
CONSTRUÇÃO DOS PÁTIOS PARA
MANUTENÇÃO E ESTACIONAMENTO DO
MATERIAL RODANTE
MONTAGEM DOS SISTEMAS EM CAMPO
INCLUINDO TRANSPORTE DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAL RODANTE

CUSTO POR m2
CUSTO POR m2
CUSTO UNITÁRIO/ TOTAL DE VEÍCULOS
CUSTO POR Km
CUSTO TOTAL DO SISTEMA; CUSTO
POR m2
CUSTO TOTAL DO SISTEMA; CUSTO
POR Km

CUSTO TOTAL DOS SISTEMAS; CUSTOS
INDIVIDUAIS DOS SISTEMAS

OPERAÇÃO

CUSTO TOTAL POR UNIDADE DE
TEMPO; CUSTO POR PASSAGEIRO POR
TEMPO

MANUTENÇÃO

CUSTO TOTAL POR UNIDADE DE
TEMPO; CUSTO POR PASSAGEIRO POR
TEMPO; CUSTO POR SUBSISTEMAS POR
TEMPO (VEÍCULOS, ESTAÇÕES E VIAS,
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO);
REPOSIÇÃO DE SUBSISTEMAS AO FINAL
DA VIDA ÚTIL (VEÍCULOS, VIA DE
ROLAMENTO)

DESATIVAÇÃO E DESCARTE FINAL

CUSTO POR VEÍCULO; CUSTO POR km
DA VIA DE ROLAMENTO

CUSTOS DE ENERGIA E COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS E ALTERNATIVOS CONSUMIDOS
PELO SISTEMA
DESPESAS PÚBLICAS

CUSTO POR UNIDADE DE TEMPO;
ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL AO
LONGO DA VIDA ÚTIL
SUBSÍDIOS PÚBLICOS APLICADOS NO
SISTEMA POR UNIDADE DE TEMPO

GERENCIAMENTO E MONITORAÇÃO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS
CUSTO DE TARIFAS

CUSTO POR UNIDADE DE TEMPO

CUSTOS AO LONGO
DA VIDA ÚTIL

JUSTIÇA SOCIAL
PARA COM A
COMUNIDADE

CUSTO POR m2

SISTEMAS DE CONTROLE PARA:
MOVIMENTAÇÃO DA FROTA;
MONITORAÇÃOE INFORMAÇÕES AOS DE
PASSAGEIROS (ESTAÇÕES, VIAS,
BORDO); ENERGIA DE TRAÇÃO E BAIXA
VOLTAGENS; INFORMAÇÃO AOS
USUÁRIOS; VENDA E COLETA DE
BILHETES

LOCAL E REGIONAL

GESTÃO DA
MOBILIDADE
URBANA

PARÂMETRO (OU ATRIBUTO /
MÉTRICA)

ECONOMIA DE DESPESAS COM O
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA
RODOVIÁRIA DA URBE DADA A
UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO (BENEFÍCIO PROPORCIONADO
AO USUÁRIO)

CUSTO POR PASSAGEIRO
TRANSPORTADO; CUSTO POR Km DE
USO; BILHETE ÚNICO PARA
INTEGRAÇÕES INTERMODAIS
REDUÇÃO DE CUSTOS, CALCULADA EM
FUNÇÃO DE VEÍCULOS/HORAS
PARADAS (CONSUMO ANORMAL DE
COMBUSTÍVEIS EM FUNÇÃO DE
CONGESTIONAMENTOS E BAIXA
VELOCIDADE MÉDIA DO TRANSPORTE
DIÁRIO)

Quadro 19 - Dimensão Econômica – Indicadores de Mobilidade Sustentável
Fonte: Elaborado pelo autor

Como se lê no texto acima, há diversos indicadores que podem ser aplicáveis
ao universo desta pesquisa. No entanto, o que deve fazer em casos concretos é
selecionar somente aqueles que interessem ao casos concretos. Jaeger, (2010),
quando escreve sobre a análise do fenômeno de urban spraw (crescimento
desordenado de uma região urbana atingindo os limites de áreas rurais vizinhas)
escreve que: somente um número limitado de indicadores devem ser utilizados para
reportar dados de monitoração do fenômeno; e que os indicadores selecionados
devem ser apropriados para realizarem com máxima precisão possível a
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monitoração do ponto focal do fenômeno a ser observado. Para o caso especifico do
seu estudo (urban spraw), ele recomenda que somente um indicador seja utilizado
para mensurar o grau de crescimento da urbe, enquanto que indicadores adicionais
sejam empregados para a avaliação de causas relevantes, consequências e outros
atributos. (tradução livre do autor)
O método ELASTIC (Evaluative and Logical Approach to Sustainable
Transport Indicator Compilation) descrito por Castillo (2010), propõe que a seleção
dos indicadores de transportes sustentáveis seja feita a partir de dois ramos
orientativos que são o de Qualidade Metodológica e o de Relevância ao Conceito de
Transporte Sustentável. O primeiro ramo orienta a seleção no sentido de que sejam
selecionados indicadores mensuráveis, de fácil obtenção, de rápida obtenção, que
possibilitem interpretações e que tenham isolabilidade. O segundo ramo identifica os
temas relevantes: desobstrução de ruas e vizinhanças; proteção ao meio ambiente;
equidade e inclusão social; segurança; e economia vibrante e eficiente. Em
alinhamento com este método, entende-se que os Quadros de Indicadores acima
apresentados poderão facilitar a orientação de analistas quanto à seleção daqueles
a serem utilizados em casos concretos.
Citam-se na sequencia do trabalho exemplos de indicadores empregados em
alguns estudos específicos.

3.7.1 Exemplos de aplicações de indicadores

May (2008) cita o relatório desenvolvido pela Conferência dos Ministros dos
Transportes da Comunidade Europeia o European Conference of Ministers of
Transport (ECMT) apresentado em 2000 . O documento identificou nove indicadores,
que mais tarde foram complementados com outros dois, que avaliam segurança,
educação e políticas sociais. Na dimensão ambiental, os objetivos de avaliação
escolhidos são os impactos devidos aos congestionamentos, proteção das
paisagens e da biodiversidade, redução de ruídos, redução das emissões de gases
de efeito estufa e melhoria da qualidade do ar. Na dimensão social os indicadores
focados são a melhoria da segurança dos transportes, melhoria de acessibilidade,
redução de medo e intimidações, e novamente a proteção de paisagens e
biodiversidade. E no âmbito econômico a atenção foi dada à melhoria da segurança
dos transportes, criação de riquezas e, novamente, como também usada na
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dimensão social, a redução dos congestionamentos. O segundo exemplo mostra a
pesquisa EC PROPOLIS, publicada em 2004, que concluiu como sendo importante
realizar a avaliação de sustentabilidade segundo os planos dos serviços e tarifas
(dimensões social e econômica), custo do uso de carros particulares (dimensão
econômica) e estímulo à concentração do uso do solo (dimensão ambiental). E o
terceiro caso abordado no mesmo estudo foi conduzido na Inglaterra em 2005. Ele
estimula a avaliação de uma combinação de ações nos planos: do aumento da
frequência dos ônibus nas rotas do transporte público (dimensão social); da redução
de tarifas (dimensões social e econômica); da taxação do uso de veículos
particulares (dimensão ambiental); e do desenvolvimento do aumento da capacidade
de transporte da infraestrutura rodoviária com programas de baixo custo (dimensão
econômica com reflexo direto na dimensão social, por possibilitar transporte público
a um maior número de pessoas).
Latsuo et al. (2000) escreve sobre os indicadores utilizados no projeto
SPARTACUS. Na dimensão ambiental, foram selecionados para o projeto os
indicadores para a avaliação da poluição do ar e o consumo de recursos naturais.
Na dimensão social, o foco foi dado em saúde humana, justiça social quanto à
exposição a poluentes atmosféricos e melhores condições de vida para as pessoas.
E, no campo econômico, a preocupação foi com a relação ao custo/benefício dos
sistemas de transportes e com outros indicadores como a relação custo/benefício
por tipo de modal e benefício econômico per capita oferecido aos usuários. O
Quadro 20 traz a visualização das dimensões, planos e objetivos deste trabalho.
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Dimensão de
Sustentabilidade

Indicador
Poluição do ar

Meio Ambiente
Consumo de recursos naturais

Saúde

Indicadores Sociais

Justiça social

Oportunidades

Indicadores
Econômicos

Benefícios totais

Subobjetivo
Emissões de Gases de Efeito Estufa
Emissões de Gases Acidificantes
Emissões de Compostos Orgânicos
Consumo de óleos e produtos minerais
Ocupação do solo
Consumo de materiais de construção
Exposição a material particulado
Exposição a Dióxido de Nitrogênio
Exposição a Monóxido de Carbono
Exposição a Ruídos
Ferimentos no Transito
Mortes no Trânsito
justiça à exposição a material particulado
Justiça à exposição a Dióxido de Nitrogênio
Justiça à exposição a Monóxido de Carbono
Justiça à exposição a ruídos
Segregação da urbe
Tempo total dispendido no trânsito
Nível de serviço do transporte público e atrasos
Vitalidade do centro da cidade
Acessibilidade ao centro da cidade
Acessibilidade a serviços
EURO per capita por ano

Quadro 20 - Sistema de Indicadores do projeto SPARTACUS
Fonte: Adaptado pelo autor, com dados de Latsuo et al. (2000)

Notar que cada um dos projetos exemplificados adotou, conforme as suas
prioridades de avaliações de sustentabilidade, os seus particulares indicadores e
subobjetivos de interesse.

3.7.2 Métricas

Neste item faz-se uma breve exposição de métricas quantitativas e
qualitativas que são usadas para valorar os indicadores e parâmetros de
sustentabilidade. São através dessas métricas que podem ser conhecidos os
patamares em que determinados sistemas se encontram nas dimensões da proteção
ambiental, impactos sociais e aspectos econômicos. Uma vez conhecido o patamar
corrente de um sistema ou produto de interesse, outro futuro pode ser definido,
seguindo metas de melhoramentos e ações planejadas para a realização de tal
evolução. Alguns exemplos de métricas quantitativas e qualitativas para os
indicadores e parâmetros são a seguir descritos.
Citando-se um primeiro caso, Philippi Junior e Malheiros (2005, p.466), citam
que “[...] os padrões nacionais de qualidade do ar e os respectivos tempos de
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amostragem e métodos de medição conforme de tipo de poluente” que são
estipulados na Resolução CONAMA nº 003 (Conselho Nacional do Meio Ambiente,
1990). Esses padrões são metas de sustentabilidade que podem ser definidas para
avaliações de sistemas de transportes referentes à dimensão ambiental (linha 9 do
Quadro 16), têm abrangência local e regional (poluição do ar) e foco nas emissões
de gás CO (Monóxido de Carbono): 40.000 micro grama por m3 (35 partes por
milhão) medidas em uma hora que não devem ser excedidas mais de uma vez por
ano; ou 10.000 micro grama por m3 (9 partes por milhão) medidas em oito horas que
não devem ser excedidas mais de uma vez por ano; o método de medição deve ser
o “infravermelho não dispersivo”. A mesma referência traz também métricas para a
avaliação de outras emissões (sugeridas na mesma linha do Quadro 8): NO 2, SO2 e
Material Particulado (Partículas Totais em Suspensão, Partículas Inaláveis e
Fumaça). No caso do gás CO, as concentrações acima indicadas definem o patamar
da boa qualidade do ar em relação às concentrações deste gás. Se aquele patamar
de qualidade for adotado e uma vez determinado o patamar em que se encontra
determinado sistema após ele ser devidamente avaliado e então ações podem ser
definidas: ou para manter o sistema na situação em que encontre ou para que seja
levado a uma determinada meta estabelecida.
Outro exemplo é o de uma métrica relativa à poluição sonora (parâmetro
indicado na linha 10 do Quadro 16). A dimensão é ambiental, tem abrangência local
e regional (poluição do ar) e foco em emissões de ruídos sonoros. Nestes casos, as
normas NBR 13067; NBR 13068, NBR 10151 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1997a; 1997b; 2000) podem ser usadas como referência para
a adoção de um nível de ruído considerado aceitável para o ser humano (entre 40
dbA e 70dbA) no interior e ou no exterior de veículos (CALLAI, 2008). Normas ISO
3095 e ISSO 3381 também podem ser utilizadas para a adoção de metas de
referência para avaliações de ruídos.
Com relação à “Acessibilidade Universal”, indicador da dimensão social
(consta na linha 10 do Quadro 17), este tem abrangência local e regional, foco em
justiça social para com os usuários do sistema de transportes. Este indicador já foi
usado com o seguinte processo e métrica de cálculo (CATANHO, 2009, p.153).
“Estimado a partir da verificação nos Terminais de Área Especial para Pessoas com
Mobilidade Reduzida, dotados de elementos facilitadores de mobilidade, tais como:
elevadores, de embarque/desembarque, assentos para obesos; telefones para
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surdos, com leitura na tela; telefones na altura apropriada para pessoas de baixa
estatura; sinais sonoros e inscrições em “Braille” para deficientes visuais; piso
podotátil; painel de mensagens variáveis; sanitários apropriados; pessoal dedicado e
treinado para atendimento ao usuário; os parâmetros seguem as recomendações da
norma NBR-9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O grau de
qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima.”
Outro procedimento de métrica cabe ao caso de “dispositivos para Informação
aos usuários”, indicador próprio da dimensão social (indicado na linha 7 do Quadro
17). Ele tem abrangência local e regional e foco em justiça social para com os
usuários do sistema. O indicador foi estimado após verificação da instalação de
sistemas de controle no modal VLP, que empregou equipamentos como: o GPS,
rádios para comunicação de dados e voz entre a central de operação e todos os
ônibus. O grau de qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores.
(CATANHO, 2009, p.153)
Na dimensão econômica, pode-se citar como exemplo de métricas os custos
referentes aos investimentos em ativos feitos em determinado Produto (indicador
sugerido no Quadro 19, dimensão econômica). O exemplo selecionado refere-se à
soma dos indicadores das linhas 1 (custo da área ocupada pela via de rolamento) e
5 (construção da via de rolamento incluindo as estações) do Quadro 19: o custo por
quilômetro de uma via de Metro está estimado entre 60 e 100 milhões de dólares
americanos (VUCHIC, 2007, p.426); o custo por quilômetro de uma via de VLT está
estimado entre 10 e 30 milhões de dólares americanos considerando a via de
rolamento tipo ferroviária e mais as estações (VUCHIC, 2007, p.287). O autor que
publica tais informações dá a estimativa de 8 a 20 milhões de dólares americanos
por quilômetro como sendo o investimento necessário para a construção de uma via
pavimentada e completamente segregada própria para um sistema VLP.
Assim como nos exemplos acima mostrados, todas as demais linhas dos
Quadros 16, 17, 18 e 19 podem ter métricas quantitativas associadas, a serem
determinadas em casos específicos de avaliações.

3.8 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)

Para facilitar o trabalho de captura e avaliação dos indicadores e parâmetros
de sustentabilidade para a realização de avaliações de casos concretos, existem
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alguns métodos específicos já desenvolvidos e disponíveis para utilização. Discorrese a seguir sobre três destes métodos, conhecidos pelos acrônimos de ACV, LCC e
SLCA.
O processo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) ou Life Cycle Assessment;
(LCA) cobre estudos de avaliação de todos os possíveis impactos ambientais
causados por determinado “Produto” que tem a sua definição no item 3.9 da norma
NBR ISO 14044 que o define como sendo “qualquer bem ou serviço” (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b) ao longo de sua cadeia produtiva,
desde a extração de matérias-primas da natureza até o destino final do produto pósconsumo. A ACV contempla o acompanhamento da vida de um produto, do "berço
ao túmulo" (CHEHEBE, 2002, p.10.). O método foi criado nos Estados Unidos no
início dos anos 90, para orientar a tomada de decisões no sentido da
sustentabilidade ambiental. Desde 1991, quando foi divulgado pela SETAC, foram
produzidos numerosos estudos setoriais, dentre os quais, os setores de energia e
transportes, foram os mais estudados.
A norma NBR ISO 14040:2009 trata do método de ACV. De forma
simplificada, esta norma cobre três grandes aspectos da ACV: onde iniciar e parar o
estudo do ciclo de vida (a extensão da ACV), quantos e quais subsistemas devem
ser incluídos no estudo (a largura da ACV), e qual o nível de detalhes do estudo (a
profundidade da ACV). Ela estabelece os princípios fundamentais que norteiam a
realização de uma ACV (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2009b, p.6).
A abordagem de ciclo de vida completo da unidade funcional, que pode ser
dividida em processos intermediários ou unidades de processo, possibilita que
eventuais transferências de cargas internas sejam determinadas e estudadas. O
foco da avaliação é nos aspectos ambientais de um produto/sistema; aspectos e
impactos econômicos e sociais estão tipicamente fora do escopo da ACV, mas
podem ser com ela combinados para avaliações mais abrangentes (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b, p.7). Como a ACV tem uma
abordagem relativa, o inventário é associado a uma fronteira de sistema, que define
os limites do estudo e todas as entradas e saídas de materiais, produtos e energias
do inventário são a ela referentes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2009b, p.7). A transparência na realização da ACV é outro princípio
orientador importante. Prioritariamente as decisões de uma ACV devem ser
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embasadas nas ciências naturais, com avaliações quantitativas mensuráveis, mas,
se isso não for possível, abordagens econômicas, sociais ou resultados decorrentes
de tratados internacionais podem ser utilizados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009b, p.7).
Quatro são as fases de uma ACV: definição de objetivo e escopo; análise de
inventário; avaliação de impacto e interpretação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009b, p.7). Os estudos de inventário são feitos em três fases
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b, p.8): definição de
objetivo e escopo; análise de inventário; e interpretação. A Figura 4 a seguir integra
essas fases.
A referida norma define o conceito de Sistema de Produto (Figura 5) como
sendo aquele que desempenha a função que será escopo de uma ACV. O Produto
pode ser subdividido em processos menores, denominados de processos
elementares, que facilitam a identificação das entradas e saídas. A subdivisão
depende do detalhamento requerido pela modelagem e é definida caso a caso. O
produto petróleo2 é um exemplo de fluxo elementar que pode estar entrando na
composição de um Produto de maior escopo. Emissões para o ar, água e solo são
exemplos de fluxos elementares que saem do fluxo maior do Produto.

Definição de
Objetivo e
Escopo
Aplicações diretas

- Desenvolvimento e
aperfeiçoamento de produtos
Análise de

Interpretação

Inventário

- Planejamento estratégico
- Elaboração de políticas
públicas
- Marketing
- Outras

Avaliação
de Impacto

Estrutura da ACV

Figura 4 – Fases da ACV – NBR ISO 14040:2009
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009b, p.8)
2

Nota do Autor: o petróleo, entendido como sendo um produto, é obtido através de um processo que
envolve etapas como perfuração do solo, extração, acondicionamento, transporte e distribuição para
unidades de refino; cada uma dessas etapas compõe um fluxo elementar e todas elas formam o fluxo
maior do um sistema produto, denominado de fluxo de referência, ou fluxo principal.
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Aquisição de
matérias- primas
Outros
sistemas

Fluxos
elementares

Transporte

Produção
Fluxo de
produtos
Uso
Fluxos
elementares

Fluxo de
produtos

Outros
sistemas

Suprimento
de energia
Reciclagem/
reuso

Tratamento de
resíduos

Figura 5 – Exemplo de um Produto para ACV – NBR ISO 14040:2009
Fonte: Adaptado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b, p.11)

Outras definições encontradas na norma são as de função, unidade funcional
e fluxo de referência (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2009b). A função descreve o trabalho que o Produto realiza. Por exemplo, no caso
de um sistema de transporte, a função é a de transportar pessoas ou cargas, de um
ponto de origem a um determinado destino. A unidade funcional descreve, de forma
quantitativa, o desempenho do sistema produto. Em outras palavras, a unidade
funcional descreve o resultado que é colhido dada a aplicação de um determinado
Produto. Aplicando a definição ao caso de um sistema de transporte, a unidade
funcional pode ser, por exemplo, o número de pessoas ou o volume de carga
transportada entre uma origem e um destino em uma determinada unidade de
tempo. O fluxo de referência, por sua vez, define a quantidade de material e energia
que o Produto precisa para executar a sua função conforme descrita pela unidade
funcional.
A ACV é limitada e conduzida dentro da denominada fronteira de sistema, que
abarca os sistemas de produto em estudo, os fluxos elementares e as fases do ciclo
de vida.
Uma vez definidos o objetivo e o escopo (limites), os passos seguintes da
ACV conforme a norma NBR 14040 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b) tratam primeiramente da Análise de Inventário do Ciclo de Vida (AICV). Aqui
é feita a coleta e cálculo dos dados de energia e das matérias-primas empregadas
na fabricação do produto sistema, bem como o levantamento das emissões de
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poluentes que são lançados na água, solo e ar. Em seguida é feita a Avaliação de
Impacto do Ciclo de Vida (AICV), fase em que são estudadas as significâncias dos
impactos ambientais. E, por fim, é feita a Interpretação dos Resultados.
O levantamento de inventário tem como etapas: a apresentação do Produto
objeto de estudo e dos limites considerados em termos dos estágios de ciclo de vida,
unidades de processo e entradas e saídas de massas e energias do sistema; o
estabelecimento de bases para eventuais comparações entre sistemas (casos de
estudos comparativos); a definição de procedimentos de cálculo e da coleta de
dados, incluídas as regras para a alocação de produtos e o tratamento dispensado à
energia; e a constituição de elementos necessários a uma correta interpretação dos
resultados da análise do inventário.
A definição de deve considerar o conceito de Unidade Funcional. Chehebe
(2002, p. 38) informa que um determinado sistema ou produto pode desempenhar
várias funções e que aquela que será avaliada em um estudo de ACV deve ser
claramente definida, mensurável, consistente com os objetivos e escopo do estudo e
caracterizada por um determinado desempenho (função). Segundo ele, “[...] a
quantificação/medição dessa função identificada é chamada de unidade funcional”.
Este ó o conceito presente na norma de ACV, NBR ISO 14044 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2009b, p.4)3. Se o caso de estudo for comparar
Produtos distintos, eles devem ser funcionalmente equivalentes para atender a uma
Unidade Funcional Comum (CHEHEBE, 2002, p.38). Escreve que um determinado
sistema ou produto pode desempenhar várias funções e que aquela que será
avaliada em um estudo de ACV deve ser claramente definida, mensurável,
consistente com os objetivos e escopo do estudo e caracterizada por um
determinado desempenho (função). Segundo ele, “a quantificação/medição dessa
função identificada é chamada de unidade funcional” (CHEHEBE, 2002, p.38). Em
caso de avaliações comparativas, a Unidade Funcional é a base par avaliação de
desempenho. A partir dessa Unidade Funcional comum os Sistemas de Produto
terão seus fluxos de processo definidos e comparados.
A Avaliação de Impactos, feita com base nos dados quantitativos
inventariados, registra a magnitude e significância das interações entre o Produto e

3

item 3.20: Unidade Funcional é definida como “desempenho quantificado de um Sistema de Produto
para utilização como uma unidade de referência.”
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o meio ambiente. O nível de detalhe, escolha dos impactos a serem avaliados e a
metodologia utilizada dependem do objetivo e do escopo do estudo.
A Interpretação consiste em analisar os resultados obtidos nas fases de
inventário (na fase de inventário já é possível a realização de alguma interpretação)
e/ou avaliação de impactos, de acordo com os objetivos e escopo previamente
definidos. Os resultados dessa fase podem tomar a forma de conclusões e/ ou
recomendações aos tomadores de decisão (CHEHEBE, 2002).

3.9 Avaliação do Ciclo de Custo e integração com Avaliação do Ciclo de Vida

Os tomadores de decisões dos setores públicos e privados frequentemente
precisam que os cenários construídos com o método de ACV também incorporem
informações econômicas. Entretanto, os aspectos econômicos internos ou externos
aos processos dos sistemas e produtos não estão considerados no escopo da
metodologia daquele método. Esta tradicional separação entre as avaliações
ambiental e econômica limita a ação de avaliação dos analistas (NORRIS, 2001).
Este autor fixa atenção no método Life Cycle Cost (LCC), e o seu emprego para
complementar avaliações via ACV. Primeiramente lembra ele que, originalmente
LCC foi normatizado como um processo para gerenciar custos econômicos de
produtos. Segundo ele, embora a similaridade de nomes Life Cycle Assessment
(LCA) e Life Cycle Cost (LCC), os dois procedimentos têm diferenças metodológicas.
O Quadro 21 destaca uma comparação feita pelo mencionado autor, que mostra
como alguns elementos de análise são tratados diferentemente por cada um dos
dois métodos:
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Elemento de
Comparação
Propósito

Atividades
pertinentes

ACV

LCC

Comparar o desempenho ambiental
relativo de produtos-sistemas alternativos
que
desempenham
funcionalidades
sociais equivalentes.
Processos conectados a todo o ciclo de
vida físico do produto-sistema (fases de
pré-uso, uso, fim de vida útil e descarte).

Determinar a efetividade de alternativas de
investimentos e tomadas de decisões
econômicas de produtores e consumidores de
bens manufaturados.
Aquelas que causam custos ou benefícios
diretos ao produtor ou consumidor que
investiu em um produto-sistema, durante a
vida econômica do investimento (tempo de
vida do produto-sistema).
Fluxos de custos e benefícios que impactam
produtores e consumidores (os
agentes
tomadores de decisões econômicas).
Unidades monetárias.

Fluxos
considerados

Fluxos de materiais, energias e emissões
e poluições

Parâmetros
de
avaliação
características
temporais e de
escopo

Unidades de massa, energia, volume e
outras unidades físicas.
A temporização dos processos, volumes
de produção e seus consumos são
tradicionalmente ignoradas; a avaliação
de impactos ambientais pode considerar
janelas fixas de tempo (por exemplo,
avaliação do potencial de aquecimento
global em um período de 100 anos), mas
os impactos futuros não são descontados
(por exemplo: avaliar no presente o
impacto no aquecimento futuro).

O tempo é crítico; os investimentos, custos e
benefícios são avaliados em janelas de tempo
fixas (o que ocorre fora da janela de estudo é
ignorado),
os
impactos
futuros
são
considerados no tempo presente (são trazidos
para o tempo presente – net present value (ou
NPV)); são exemplos do conceito os impactos
de custos ou benefícios decorrentes de
processos inflacionários ou de avaliações de
riscos futuros.

Quadro 21 – Comparação entre ACV e LCC
Fonte: Tradução livre do autor, com dados de Norris, (2001)

Seguem considerações sobre estudos a respeito do método LCC e da
integração das dimensões ambiental e econômica.
FIXSON, (2004), descreve um processo de análise de custos de produtos,
decompondo a captura de custos ao longo de quatro fases de um ciclo de vida de
quatro fases: Projeto e Desenvolvimento, Produção, Uso e Descarte. O trabalho está
voltado a discutir as características das arquiteturas de produção de produtos e sua
influência nos custos dos elementos presentes ao longo do ciclo de vida desses
produtos. O foco então, está nos custos de gerenciamento e produção, e menos em
eco-custos, ou seja, em capturar custos ambientais que ocorram ao longo do ciclo
de vida. Assim, nas duas primeiras fases (projeto e desenvolvimento), o autor não
menciona custos relativos a impactos ao meio ambiente. No entanto, na fase de uso,
são mencionados custos de danos à saúde pública e emissões ao meio ambiente. E,
na quarta fase (descarte), são também mencionados custos externos, imputados a
degradações ao ambiente e à qualidade do ar. O autor não menciona diretamente a
sigla LCC ao longo de seu trabalho, mas sim o termo Custo do Ciclo de Vida (Life
Cycle Cost).
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Há dois entendimentos sobre a funcionalidade do método LCC (SETTANNI,
2008). Uma delas, a funcionalidade tradicional, é a de contabilizar e gerenciar os
custos que ocorrem ao longo do ciclo de vida econômico do produto. Dentro desta
função gerencial, o processo objetiva a contabilização, análise e redução dos custos
dos produtos. Do ponto de vista do gerenciamento ambiental de custos (EMA –
Environmental Management Accounting), a atenção que está sendo dada a este
método é para que ele seja utilizado para incorporar custos ao método LCA.
O desafio para os especialistas em avaliações de impactos ambientais é
então o de adaptar o método LCC à função de complementar o método LCA para, a
ele, incorporar os custos ambientais.
Para tanto, há várias propostas, como a de utilizar integralmente o processo
LCC em acoplamento com o procedimento ACV (TUPAMAKI, 1998, apud
LANGDON, 2007, p.85). Por esse conceito, os custos que devem ser considerados
na avaliação de ciclo de custo são todos os impactos ambientais apurados pela
ACV, convertidos em custos. Com relação a variáveis, todas as variáveis dos
processos ACV e LCC devem ser consideradas e os seus efeitos transformados em
custos. A equação abaixo descreve a proposta aplicada aos ciclos de vida de um
determinado empreendimento:

LCC = [Custo Inicial (capital investido)] + [NPV (uso e manutenção)] +
Custos Operacionais (uso) + (grandes reparos + modernizações +
revitalizações) + Descartes + [Custos de Impactos Ambientais
(apurados via ACV)] + [Fatores Trabalhistas (apurados via ACV)] +
[Fatores de Uso e Ocupação do Meio Ambiente (apurados via ACV)].

Há também a proposição de que seja feita a incorporação de eco-custos na
ferramenta ACV. Isso, para complementar a qualidade de informação e assim
aprimorar

os

custos

dos

investimentos

com

a

preocupação

ambiental

(BOUSSABAINE; KIRKHAM, 2005, apud LANGDON, 2007). Sugeriram esses
autores em referência que também os eco-custos devem fazer parte do método LCC
para que, efetivamente, possam ser avaliadas alternativas de projetos de sistemas e
produtos com preocupações ecológicas (eco-projeto). A proposta de eco-custos visa
incorporar na ACV os custos referentes a: controle de emissões atmosféricas; uso
de insumos (energia e água) empregados na extração de matéria prima e nos
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processos de manufatura; descartes; tratamentos de descartes incluindo sólidos;
taxas ambientais; medidas de recuperação ambiental; e serviços de gerenciamentos
ambientais.
Um tema que tem merecido atenção por parte dos especialistas quanto ao
emprego do procedimento LCC como método de apoio a LCA é o da metodologia
para captura de custos confiáveis dos impactos ambientais bem como as suas
avaliações. Este é o assunto apresentado por KICHERER et al., (2007). O
procedimento descrito no trabalho em referência faz a normalização dos impactos
ambientais e dos custos dos produtos em relação a variáveis de referência, cujos
valores servem como parâmetros para avaliação. Quando esses valores são
colocados em diagramas de Impactos Ambientais contra Custos, as análises são
feitas pela contabilização das “distâncias” entre valores lançados nos diagramas,
que mostram gráficos que possibilitam as avaliações de eco-eficiência e custos dos
produtos.
Castella et al. (2009) escreve que Life Cycle Costing (LCC) é uma
metodologia que se combina com a de ACV para avaliar o custo de um produtosistema ao longo de todo o seu espectro de vida. A metodologia LCC considera os
custos de planejamento, pesquisa e desenvolvimento, produção, operação,
manutenção e descarte, de acordo com a norma IEC 60300-3-3 (INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL

COMMISSION

STANDARDS,

2005).

Ainda

segundo

Castella et al. (2009) os conceitos e procedimentos correntes aplicáveis a ACV e
LCC são geralmente incompatíveis, uma vez que os dois processos se prestam a
responder diferentes questões. O método de ACV avalia o desempenho ambiental
de produtos-sistemas de uma forma holística, considerando todos os processos
casualmente conectados entre si. Já o processo de LCC compara custos efetivos de
investimentos alternativos ou custos ou benefícios para que atores (produtores ou
consumidores) econômicos envolvidos em processos produtivos tomem suas
decisões econômicas. No entanto, apesar dessas aparentes incompatibilidades,
reconhecem esses autores que há várias propostas para a realização de uma
combinação coerente dos diferentes propósitos dos dois procedimentos, tais como:
estender o processo LCA para incorporar custos externos; estabelecer como base
do método LCC a estrutura LCA; empregar o procedimento Value Ratio Model usar o
conceito de Econo-Environmental Return; e usar o conceito de Social Life Cycle
Costs. Apesar da consideração inicial sobre a incompatibilidade entre os dois
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métodos, estes pesquisadores realizaram um trabalho que consistiu em comparar
duas estruturas (carrocerias) de veículos ferroviários. Eles se utilizaram de um fluxo
de processo que estende o modelamento de custos técnicos (ciclo de vida físico de
produto - LCC) para incorporar outros estágios de ciclos de vida, combinando-o com
fases da LCA. Esta combinação é mostrada no diagrama da Figura 6 a seguir, que é
a proposta que eles sugerem para integrar as duas ferramentas.

Modelo de Custo Técnico - TCM

ACV: Inventário

Base de Dados
de ACV

Base de Dados
de Custos
Matéria Prima

Emissões, consumo e
impactos devidos à produção
de matérias primas

Manufatura: Materiais e
Energias

Emissões, consumo e impactos
devidos aos estágios de
manufatura, incluindo máquinas e
transportes internos

Custo de consumo de energia mais
custo da mão de obra para
manutenção (na fase de uso)

Uso (Manutenção): Materiais
e Energias função do Peso da
Caixa do Veículo

Emissões, consumo e impactos
que ocorrem na fase de uso do
produto

Custos para desmontagem e
revalorização dos resíduos da
Caixa do Veículo

Descarte: Desmontagem e
Reciclagem ou Cenários para
Tratamento de Resíduos da
Caixa do Veículo

Emissões, consumo e
impactos para desmontagem e
revalorização dos resíduos

Custo de Produção de Matéria
Prima

Custos detalhados da
produção da Caixa do Veículo

Análise de Custos

Análise de Impactos
Ambientais

Custo total: LCC

Avaliação de Ciclo de Vida:
ACV

Figura 6 – Procedimento de Custo Técnico (TCM) combinado com Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV)
Fonte: Castella et al. (2009, tradução do autor)

As quatro mais destacadas normas que tratam do tema LCC são: IEC 603003-3,

ISO15663,

NORSOK-O-CR001/2,

e

SAE-ARP4293/4294

(KAWAUCHI;

RAUSAND, 1999). Seguem algumas informações sobre as duas primeiras, que são
as mais conhecidas.
A série IEC 60300 é composta por normas que tratam de dependability
management. A IEC 60300-3-3 apresenta o conceito básico de LCC, o conceito de
elementos de custos e os procedimentos de análise que são formados por seis
passos, sem, no entanto, mostrar os seus detalhes.
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Os seis passos recomendados para a realização de avaliação de custos são,
de acordo com a International Electrotechnical Commission Standards (2005, p.17):
1) Passo 1: Plano de Análise (LCC Analysis Plan), que deve incluir a
definição do problema a estudar e os objetivos (Engenharia + Marketing);
2) Passo 2: Fases (IEC 60300-3-3 p. 19; Figura 5) para Modelamento (LCC
Model Development): Engenharia e Manufatura, nas etapas de: Conceitos
e Definição; Desenvolvimento; Fabricação; Instalação; Operação e
Manutenção; Descarte;
3) Passo 3: Procedimento de Análise (LCC Model Analysis);
4) Passo 4: Documentação (LCC Analysis Documentation);
5) Passo 5: Revisão dos Resultados (Review of LCC Results);
6) Passo 6: Atualização da análise (LCC Analysis Update).

Notar que a norma em consideração diz que, quando aplicável, o
procedimento de estudo de custo pode incluir aspectos ambientais ou environmental
and safety aspects (International Electrotechnical Commission Standards (2005,
p.27). Há, portanto, uma menção direta sobre a possibilidade de interconectividade
entre os processos LCC e ACV.
A Figura 7 mostra as fases do ciclo de vida físico de um produto, como
especificado pela norma IEC 60300-3-3.
A segunda norma mencionada, a ISO série 15663, trata da aplicação do
método LCC nas áreas de petróleo e gás natural e em particular em plataformas
marítimas (offshore). Entretanto, ela pode ser aplicada em outros campos industriais.
Ela normatiza a metodologia da LCC, traz um estudo de caso e também mais
detalhes sobre sua aplicação do que a norma IEC 60300-3-3. A norma tem uma
estrutura de três blocos: Metodologia; Guia de Aplicação da Metodologia e Métodos
de Cálculos; e Guia para Aplicação em Projetos.
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Figura 7 - Fases do Ciclo de Vida Físico - IEC 60300-3-3
Fonte: International Electrotechnical Commission Standards (2005, p.19)

Finalizando esta breve análise sobre a incorporação do processo LCC na
questão da monetarização dos impactos ambientais, o processo de integração entre
os métodos LCC

e ACV tem progredido de forma limitada. Lembra no entanto

SWARR, et AL (2011) que a SETAC publicou recentemente um código de práticas
para ciclo de vida de custo ambiental (Code of Practice for Environmental Life-cycle
costing –LCC), o qual traz descrições para a realização de avaliações e decisões
consistentes. Segundo ele, o documento tem como base o conceito de avaliação de
sustentabilidade do ciclo de vida e considera os três pilares da sustentabilidade,
quais sejam meio ambiente, economia equidade social. (tradução livre do autor)
3.10 Avaliação Social do Ciclo de Vida e sua combinação com ACV e ACC

As discussões que cercam o tema da construção da normalização de
ferramentas de ciclo de vida para avaliação de sustentabilidade em seu espectro
amplo congregam diferentes opiniões sobre como deverá evoluir a questão. Há os
defensores da aplicação integral da norma EN ISO 14044/2006 para as três
dimensões de forma adaptativa e substituindo, por exemplo, frases e ou palavras
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dos tipos “significância ambiental” para “significância ambiental e social” e assim por
diante (BARTHEL et al. 2005 apud JORGENSEN, 2008).
Outros estudiosos do tema também propõem adaptações no método de ACV
corrente: “a norma EN ISO 14040/2006 tem sido utilizada como estrutura de
referência para o desenvolvimento dos procedimentos LCC e SLCA” (KLÖPFFER,
2008). Há, no entanto, o reconhecimento de toda a comunidade que estuda este
assunto de que é importante unificar a normatização que englobe os três pilares da
sustentabilidade (SWARR, 2009).
Segundo KLÖPFFER, (2008), uma futura combinação das três ferramentas
(LCA + LCC + SLCA), fundidas em somente uma (LCSA: Life Cycle Sustainability
Analysis), irá proporcionar uma avaliação completa quanto à sustentabilidade de
produtos-sistemas. Diz o mesmo autor que, enquanto não haja normatização para
uma ferramenta integrada, há pelo menos duas opções sobre como incluir LCC e
SLCA na avaliação de sustentabilidade de produtos: a primeira é fazer a avaliação
considerando-se três ciclos de vida separados (LCSA = LCA + LCC + SLCA), nesta
opção tomam-se como linha de trabalho: a adoção de uma única (idealmente única)
fronteira de sistema; não fazer qualquer ponderação ou compensação entre as três
dimensões (transferência de pesos entre dimensões), que deverão ser avaliadas
independentemente (as vantagens das avaliações independentes são as de
transparência nas análises e isolamento de possíveis compensações entre os três
pilares); e a segunda é a de se usar uma nova ferramenta LCA (como já dito,
possibilidade de futura normatização), que teria a ela incorporada as duas outras
(LCC + SLCA); nesta opção, apenas uma avaliação de impacto de ciclo de vida (LCI:
Life Cycle Impact - assessment) seria feita (definindo-se um conjunto único de
parâmetros), ao invés das três da opção anterior.
Ainda segundo Klöpffer (2008), entre a comunidade que estuda o assunto há
partidários das duas opções e discussões estão acontecendo com vistas à
possibilidade da extensão da série ISO 14040ff ou ao desenvolvimento de uma nova
série de normas internacionais que tratariam de eco-eficiência. Klöpffer (2008), traz à
pauta em seu artigo em referência a questão da compatibilidade da norma ISO
14040 (editada em 2006) com relação ao procedimento descrito na segunda opção.
Klöpffer (2008) lembra que essa norma diz, em sua introdução, que a LCA considera
aspectos ambientais e outros potenciais impactos e que a LCA tipicamente não
considera os aspectos econômicos e sociais mas, que o processo de ciclo de vida
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poderá ser aplicado também a esses aspectos (portanto a LCA não proíbe a
avaliação de aspectos econômicos ou sociais). Feita essa observação, a LCA pode
ser utilizada como guia da avaliação independente (primeira opção), enquanto
correm os processos de normatização da nova LCA (para incorporar LCC e SLCA)
ou a revisão das normas ISO 14040 e 14044 para a normatização da segunda
opção (KLÖPFFER, 2008).
Os objetivos da avaliação de impactos socioeconômicos podem ser
classificados em dois grandes grupos (JORGENSEN, 2008). Um deles se dedica a
comparar produtos e processos sob o ponto de vista da rotulagem social, ou as
empresas que os fabricam, quanto ao seu engajamento em fazer investimentos
socialmente corretos. O outro grupo objetiva identificar potenciais melhoramentos
em produtos, processos ou empresas.
O método SLCA, que hoje se encontra em estágio embrionário de estudos de
normatização, deve ser presentemente considerado como um projeto para
desenvolvimento futuro. Para a sua utilização, o que há em termos de
recomendação internacional é um guia desenvolvido pela UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME (2009). As dificuldades atuais do uso deste método
estão na forma de como concatenar os indicadores sociais (avaliação de impacto
social) à unidade funcional (parâmetro mensurável quantitativamente, elemento base
usado para a avaliação e ou comparação de produtos sistemas) e como restringir os
vários indicadores sociais (aplicáveis ao caso específico) a uma quantidade mínima
gerenciável. No momento, indicadores com parâmetros qualitativos e semiqualitativos são usados como substitutos daqueles totalmente quantitativos
enquanto os grupos de trabalho da ISO estudam a questão.
Segundo o guia da United Nations Environment Programme (2009), sempre
que possível, a avaliação via o processo SLCA deve caminhar aderente ao método
ACV (observação feita por não existir, no momento, uma normalização própria), de
forma a: seguir os quatro passos do método quanto a determinar objetivos e escopo,
analisar inventários, avaliar impactos e realizar interpretações de resultados;
abranger as cinco fases recomendadas, quais sejam as de extração de materiais
naturais, projeto e manufatura, embalagem e distribuição, uso e manutenção e
descarte; manter consistência com as normas ISO 14040 e ISO 14044 (as quais são
hoje objetos de revisões, iniciadas em 2004, para incorporarem os aspectos tanto
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econômicos quanto sociais - estudos em realização pelo Task Force Group on Social
Impacts in LCA, sob a coordenação da UNEP/SETAC).
O guia para avaliação de impactos sociais de produtos (UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME, 2009), ou processo de Avaliação Social do Ciclo de
Vida (nossa tradução), ou Societal Life Cycle Assessment (SLCA) foca a análise dos
impactos e ou benefícios sociais que ocorrem ao longo de todo o ciclo de vida físico
de produtos e serviços. Os aspectos sociais e socioeconômicos que são avaliados
pelo método são aqueles que afetam diretamente, de forma positiva ou negativa,
todos aqueles atores que têm interesses correlacionados com o desempenho dos
produtos e serviços, ao longo de todo o seu ciclo de vida.. As causas de impactos
sociais podem ser disparadas a partir de três grandes dimensões: comportamentos
ou decisões (como exemplo a proibição de funcionários se associarem em
sindicatos; o emprego de menores); processos socioeconômicos (por exemplo, a
decisão sobre a construção de uma infraestrutura para beneficiar determinada
comunidade); capitais disponíveis, como físicos, humanos, culturais (por exemplo, a
realocação de capitais disponíveis, dada a proibição da fabricação de determinado
produto considerado poluente).
Mais recentemente, escreve FINKBEINER et al (2010) que, embora
sustentabilidade seja hoje em dia um conceito aceitável como um princípio guia, sua
avaliação sem ambiguidades ainda é um desafio. Segundo ele, a dimensão
ambiental é bem coberta pelo método de ACV, mas o método de LCSA (Life Cycle
Sustainability Assessment) é o caminho a ser perseguido. Lembrando ele a
“pirâmide de Maslow”, o método LCSA ocupa o seu topo, tendo logo abaixo as
camadas de Eco / Eficiência de Recursos, Avaliação do Ciclo de Vida, Pegadas de
Carbono e Água e Ações de Ciclo de Vida. A última camada, situada na base da
pirâmide, representa, qualitativamente, conceitos que consideram o ciclo de vida de
um sistema como um todo, dentro do conceito de “da gaveta ao túmulo”; acima
desta camada, as demais passam a ter mensurações quantitativas. A camada Eco /
Eficiência de Recursos incorpora métricas de custo. O método no topo da pirâmide,
LCSA captura os impactos sociais resultantes das organizações e de produtos e
processos. Segue o autor em seu artigo em referência citando que esses impactos,
no entanto, não são fáceis de serem estimados e que muitos deles são valorados
qualitativamente. Relembra também FINKBEINER et al (2010) a fórmula proposta
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por Klöepffer: FINKBEINER et al (2010) LCSA = LCA + LCC + SLCA. (tradução livre
do autor)
FESCHET et al (2010) comenta que há necessidade da elaboração dos
indicadores para o método SLCA, uma vez que muita atenção está sendo dada em
sua caracterização e organização. Ela descreve, em seu artigo, que essa elaboração
deva ser articulada pela consideração de um modelo composto de cinco capitais: o
capital natural, social, humano, físico/produtivo e o institucional, este último formado
por regras e normas. Esses capitais caracterizam um processo de crescimento e
desenvolvimento, à semelhança de um sistema de produção, no qual os referidos
capitais estão envolvidos. Este sistema de produção, segundo os autores, podem
refletir os impactos, danos ou benefícios em sistemas protegidos. (tradução e
interpretação livre do autor)
As Figuras 8 e 9 mostram uma proposta para a incorporação dos elementos
sociais às fases de ACV e LCC, compondo então o diagrama integrado de fases. A
Figura 8 ilustra as normas que lastreiam a integração dos métodos e a Figura 9
mostra o fluxo de fases combinando as fases das três dimensões do Produto. A linha
mestra dessa combinação é dada pela norma de ACV. A norma IEC 6033-3-3 define
as fases do ciclo de vida físico, ao longo das quais são inventariados os custos. E a
as fases de impactos e benefícios sociais têm como o guia as recomendações da
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (2009), que são basicamente
ficarem atreladas às fases de ACV.

Figura 8 - Fases Integradas de ACV, LCC e SLCA
Fonte: Elaborado pelo autor
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Cenários para
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Usuários: condições de
viagem (assentos,
conforto, facilidade de
embarque e
desembarque,
informações sobre as
viagens, acessibilidade,
pontualidade, atração de
usuários que usam
automóveis, segurança,
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Avaliação de Impactos/Benefícios
Sociais
Conclusões/Recomendações

Figura 9 – Diagrama Integrado das Fases dos ciclos LCC, ACV e SLCA
Fonte: Elaborado pelo autor

3.11 Resumo do estudo bibliográfico

O material bibliográfico consultado

traz a informação que a noção de

sustentabilidade tem a ver com capacidade de a sociedade combinar crescimento
econômico de longo prazo com preservação ambiental para beneficiar as presentes
e as futuras gerações.No entanto, para que este tema seja inserido no processo de
decisão das organizações, a sustentabilidade precisa ter elementos mensuráveis,
com indicadores e métricas apropriadas.
Os indicadores e parâmetros de sustentabilidade que abordam o cenário de
transportes urbanos e que foram estudados são selecionados segundo uma
abordagem caso a caso, mas há um consenso de que eles abordem, de forma geral,
elementos relativos a preservação ambiental, desenvolvimento econômico, e
desenvolvimento social;
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Há métodos dedicados à avaliação de indicadores que focam as três
dimensões de sustentabilidade como os procedimentos de ACV, LCC e SLCA. O
método de ACV encontra-se em plena utilização e com conhecimento bastante
consolidado. O de LCC, tradicionalmente empregado para o gerenciamento de
custos de produção, começa a se aproximar do conceito de custos ambientais. A
captura dos custos ambientais é, presentemente, tema ainda em evolução. A
integração dos métodos de ACV e LCC já conta com exemplos de utilização, mas
continua em evolução. O método de SLCA, por sua vez, ainda tem como instrução
de uso apenas um guia, mas que se encontra em evolução. Os métodos de ACV e
LCC utilizam indicadores quantitativos, enquanto que o de SLCA ainda carece de
estudos na direção de quantificar os seus indicadores, muitos deles hoje ainda
qualitativos. Para finalizar o resumo sobre esses métodos, nota-se que há estudos
que avaliam a integração dos três procedimentos.
Sobre a mobilidade urbana, tem-se que um sistema transporte urbano coletivo
pode ser classificado como sustentável se ele: oferecer aos seus usuários e à
sociedade presente no seu entorno bens e serviços de boa qualidade; tiver o
cuidado de proteger os ambientes naturais, culturais, históricos e os ecossistemas
para as gerações presentes e futuras; não colocar em perigo as oportunidades para
que as futuras gerações tenham ao menos o mesmo nível de conforto daquelas
presentes.
A mobilidade urbana nas cidades é realizada combinando-se diferentes
modais de transportes, que formam uma malha que possibilita o deslocamento de
pessoas e cargas. Entre esses modais encontram-se os sistemas VLP e VLT, que
são adequados para aplicações em corredores de média capacidade de transporte.
Os modais VLP e VLT, pela importância do papel que eles vem desempenhando na
mobilidade urbana, e despertam e motivam debates sobre qual deles é o mais
indicado para aplicações em corredores rápidos. O objetivo geral dessa dissertação
é exatamente o de estudar essa comparação segundo o tripé da sustentabilidade e
este é o tema das seções que seguem.
O Quadro 22 mostra uma visão dos autores investigados que abordaram os
assuntos da mobilidade urbana sustentável, indicadores e métodos para a sua
avaliação.
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Assunto

Autor

Mobilidade urbana e sustentabilidade
Definição de transporte urbano sustentável

GOLDMAN; GORHAM, 2006
HAGHSHENAS, 2012; MINKEN et al. 1999; KLÖPFFER, 2008;
ZEGRAS, 2006
KLÖPFFER, 2008; COSTA, SILVA E RAMOS, 2004;
RODRIGUES, 2008; CATANHO,2009; CAMPOS E RAMOS,
2005, MINKEN ET AL, 1999; JEON et al., 2005; MAY, 2008;
MIHYEON, ET AL.,2005
JORGENSEN, 2008
COSTA; SILVA; RAMOS, 2004

Indicadores de sustentabilidade
sistemas de transportes

em

Indicadores sociais ligados a transportes
Indicadores e parâmetros aplicáveis à
mobilidade urbana sustentável
Métodos e processo para desenvolvimento
de indicadores
de para transportes
sustentáveis
Indicadores de qualidade do transporte
coletivo urbano
Impactos ambientais ocasionados no meio
físico urbano pelo sistema VLP
Indicadores para avaliar e promover a
sustentabilidade da mobilidade nas
cidades, considerando como base as
questões relativas ao transporte e uso do
solo
Quantidade e qualidade de indicadores
para análise de casos concretos
O método ELASTIC para compilação de
indicadores
de
avaliação
de
sustentabilidade em transportes
Indicadores do Projeto Europeu (EC
PROPOLIS
Indicadores do projeto SPARTACUS
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
Avaliação do Ciclo de Custo (ACC)
Avaliação do Ciclo de Custo (ACC) e
integração com ACV
Integração ACV e ACC
Integração de Eco-custos na ACV
Avaliação Social do Ciclo de Vida (SLCA)
Avaliação Social do Ciclo de Vida (ASCV)
e sua combinação com ACV e LCC

BLACK ET AL., 2002; CASTILLO, 2010; MAHMOUD, 2011;
DONATIELLO, 2001
RODRIGUES, 2008
CATANHO, 2009
CAMPOS E RAMOS, 2005

JAEGER, 2010
CASTILLO, 2010

MAY, 2008
LATSUO et al., 2000
CHEHEBE, 2002; NBR ISO 14040/14044:2009
IEC 60300-3-3 (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION STANDARDS), 2005.
NORRIS, 2001; FIXSON, 2004; SETTANNI, 2008; CASTELLA
et al., 2009; KICHERER et al., 2007
TUPAMAKI, 1998; LANGDON, 2007
BOUSSABAINE e KIRKHAM, 2005; LANGDON, 2007
Guia para avaliação de impactos sociais de produtos (UNITED
NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2009)
BARTHEL et al., 2005; JORGENSEN, 2008; SWARR, 2009;
KLÖPFFER, 2008; JORGENSEN, 2008); FINKBEINER et al.,
2010; FESCHET et al., 2010

Quadro 22 – Mobilidade Urbana Sustentável, Indicadores e Métodos
Fonte: Elaborado pelo autor
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4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo, métodos clássicos
e gerais de investigação, podem ser percebidos em diferentes partes do texto. Como
exemplos, mencionam-se algumas dessas partes.
O método indutivo pode ser observado na análise de casos de avaliação de
sustentabilidade de sistemas de transportes. Essa investigação resultou na
montagem dos quadros de referência de indicadores (generalização das conclusões
para outros exemplos semelhantes).
A presença do procedimento dedutivo, que aplica definições gerais a casos
específicos pode ser notada quando são aplicados os preceitos das normas de ACV,
ACC e ASCV aos estudos particulares dos sistemas VLP e VLT.
E o método hipotético-dedutivo, que explora conceitos gerais envolvendo
políticas públicas tem como exemplo de aplicação quando da elaboração das
conclusões do estudo de caso. Exemplo mais específico é a menção sobre a
decisão que a sociedade, através dos administradores públicos deve tomar quando
seleciona um ou outro sistema. Tal decisão tem que ser tomada em função, por
exemplo, de qual estratégia pública deverá ser adotada frente a uma decisão de
escolha entre custo do investimento, graus de impactos ambientais e impactos
sociais.

4.1 Importância e viabilidade do tema

Relembra-se o objetivo geral da dissertação, que é comparar o desempenho
de sustentabilidade dos modais VLP e VLT. Uma comparação desse porte envolve o
estudo de diversos temas, que precisam ser abordados isoladamente, mas
considerados de forma sistêmica.
A avaliação da importância e da viabilidade do desenvolvimento de trabalhos
ao redor deste objetivo geral proposto foi feita através da formulação de questões e
análises das suas respostas. Essas análises validaram a importância do tema e a
possibilidade do seu desenvolvimento e orientaram o rumo e os passos da pesquisa.
Seguem os questionamentos e as respectivas respostas, obtidas a partir de
consultas bibliográficas.
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A primeira questão teve relação com o interesse pelo tema: o tema é de
interesse da sociedade em geral e em particular da comunidade que estuda os
transportes urbanos de passageiros? A resposta afirmativa à questão foi obtida
quando a pergunta foi particionada; há interesse social em preservação ambiental?
A resposta foi afirmativa; há interesse em se discutir transportes urbanos coletivos?
Novamente, a resposta foi sim; há interesse no assunto combinado, ou seja,
preservação ambiental e transporte urbano coletivo? Outra vez, a resposta foi
positiva; extratos deste trabalho foram também apresentados e discutidos em duas
oportunidades (PEDROSO; TEIXEIRA, 20104; 20115); na primeira delas confirmouse a viabilidade da integração das ferramentas de ACV, LCC e SLCA; no segundo
fórum, em que houve interessantes debates envolvendo um público mais voltado a
transportes metropolitanos, foi mostrada uma versão que incorporou a Tabela de
Referência de Indicadores, uma revisão no Fluxo de Avaliação de Sustentabilidade e
a introdução de parâmetros dos indicadores empregados no estudo de caso, obtidos
da bibliografia consultada.
A próxima foi sobre métodos de avaliação de sustentabilidade relacionados
com transportes urbanos: existem métodos disponíveis que tratam da estruturação
das inúmeras informações disponíveis sobre sistemas de transportes urbanos
segundo o tripé da sustentabilidade? Pesquisa bibliográfica realizada ao redor deste
tema indicou a existência de vários casos isolados de avaliação voltados para
investigações parciais de sustentabilidade conforme, indicando a viabilidade da
propositura deste trabalho; um primeiro passo estabelecido foi o de se pesquisar tais
estudos e estabelecer critérios para generalizá-los.
A seguinte questionou sobre a existência de métodos: existem fontes de
informações disponíveis que possibilitem a delineação de um procedimento para a
avaliação e comparação do desempenho dos dois sistemas em foco? O estudo da
questão mostrou que um caminho possível seria o de se utilizar os processos de
ACV, LCC e SLCA combinados, tendo-se como linha mestra o método de ACV; há
farta bibliografia que aborda estes métodos e suas integrações.
Uma quarta abordou indicadores e métricas: uma vez desenvolvido o
processo teórico de avaliação, há a possibilidade de serem identificados ou
configurados indicadores e métricas para a quantificação de parâmetros que
4
5

ANEXO I
ANEXO II
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sustentem avaliações, conclusões e recomendações aos agentes interessados no
tema? Consulta bibliográfica sobre indicadores e parâmetros de sustentabilidade
aplicáveis ao campo dos transportes urbanos indicaram a possibilidade da criação
de um quadro de referência de Indicadores, com característica aberta, isto é, com a
possibilidade de importar frequentes complementações; a ação de montagem do
quadro foi então estabelecida.
E a última promoveu a escolha do caso de avaliação: a escolha do caso
específico para a exercitação do procedimento foi feita em função da seguinte
pergunta: uma vez o procedimento de avaliação desenvolvido, qual seria o exemplo,
real ou hipotético, de interesse da comunidade envolvida em transportes urbanos
que poderia ser exercitado? Uma investigação sobre a bibliografia com assuntos
referentes à pergunta indicou que a comparação de sustentabilidade entre os
sistemas VLP e VLT tem grande número trabalhos com conclusões que merecem
ser discutidas e complementadas.
A Figura 10 ilustra a proposta de avaliação, que integra os processos de ACV,
ACC e ASCV.

Sistema VLP São Paulo

Sistema VLT Atenas

Impactos
Ambientais

Impactos
Ambientais

S

S

Desempenho
Econômico

Impactos e
Benefícios Sociais

Desempenho
Econômico

Figura 10 – Proposta de Avaliação de Sustentabilidade – VLP / VLT
Fonte: Elaborado pelo autor

Impactos e
Benefícios Sociais
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4.2 Premissas e hipóteses

Em função da complexidade da execução desse tipo de análise, afloram-se
perguntas tais como: qual método de comparação pode ser utilizado? Quais
indicadores e parâmetros a devem ser considerados? Como quantificar ou qualificar
tais parâmetros? Como delimitar a abrangência da análise? Para equacionar de
forma lógica essas questões este trabalho partiu da premissa inicial de se fazer uma
avaliação entre os dois sistemas a partir do conceito de sustentabilidade. A partir
deste conceito, os seus três eixos foram adotados: agressões ambientais, aspectos
econômicos e impactos e benefícios sociais. Adotados os três eixos, foram
identificados métodos e normas estruturantes para cada um deles: para as questões
ambientais, foi identificado o método de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), em Inglês
denominado de Life Cicle Assessment (LCA); para os aspectos econômicos, o
método de Avaliação do Ciclo de Custo (ACC), em Inglês Lyfe Cycle Cost (LCC); e
para impactos e ou bebefícios sociais o guia de Avaliação Social do Ciclo de Vida
(ASCV) ou Societal Lyfe Cycle Assessment (SLCA) em Inglês. Nesses métodos
foram identificados os passos de análise assim como informações para a orientação
e delimitação do campo de estudo de casos concretos de comparação (Unidade
Funcional, Indicadores e Parâmetros e Fases do Ciclo de Vida). A Unidade
Funcional é definida conforme descrita na norma de ACV. Ela define uma função ao
redor da qual é montado o produto físico composto pelos seus diversos subsistemas,
o qual será o objeto de avaliação material. No caso de comparação entre produtos,
que envolve avaliações individuais anteriores à efetiva comparação, a Unidade
Funcional deverá ser comum entre eles. Os Indicadores e Parâmetros foram
identificados na literatura consultada e elencados em quadros, denominados de
Quadros de Referência de Indicadores. E as fases, que delimitam o universo
físico/temporal dos casos concretos, foram desenhadas no Diagrama Integrado de
Fases.

4.2.1 Passos da avaliação

Os passos da avaliação estão basicamente alinhados à estrutura da ACV,
quais sejam: estabelecimento de objetivo e escopo; definição de unidade funcional;
definição dos indicadores de que irão quantificar a avaliação dos impactos
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ambientais; análise de inventário (massas e energias que entram e saem do
sistema);

avaliação de impactos; e, opcionalmente, normalização, agrupamento,

ponderação e análise das informações, finalizando com as conclusões e limitações
do estudo seguidas de eventual publicação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009b).
A base normativa do procedimento de avaliação combina os processos de
ACV, LCC e SLCA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b;
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION STANDARDS, 2005;
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2009).
O procedimento alinha,

nas dimensões do meio ambiente, sociedade e

economia, as cinco fases definidas pela norma de ACV (obtenção de matérias
primas da natureza, manufatura, transporte, uso e descarte). Dessa forma, a norma
ACV funciona como o backbone central do procedimento, ao qual são acopladas os
outros dois, ACC e ASCV. Cada eixo de sustentabilidade tem sua avaliação feita
separadamente, mas a síntese conclusiva estende os comentários para os três.
Para realçar o entendimento de que o estudo é feito alinhando-se as três
dimensões, seguem considerações sobre a montagem do procedimento que integra
os três métodos.
Impactos ambientais (Figura 11) são identificados com o método de ACV.
Como o caso de avaliação dessa dissertação envolve comparação entre Produtos, o
procedimento é aplicado sobre cada um deles e em seguida é realizada a
comparação.
Há várias ferramentas de Software disponíveis para a identificação e
quantificação de impactos ambientais (LANGDON, 2007). Essas ferramentas, que
possuem bases de dados próprias que lastreiam as agressões ambientais que
ocorrem em cada uma das fases mencionadas, calculam quantitativamente os
impactos gerados (poluição atmosférica e emissões para o ar, solo e águas).
Os aspectos econômicos são avaliados combinando-se as normas de ACV e
ACC (Figura 12). A norma de ACC define as fases de gerenciamento do Produto,
nas quais serão identificados os indicadores e parâmetros de custo. As fases físicas
consideradas na avaliação de custos são acopladas às mesmas fases físicas da
ACV. Ao longo dessas fases são levantados e avaliados os custos de aquisição dos
componentes, de transporte e Instalação em campo, de operação e manutenção e
as despesas com o descarte final, além dos custos ambientais. Em nosso estudo de
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caso os custos ambientais ou ecocustos não serão computados, para efeito de
simplificação da análise. Assim, são considerados os investimentos do operador dos
sistemas, que são feitos em equipamentos e serviços de montagem dos produtos
(custo dos veículos e da infraestrutura de via), transporte e instalação dos produtos
nos locais de uso e custos de peças e serviços na fase de uso (custos de operação
e manutenção).
Quanto ao levantamento dos aspectos sociais, o procedimento segue também
os passos de uma ACV adaptada (Figura 13). A pesquisa levantou parâmetros
disponíveis pertinentes à fase de uso dos dois modais. Tais parâmetros dizem
respeito à qualidade dos serviços disponibilizados, níveis de empregabilidade e
treinamento recebidos pelos funcionários operadores e outros que dizem respeito ao
conforto dos usuários.

Figura 11 - Passos para avaliação da Sustentabilidade de Produtos – Base ACV
Fonte: Elaborado pelo autor
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ACC

Figura 12 - Passos para avaliação da Sustentabilidade de Produtos – Base ACC
Fonte: Elaborado pelo autor

ASCV

Figura 13 - Passos para avaliação da Sustentabilidade de Produtos – Base ASCV
Fonte: Elaborado pelo autor

90

A síntese conclusiva é construída a partir das avaliações individuais
referentes a meio ambiente, elementos econômicos e impactos e benefícios sociais
do sistema. No caso, dos dois sistemas sob comparação, o VLP e o VLT. Em
seguida, esses elementos são discutidos conjuntamente (Figura 14).

ACV

Síntese
Conclusiva

ACC

Consideração
conjunta das
constatações dos
Métodos ACV,
ACC e ASCV

ASCV

Figura 14 – Sustentabilidade – Interpretação conjunta ACV, ACC e ASCV
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.2 Unidade Funcional

A Unidade Funcional, base do estudo de avaliação, especifica um corredor de
transporte hipotético, cuja funcionalidade os dois modais devem atender com o
mesmo desempenho. O transporte é feito dentro de um corredor bidirecional, com:
capacidade de transporte de 1500 passageiros por hora e por sentido; 20 km de
extensão, totalmente segregado do tráfego normal de veículos; a via tem inclinação
máxima de 4% (rampa ou declive máximo de 4m de altura a cada 100m de
extensão) e raio de curvatura mínimo de 50m; 40 estações, espaçadas de 500m, em
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média; velocidade média comercial de 20km/h; o tempo médio de embarque e
desembarque de passageiros nos veículos é de 30 segundos; os pisos das estações
e dos veículos são nivelados e os bilhetes são pré-adquiridos; acomodação de um
máximo de 4 passageiros por m2 no interior dos veículos (nível de conforto); os
veículos podem utilizar como energia de propulsão tanto combustíveis normais para
veículos com motores de combustão interna ou energia elétrica para veículos com
tração elétrica; a energia elétrica é gerada por usinas hidrelétricas; a voltagem
disponível ao longo do corredor é de 13,8kV ou de 22 kV, em corrente alternada; o
sistema deve ter uma vida útil de operação mínima de 30 anos; a instalação desse
corredor (hipotético) é localizado em São Paulo e opera 20 horas por dia, 365 dias
por ano.
O sistema deverá ser capaz de disponibilizar ao público do corredor de
tráfego uma Capacidade de Linha (C)6 de 1.500 lugares (assentos mais espaços
para viajante em pé) no interior dos veículos, por hora e por sentido. O corredor tem
ainda intervalos de pico de carga durante o dia, mas, para simplificação do estudo,
considera-se um carregamento homogêneo durante todo o período diário de
operação da linha, com a carga dos veículos próxima de 100%.
Para atender a especificação da Unidade Funcional, o sistema VLP é
composto pelos seguintes subsistemas: Material Rodante (20 ônibus com
capacidade para 150 passageiros cada um) e Via de Rolamento rodoviária (20km de
quatro pistas com pavimento revestido com asfalto). O VLT tem os seguintes
subsistemas: Material Rodante (10 veículos do tipo ferroviário, com capacidade para
transportar 300 passageiros cada um); Via de Rolamento (20km de via férrea
bidirecional); Catenária (subsistema de distribuição de energia elétrica de tração ao
longo da via férrea); e Subestações de Energia elétrica que alimentam a Catenária
(4 subestações que fazem a transformação da alta voltagem em corrente alternada
disponibilizada em voltagem mais baixa, em corrente contínua, conforme requisito
dos motores elétricos para a propulsão do VLT; cada Subestação tem capacidade
máxima de 5MW)7.

6

Capacidade de Linha (C) é definida como sendo o número máximo de espaços oferecidos por hora
pelo sistema em um determinado ponto de referência (VUCHIC, 2007).
7
A voltagem em corrente contínua pode ser, por exemplo, 750Vcc (caso do tipo de veículo utilizado
neste estudo).
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4.2.3 Fluxo de referência e limites do estudo

O Fluxo de Referência (NBR ISO 14044 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009b) do Produto VLP adotado neste estudo hipotético é
composto de duas unidades de processo que são os veículos (ônibus) e a via de
rolamento (via rodoviária) por onde trafegam esses transportadores (Figura 15).

Fronteira de
Sistema

Ciclo de vida de materiais

Fluxograma do Ciclo de Vida
do Veículo VLP
Unidade de Processo 1

Ciclo de vida de produtos

Ciclo de vida de Energia

Fluxograma do Ciclo de Vida
da Rodovia

Produtos
e
Emissões

Unidade de processo 2
Consumo de Água
Sistema de Produto VLP para ACV

Figura 15 – Fluxo de Referência do Produto VLP
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

Para o sistema VLT, o estudo considera quatro unidades de processo: os
veículos ferroviários, a via de rolamento (via ferroviária), a catenária que faz a
distribuição de energia elétrica (cabos, suportes e postes de sustentação) e as
subestações de energia (Figura 16).
Os Fluxos Elementares são desenvolvidos mais à frente, como etapa de
preparação para a análise de inventário.
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Fluxograma do Ciclo de Vida
do Veículo VLT
Unidade de Processo 1

Ciclo de vida de materiais

Fluxograma do Ciclo de Vida
da Ferrovia

Ciclo de vida de produtos

Unidade de Processo 2

Ciclo de vida da Energia

Consumo de Água

Produtos
e
Emissões
Fluxograma do Ciclo de Vida
da Catenária
Unidade de Processo 3

Fluxograma do Ciclo de Vida
da Subestação
Unidade de Processo 4
Sistema VLT

Figura 16 – Fluxo de Referência do Produto VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

Além dos subsistemas acima considerados há outros módulos, equipamentos,
componentes e serviços aplicáveis aos dois sistemas, mas eles não serão
considerados nos fluxos de referência descritos por apresentarem similaridades
entre o VLP e o VLT quanto a impactos, custos ou benefícios, e pertinentes às
dimensões ambiental, econômica e social. Isto porque o objetivo da avaliação é
comparar o desempenho de dois produtos e as similaridades se anulam. São eles:
sistema de venda e arrecadação de bilhetes; sistema de monitoração e controle
informatizado (centro de controle operacional; rastreadores e controladores do
distanciamento entre os veículos; sistema de prevenção de acidentes entre
veículos); sistema de informações visuais e sonoras; sistema de proteção pessoal e
patrimonial; sistema de iluminação das estações e via de rolamento; obras de arte
como dispositivos de drenagens, estações, túneis, pontes e passarelas para
pedestres; ; custos e impactos sociais com desapropriações e seguros.
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Ficaram também fora da avaliação as áreas e sistema dos pátios de
estacionamento e oficinas de manutenção dos veículos. Em termos físicos, essas
áreas devem ter proporções relativamente semelhantes para abrigar os 20 ônibus ou
os 10 VLT(s). Mais uma vez, comenta-se que as similaridades se anulam em uma
comparação.
As fases do ciclo de vida selecionadas (Figura 17) são as de obtenção de
matéria prima da natureza, manufatura de peças e montagem dos produtos,
transporte e instalação nos locais de uso e a própria fase de uso.

Base de Dados
de Custos
Equipamentos; Energia;
Transporte; Mão de Obra
Veículos; Infraestrutura
(via de rolamento,
captação de energia,
obras civis )
Transporte e instalação
Entradas:

Matéria Prima

Empregos; Impactos e
Benefícios

Manufatura de Peças e
Montagem

Empregos; Impactos e
Benefícios

Transporte e instalação
dos produtos-sistemas
em campo

Custos para desmontagem e
revalorização dos resíduos

Avaliação de Custos

Conclusões/Recomendações

Saídas:

e

e

Energia

Funcionários: nível de
empregabilidade;
treinamento
Produtos

Insumos
Consumo de energia e de
materiais; mão de obra para
operar e manutenção e
revitalização dos produtossistemas durante a vida útil

Base de Dados
de SLCA

Fases da ACV:
Base do Modelo

Uso (Operação e
Manutenção)

Descarte:
Desmontagem e
Reciclagem ou
Cenários para
tratamento de Resíduos
Avaliação de Impactos
Ambientais
Conclusões/Recomendações

Emissões

Usuários: condições de
viagem (assentos,
conforto, facilidade de
embarque e
desembarque,
informações sobre as
viagens, acessibilidade,
pontualidade, atração de
usuários que usam
automóveis, segurança,
efeito barreira

Avaliação de Impactos/Benefícios
Sociais
Conclusões/Recomendações

Figura 17 - Fases para a comparação dos desempenhos de sustentabilidade VLP/VLT
Fonte: Elaborado pelo autor

: Fase selecionada
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4.2.4 Indicadores

Os indicadores a serem estudados nas três dimensões são mostrados nos
Quadros 23, 24 e 25:

Dimensão Ambiental
Abrangência

Global

Indicador

Subobjetivo

Métrica

Aquecimento Global

Emissão de: CH4, CO2

Esgotamento de Recursos
Naturais

Consumo de Combustíveis
Fósseis
Consumo de Minério de Ferro
Emissão de CO

Poluição do Ar

Emissão
de
Particulado (MP)

Acidificação / Eutrofização

Emissão de: NO2,SO2, VCO,
PO4, N2, N2O, NO3, NOx

Local e Regional

Material

Unidade de Massa

Quadro 23 - Indicadores e Parâmetros – Dimensão Ambiental
Fonte: Elaborado pelo autor

Dimensão Econômica
Abrangência

Local

Indicador

Subobjetivo

Métrica (US$)

Veículo

Custo

Infraestrutura de Via
Total da Obra

Custo
Custo

Base Unidade Funcional
(UF)
Base UF
Base UF

Transporte dos Veículos até
o local de uso

Custo

Base UF

Custo

Custo em determinado
tempo
Custo por veículo por
hora
Custo por veículo por
ano
Custo por passageiro
por milha

Custo
Operação e Manutenção
Custo
Custo

Quadro 24 - Indicadores e Parâmetros – Dimensão Econômica
Fonte: Elaborado pelo autor
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Dimensão Social
Abrangência

Indicador

Subobjetivo

Métrica

Efeito Barreira

Grau de interferência na
passagem de pedestres na via

Índice atribuído a: intervalo de
tempo entre veículos; existência de
passarelas aéreas ou subterrânea
Índice atribuído em função de:
segurança proporcionada pelo
veículo; segurança proporcionada
por veículo guiado ou não por
trilhos ou rodas guias; veículo com
controle ou não de níveis de
aceleração/deceleração;
Índice atribuído em função da
divisão entre viagens programadas
e viagens cumpridas (quantidade e
tempo de viagem)
Índice atribuído a presença de
informações
aos
usuários
referentes: às condições da viagem
(atrasos/regularidade
de
horários);emergências
Índice atribuído a: pisos dos
veículos e estações no mesmo
nível; veículos com portas largas;
veículos
com
facilidade
de
mobilidade interna
Índice atribuído a horas médias de
treinamento por funcionário

Segurança de
passageiros e
pedestres

Número de acidentes

Confiabilidade do serviço

Informações aos usuários
Qualidade do
Serviço
Local

Facilidades para embarque e
desembarque

Preparação de Pilotos e
funcionários para atendimento
aos usuários
Atratibilidade de usuários de
carros particulares

Acessibilidade a
pessoas com
mobilidade
reduzida

Empregabilidade

Equidade social

Oportunidade social

Índice atribuído em função de:
qualidade da viagem; credibilidade
do sistema
Índice atribuído em função da
presença de rampas, elevadores,
pisos
nivelados
(veículo
e
estações), sinalizações sonoras e
salientes horizontais e verticais
para deficientes visuais; presença
de funcionários acompanhantes
Índice atribuído em função de
oportunidade de empregos nas
áreas de: pilotagem dos veículos;
atividades
de
operação
e
manutenção;
atividades
de
segurança

Quadro 25 - Indicadores e Parâmetros – Dimensão Social
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Avaliação de Impactos Ambientais via ACV

A comparação é feita definindo-se primeiramente o objetivo e escopo, em
seguida a unidade funcional comum (já acima definida), análise de inventário,
avaliação interpretação dos impactos e finalmente a elaboração das conclusões.
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4.3.1 Objetivo e escopo

A avaliação feita utilizando-se o processo de ACV tem como objetivo
comparar os desempenhos referentes a impactos ambientais dos Produtos VLP e
VLT. Este caso de comparação foi selecionado para exercitar o processo de
avaliação de desempenho ambiental e gerar material para contribuir com os debates
que ocorrem na comunidade metroferroviária sobre os prós e os contras dessas
duas modalidades de transporte.
O público alvo desta pesquisa é formado pelas comunidades dos fabricantes,
operadores, pesquisadores e consultores da área dos transportes urbanos, bem
como pelos usuários dos dois sistemas.
O universo da avaliação é definido pelo conjunto delimitado pela Unidade
Funcional comum dos dois sistemas, pelos Fluxos de Referência e Fluxos
Elementares dos dois Produtos e pelas Fases do Ciclo de Vida.

4.3.2 Análise de Inventário do VLP

Inicia-se a análise de inventário dos dois sistemas a partir do VLP,
contabilizando-se as massas e energias presentes em todos os fluxos elementares
das duas unidades de processo que são o veículo e a rodovia ou via de rolamento.
Essa é uma atividade que prepara os dados para cálculos e simulações de impactos
ambientais. Tais simulações são feitas, neste trabalho, com a ferramenta GaBi.

Veículo VLP

O Inventário do veículo é elaborado contabilizando-se as entradas e saídas
de massas e energias dos fluxos elementares que compõem o Fluxo de Referência
este produto. O Fluxo de Referência do veículo tem os seus principais blocos
componentes mostrados na Figura 18 e abrange as fases de montagem, transporte,
uso e descarte.
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Ciclo de vida de materiais
Ciclo de vida de produtos
Ciclo de vida da Energia Elétrica

1 Montagem
Chassi + Carroceria

Emissões
e
Resíduos

Consumo de Água
Ciclo de vida do Óleo Diesel

2. Transporte

Emissões
e
Resíduos

3. Uso

Emissões
e
Resíduos

4. Descarte

Emissões
e
Resíduos

Ciclo de vida do Óleo Diesel

Ciclo de vida de Lubrificantes
Ciclo de vida de Pneus
Consumo de Água
Ciclo de vida de reaproveitamento
de materiais

Figura 18 - Fluxo de Referência do Veículo VLP
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

A montagem, que destaca o Chassi e a Carroceria como sendo os dois
grandes módulos que compõem o veículo, tem como fluxos elementares de
entradas:


materiais: ferro; aço; alumínio; chumbo; cobre; bronze; plástico; borracha;
vidro; têxteis; tintas; óleos e graxas; ácido sulfúrico; betume; madeira; e
glicol;



produtos: pneus;



energia elétrica;



água.

As emissões e resíduos deste módulo são constituídos pelos efluentes
líquidos típicos de uma planta de montagem de veículos e de resíduos metálicos
recicláveis.
O transporte do veículo ao ambiente de uso tem como fluxo de entrada
apenas o ciclo do óleo diesel. Para efeito do cálculo do consumo de óleo diesel
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utilizado nesta fase considera-se o veículo montado em uma planta industrial situada
no Estado de São Paulo. O deslocamento para o local de uso situado na cidade de
São Paulo (hipótese de localização do corredor de transporte) é feito pelo próprio
equipamento, que consome combustível em um percurso de 400 km (distância entre
a fábrica e via hipotética definida na unidade funcional). O consumo de combustível
adotado neste trabalho é de 2,0km/l (FREITAS; MARQUES; SILVA, 2004).
A fase de uso tem como entradas os ciclos do óleo diesel, lubrificantes e
pneus e também a utilização de água para refrigeração dos motores e limpeza dos
veículos. Os resíduos são efluentes líquidos, óleos lubrificantes e pneus.
No descarte do veículo computa-se a reciclagem de materiais ferrosos, vidros,
óleos e graxas. São incinerados ou depositados em aterros sanitários: borrachas,
betume, madeira, ácido sulfúrico e demais materiais.

Via de Rolamento (Rodovia)

A Via de Rolamento é o segundo subsistema que compõe o VLP, de acordo
com o limite aqui estabelecido. Da mesma forma que para o veículo, o Inventário
deste subsistema é elaborado a partir da montagem do Fluxo de Referência e na
sequencia a contabilização das entradas e saídas de massas e energias.
O Fluxo de Referência da via de rolamento pela qual circulam os ônibus é
mostrado na Figura 19. Ele considera as fases de exploração e beneficiamento de
areia, pedra e asfalto, transporte desses materiais até o local da via, uso do
pavimento e seu descarte.
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Ciclo de vida de materiais: Areia;
Pedra; Asfalto

1. Materiais

Ciclo de vida do Óleo Diesel

2. Transporte de Materiais

Emissões
e
Resíduos

Ciclo de vida do Óleo Diesel
Ciclo de vida de Lubrificantes
2. Construção

Emissões
e
Resíduos

3. Uso (Manutenção)

Emissões
e
Resíduos

4. Descarte

Emissões
e
Resíduos

Ciclo de vida de Pneus
Consumo de Água
Ciclo de vida do Óleo Diesel
Ciclo de vida de Lubrificantes
Ciclo de vida de Pneus
Consumo de Água
Ciclo de vida de reaproveitamento
de asfalto
Ciclo de vida de reaproveitamento
de asfalto

Figura 19 - Fluxo de Referência da Via de Rolamento do VLP
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

4.3.3 Análise de Inventário do VLT

Seguem os fluxos de referência que formam a base para o levantamento dos
inventários dos subsistemas definidos dentro do limite de estudo do VLT. Os
subsistemas são: veículo; via de rolamento, no caso uma via com característica
ferroviária; subsistema de distribuição de energia de tração ou catenária; e as
subestações que a alimentam com voltagem e corrente adequadas as catenárias
que alimentam os motores de tração e demais sistemas do veículo.
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Veículo VLT

O Inventário do veículo, no caso com características ferroviárias, da mesma
forma como feito para os subsistemas do VLP segue as etapas de montagem do
Fluxo de Referência e contabilização das entradas e saídas de massas e energias.
O Fluxo de Referência do veículo VLT é mostrado na Figura 20. Ele considera
as fases de montagem, transporte, uso e descarte.
O material rodante operado neste modal é do tipo ferroviário, movido com
energia elétrica. O procedimento selecionado para o estudo tem quatro articulações,
comprimento de 30 metros e largura de 2,4 m. Com uma taxa de ocupação de 4
passageiros por metro quadrado este equipamento pode acomodar até 200
passageiros, sendo 56 sentados e 144 em pé (ALSTOM, 2007). O peso típico deste
veículo é de cerca de 40 t vazio e 54 t carregado8.

Ciclo de vida de materiais
Ciclo de vida de produtos
Ciclo de vida da Energia Elétrica

Truque + Caixa

Produtos
e
Emissões

2. Transporte

Emissões

3. Uso

Emissões
e
Resíduos

4. Descarte

Emissões
de
Resíduos

1. Montagem

Consumo de Água

Ciclo de vida do Óleo Diesel
Ciclo de vida da Energia Elétrica

Consumo de Água
Ciclo de vida de reaproveitamento
de materiais

Figura 20 - Fluxo de Referência do Veículo VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

8

200 pessoas, com o peso médio de 70 kg cada uma.
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Via de rolamento do VLT

A Via de Rolamento do VLT é uma ferrovia, que é basicamente composta por
uma base sobre a qual são montados dormentes e trilhos. Seguem o Fluxo de
Referência e o inventário das entradas e saídas de massas e energias.
O Fluxo de Referência da via de rolamento do VLT é mostrado na Figura 21.
Ele considera as fases de obtenção de materiais (extração de areia e pedra e
fabricação de dormentes e trilhos), transporte de materiais ao sítio da via, construção
da via, uso e descarte.

Ciclo de vida de materiais: Areia;
Pedra; Dormentes; Trilhos

1. Materiais

Produtos
e
Emissões

Ciclo de vida do Óleo Diesel

2. Transporte de Materiais

Emissões

2. Construção

Produtos,
Emissões
e
Resíduos

3. Uso (Manutenção)

Emissões
e
Resíduos

4. Descarte

Emissões
e
Resíduos

Ciclo de vida do Óleo Diesel

Ciclo de vida de Lubrificantes
Ciclo de vida de Pneus
Consumo de Água
Ciclo de vida do Óleo Diesel
Ciclo de vida de Lubrificantes
Ciclo de vida de Pneus
Consumo de Água
Ciclo de vida de reaproveitamento
de Trilhos

Figura 21 - Fluxo de Referência da Via de Rolamento do VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)
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Catenária

O terceiro subsistema dentro do escopo aqui definido para o VLT é a
Catenária. É composta por postes, cabos e estruturas metálicas que suportam os
fios que alimentam os veículos. Os seus Fluxos de Referência e inventário são na
sequencia apresentados.
O Fluxo de Referência da catenária necessária para a distribuição de energia
elétrica para o veículo VLT é mostrado na Figura 22. Consideram-se as fases de
extração de materiais (areia e pedra) e manufatura de produtos (postes de concreto,
cabos e suportes metálicos), transporte dos materiais e produtos ao sítio da via,
montagem da catenária, uso e descarte.

Ciclo de vida de materiais: Poste de
Concreto; Cabo Mensageiro; Cabo de
Alimentação; Suportes dos Cabos

1. Materiais

Produtos
e
Emissões

Ciclo de vida do Óleo Diesel

2. Transporte de Materiais

Emissões

2. Construção

Produtos,
Emissões
e
Resíduos

3. Uso (Manutenção)

Emissões
e
Resíduos

4. Descarte

Emissões
e
Resíduos

Ciclo de vida do Óleo Diesel
Ciclo de vida de Lubrificantes
Ciclo de vida de Pneus
Ciclo de vida do Óleo Diesel
Ciclo de vida de Lubrificantes
Ciclo de vida de Pneus
Ciclo de vida de reaproveitamento de
cabos e material metálico

Figura 22 - Fluxo de referência da Catenária do VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

O veículo VLT especificado para este estudo usa motores elétricos capazes
de deslocar as 54t do veículo carregado. Cada unidade consome da ordem de 430
kW (VUCHIC, 2007). A voltagem é de 750 Vcc (voltagem em corrente contínua),
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disponibilizada ao longo de toda a via através da Catenária e acessada pelo veículo
por meio de pantógrafos

Subestação de Energia Elétrica

Por fim, o último subsistema componente do VLT é a estação de energia
alimentadora da catenária. A quantidade de estações é determinada caso a caso,
em função da extensão da via de rolamento e do número de veículos que trafegam
no sistema. Seguem os correspondentes Fluxos de Referência e inventário.
O Fluxo Referência da subestação de energia do VLT é mostrado na Figura
23. Ele considera as fases de obtenção de materiais (postes de concreto, cabos e
suportes metálicos), transporte de materiais ao sítio da via, montagem da catenária,
uso e descarte.

Ciclo de vida de materiais:
materiais de alvenaria
Ciclo de vida de produtos: cabos,
ferro silício, caixa de ferro fundido,
gabinete metálico
Ciclo de vida da Energia Elétrica

1. Montagem

Transformador + Gabinetes de
Comando e Controle +
Cubículo de Alvenaria

Produtos
e
Emissões

Consumo de Água

Ciclo de vida do Óleo Diesel

2. Transporte

Emissões

Ciclo de vida do Óleo Diesel

3. Uso (Manutenção)

Emissões
e
Resíduos

Ciclo de vida de reaproveitamento
de materiais ferrosos

4. Descarte

Emissões
e
Resíduos

Figura 23 - Fluxo de Referência da Subestação de Energia do VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(2009b)

4.3.4 Avaliação de impactos

Seguindo-se os passos da norma NBR ISO 14044 (2009b, item 4.4.2.2.2),
uma vez realizada a análise de inventário dos dois sistemas devem ser classificadas
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as categorias de impactos que as massas e energias levantadas causam no meio
ambiente. Os impactos selecionados para avaliações neste trabalho, com base nas
informações dos Quadros 26 e 27 são: Aquecimento Global, Poluição Atmosférica,
Acidificação, Eutrofização, Toxinas na água, solo e ar e Esgotamento de Recursos
Naturais não renováveis.
O Quadro 26 mostra os impactos ambientais que tem abrangência global e o
Quadro 27 aqueles com abrangências local e regional. Tais impactos são também
citados na literatura e em trabalhos similares a essa análise, conforme as fontes
indicadas nos mesmos Quadros 26 e 27.

Impactos Ambientais
Abrangência

Global

Causa

Agentes

Direta

Classificação

Efeito

Fonte

CHEHEBE,
2002,
MANZINI
e
VEZZOLI C.,
2008;
CASTELLA et
al,
2009;
CLARK, N. et
al, 2007; ALLY
e
PRYOR,
2007; KATO et
al,
2006;
ROZYCKI et
al,
2003;
CORNET, H.,
2010;
KHASREEN,
2009;
CIEMAT, 2005
CHEHEBE,
2002;
CASTELLA et
al, 2009; ALLY
e
PRYOR,
2007;
CORNET, H.,
2010;
CIEMAT, 2005

de Impacto

Combustão de
combustível
fóssil; corte e
queima
de
florestas

Emissão
de
CO2, N2O, CH4

Aquecimento
Global
(Global
Warming)

Qualidade do meio
ambiente
com
consequências
bióticas e abióticas

Extração
de
combustíveis
fósseis
e
minerais;
extração
de
minérios

Consumo
de
Combustíveis
fósseis e de
recursos
minerais

Esgotamento de
Recursos Naturais
não
renováveis
(Abiotic Depletion)

Impactos
na
produção de bens
pelas presentes e
futuras gerações

Quadro 26 – Classificação de impactos ambientais – Abrangência Global
Fonte: Elaborado pelo autor
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Impactos Ambientais
Abrangência

Causa

Agentes

Direta
Consumo de
gás,
eletricidade e
combustíveis

Classificação

Fonte

de Impacto
Emissão
de
Material
Particulado
(MP), SO2, N2O,
NOx, CxHy
Emissão
de
N2O, NOx

Poluição
Atmosférica
Polution)

(Air

Eutrofização
(Eutrophication)

Queima
de
combustíveis
fósseis

Local e
Regional

Efeito

Qualidade ambiental,
efeito
na
saúde
humana

MANZINI
VEZZOLI
2008

hiper-fertilização no
terreno;
favorecimento de
espécies mais fortes;
na água pode ocorrer

MANZINI
e
VEZZOLI C.,
2008;
KHASREEN,
2009;
CIEMAT, 2005

um excessivo
crescimento de algas,
morte da fauna
aquática e
consequente poluição
das bacias,
Emissão
de
SO2,SOx, NO2,
NOx, COV

Acidificação
(Acidification)

Emissão
de
MP2,5 e MP10,
Metais Pesados

Toxinas no ar,
água
e
solo
(Ecotoxicity)

determina
um
acúmulo de acidez no
terreno, nas águas e
nas
superfícies
urbanas;
pode
impedir
o
crescimento
das
árvores
pode
provocar a corrosão
de monumentos e
edifícios;
contaminação
de
lençóis d’água

e;
C.,

MANZINI
e
VEZZOLI C.,
2008;
PUCHALSKY,
2005; CLARK
N. et al, 2007;
ALLY
e
PRYOR, 2007;
CORNET, H.,
2010;
;
KHASREEN,
2009;
CIEMAT, 2005
CHEHEBE,
2002; SIMON,
2010;
CASTELLA et
al,
2009;
CLARK, N. et
al,
2007;
CIEMAT, 2005

Quadro 27 – Classificação de impactos ambientais – Abrangências Local e regional
Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Avaliação econômica

O indicadores selecionados para a análise na dimensão econômica são os
custos de: investimentos; transportes; e operação e manutenção.

4.5.1 Objetivo e escopo

A avaliação tem como objetivo comparar os desempenhos econômicos dos
Produtos VLP e VLT. O limite de comparação foi definido pelos indicadores
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mencionados, os quais foram selecionados em função dos dados disponíveis na
bibliografia consultada. O público alvo desta pesquisa, como já indicado na pesquisa
ambiental, é aquele formado pelas comunidades dos fabricantes, operadores,
pesquisadores e consultores da área dos transportes urbanos. Os resultados obtidos
estarão também disponívies para os usuários dos dois sistemas. A Unidade
Funcional, base da comparação, também é a mesma já anteriormente adotada para
a dimensão ambiental.
4.6 Avaliação de impactos e benefícios sociais

Na dimensão social são capturados e avaliados dados referentes aos
indicadores de: empregabilidade de funcionários na fase de uso; preparação de
pilotos e demais funcionários; facilidade de embarque e desembarque de usuários;
informações disponíveis aos usuários relativas às condições operacionais dos
sistemas; acessibilidade de deficientes físicos nas instalações dos sistemas;
confiabilidade dos serviços (atendimento às viagens programadas); atratibilidade de
proprietários de veículos particulares; segurança de passageiros e pedestres; e
efeito barreira.

4.6.1 Objetivo e escopo

A avaliação tem como objetivo comparar os desempenhos dos Produtos VLP
e VLT com relação aos indicadores sociais selecionados, que ocorrem na fase de
uso do sistema. Tais indicadores são aplicáveis a usuários e funcionários dos
sistemas. Nesta fase de uso dos equipamentos, os passageiros são efetivamente
transportados, enquanto que os administradores desses equipamentos exercem
atividades de operação e manutenção.

4.7 Avaliação integrada

Após as avaliações de desempenho em

cada um dos eixos de

sustentabilidade, é feita uma síntese que discute os pontos positivos e aqueles que
merecem aprimoramentos nos dois sistemas, nos quesitos meio ambiente, aspectos
econômicos e impactos e benefícios sociais. Esta síntese encerra a avaliação.
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5 RESULTADOS
5.1 Dimensão ambiental
5.1.1 Coleta de dados de inventário do Sistema VLP

Veículo VLP

Há vários tipos de veículos que podem ser utilizados em uma instalação de
VLP. Eles podem ser dotados de plataformas (chassis mais a caixa de carga)
simples, articuladas ou biarticuladas. A Unidade de Trânsito (UT) (VUCHIC, 2007)9
considerada nesse trabalho é um equipamento biarticulado dotado de 4 eixos. Com
a taxa de ocupação máxima de 4 passageiros por metro quadrado, este
procedimento pode transportar até 165 passageiros, sendo 72 sentados e 93 em pé,
como no caso da aplicação de Gutenberg na Suécia (DANIELSSON, 2008).
Desenvolvendo uma velocidade média de 20 km/h, uma TU executa uma
viagem completa em um dos sentidos da via de 20 km em uma hora. Dessa forma
uma TU, por sentido de tráfego, disponibiliza aos usuários 165 lugares por hora. São
então necessárias dez unidades para ofertarem cerca de 1500 lugares por sentido e
por hora conforme a especificação da unidade funcional. Para atenderem os dois
sentidos, o total de veículos, 20 unidades, comporá um carrossel com espaçamento
de 6,66 minutos entre cada veículo, incluso o tempo de 30 segundos de parada nos
pontos de embarque e desembarque de passageiros.
Este modelo de ônibus (Fotografias 9 e 10) já opera no Brasil nas cidades de
Curitiba e São Paulo. Há fabricação local, com os chassis sendo produzidos pelas
montadoras Volvo, Mercedes-Benz, Scania e Marcopolo (LICITAÇÕES..., 2009,
p.26).

9

Uma Unidade de Transporte (UT) pode ser constituída por um veículo ou um conjunto de veículos
que circulam juntos.
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Fotografia 9 – Ônibus biarticulado Volvo B12M
Fonte: Volvo Buses When Productivity Counts (2009, p.25)

Fotografia 10 - Chassi Volvo B12M Biarticulado
Fonte: Volvo Buses (2010)

As características gerais deste transportador são:


chassi (VOLVO BUSES, 2010): tara de 10.960 kg (motor 938 kg); 4 eixos,
com 14 rodas e pneus tipo 295/80R22,5; tanque para 600 litros de
combustível; capacidade de carregar um máximo de 40.500 kg (165
passageiros com peso médio de 70 kg, mais a carroceria) distribuídos nos
4 eixos; propulsor diesel de 12 litros, posicionado no entre - eixos do carro
trator (o primeiro carro do conjunto);



carroceria: tara de 9.932 kg, estimativa do autor;



comprimento: 30m.
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A vida útil do equipamento é de 5 a 12 anos (VUCHIC, 2007, p.288). Adota-se
nesse trabalho um tempo de 15 anos. Desta forma, a frota de 20 veículos deverá ser
totalmente substituída uma vez, ao longo da vida útil do sistema em estudo que é
estipulada em 30 anos. Desta forma serão utilizados 40 veículos ao longo deste
tempo. Ressalta-se que, no entanto, estarão sempre 20 veículos prestando serviço
(para efeito de cálculo de custos de operação e manutenção e consumo de
combustível).
È com base neste veículo (chassi mais carroceria) que são compiladas as
entradas (materiais, energia, água) e saídas (emissões e resíduos) que podem ser
usadas via simulações, por exemplo no Software SimaPro, para determinar as
quantidades de gases emitidos para a atmosfera durante as fases de ciclo de vida
de sua montagem, transporte para o campo de operação, uso e descarte (Tabela 1).
Seguem as premissas adotadas para a construção da Tabela 1.
Os dados da fase de Montagem foram compostos com informações
disponíveis e outras parcialmente adaptadas:


inventário da montagem do chassi B12M: informação disponível
(DANIELSSON; GUNNARSSON, 2001);



inventário da carroceria biarticulada de 4 eixos: estimada (estimativa do
autor) como sendo o dobro dos valores disponíveis para uma carroceria
não articulada, de dois eixos;



a quantidade de resíduos sólidos gerada estimativa do autor é de 10% da
quantidade de materiais.

Na fase de Transporte dos veículos para a região de uso computa-se como
dado de entrada o dispêndio de 32.000 litros de óleo diesel10.
O ônibus escolhido emprega um motor de combustão interna de 360 cv que
corresponde a aproximadamente 265 kW (TÁVORA, 1975). O consumo de
combustível não é informado pelo fabricante, uma vez que ele é muito dependente
das condições totais de dirigibilidade do veículo. Condições como, por exemplo,
características da via, homogeneidade na movimentação da frota e treinamento do
operador para adotar padrões regulares de acelerações e desacelerações (VOLVO
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION, 2006). Estima-se, para efeito deste

10

32.000 litros = 400 km X 40 (unidades) X 2 litros/km.
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estudo, um consumo de óleo diesel de 2,0 l/km (FREITAS; MARQUES; SILVA,
2004).
Com as informações acima, a energia a ser consumida pelos veículos durante
a operação de 30 anos da linha (fase de uso) pode ser estimada em 1.700.000.000
kWh11 ou 1.700.000.000 X 3,6 X 106 joules (TAVORA, 1975). Essa energia é
calculada a partir do consumo de 175.200.000 litros12 de óleo diesel.
Em atividades de manutenção, durante o uso, adotam-se os índices de 30%
para recursos (materiais, energia e água) e 4% para geração de resíduos (índices
declarados em Volvo Environmental Product Declaration (2006)). Esses percentuais
são aplicados aos recursos e resíduos computados para a fase de Montagem.
Com relação ao consumo de pneus, há grande discrepância nos estudos
referentes ao tema (SARTORI, 2007). Por exemplo, estimando-se que cada pneu
tenha uma vida útil de 160.000 km com uma recauchutagem em 80.000 km, ao
longo dos 30 anos de operação do sistema (vida útil de todo o conjunto, definida na
unidade funcional) cada ônibus necessitará de 28 trocas e 56 recauchutagens uma
vez que circulará 4.380.000 km13.
Como cada veículo tem 14 pneus e no sistema haverá 20 unidades, esses
números devem ser multiplicados por 280. Serão assim trocadas 7.840 unidades e
feitas 15.680 recauchutagens. Freitas, Marques e Silva (2004) usa a figura de
10.000 h como sendo a vida útil de um pneu do porte em questão. Utilizando-se este
parâmetro, ter-se-á uma troca a cada aproximadamente 1,37 anos14 ou
aproximadamente 22 trocas para cada veículo durante os 30 anos de operação.
Aplicando-se o multiplicador 280 chegam-se ao consumo de 6.160 pneus e 12.320
(6.160*2) recauchutagens. Considera-se neste estudo a média entre os dois
números calculados: 7.000 trocas e 14.000 recauchutagens. A quantidade de
resíduos gerada em peso é de 0,4 vezes a quantidade de material usado em
manutenção.
Na fase de descarte, são considerados os resíduos (materiais) das fases de
montagem e uso, mais todos os pneus utilizados na vida útil do sistema. Levando-se
11

1.700.000.000 kWh = {[20 (ônibus) X 265 (kW/ônibus)] X horas [30 (anos) X 365 (dias/ano) X 20
(h/dia)]}.
12
175.200.000 litros = [20 (ônibus) X 2,0 (litros/km/ônibus) X distância percorrida [40 km (1 ciclo de
via) X 10 (ciclos diários) X 365 (dias/ano) X 30 (anos)].
13
4.380.000 km = 10 (ciclos) X 40 km (comprimento de cada ciclo) X 365 (dias do ano) X 30 (anos de
operação).
14
1,37 anos = 10.000 horas (vida útil do pneu) / horas anuais de operação [20 (horas diárias de
operação) X 365 (dias de operação por ano)].
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em conta um pior caso de descarte de carcaças (7.000 + 14.000) a 40 kg cada uma,
tem-se uma quantidade de 840.000kg de material a ser descartado (INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS,
2005).
A estimativa total de descartes a serem encaminhados para incineração ou
aterros sanitários soma 1.156.565,2kg.
Complementando a descrição da Tabela 1 a seguir, nela vê-se que os
Veículos utilizam 894.712kg de materiais metálicos e 191.568kg de materiais não
metálicos.
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Tabela 1 – Dados dos fluxos de entrada e saída do Ciclo de Vida do Veículo VLP
FASE DO CICLO DE VIDA
RECURSOS E EMISSÕES

TIPOS

MATERIAIS

PRODUTOS

ENERGIA

ÁGUA
RESÍDUOS

MONTAGEM

TRANSPORTE

USO

DESCARTE

1 VEÍCULO

40 VEÍCULOS

40 VEÍCULOS

40 VEÍCULOS

40 VEÍCULOS

RESÍDUOS

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

DESTINO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

FERRO

kg

2860

114400

34320

0

REUSO

AÇO

kg

10886

435440

130632

0

REUSO

ALUMÍNIO

kg

3201

128040

38412

0

REUSO

CHUMBO

kg

90

3600

1080

0

REUSO

COBRE

kg

167

6680

2004

0

REUSO

BRONZE

kg

2

80

24

0

REUSO

PLÁSTICOS

kg

998

39920

11976

42315,2

INCINERAÇÃO

BORRACHA

kg

414

16560

4968

21942

INCINERAÇÃO

VIDRO

kg

980

39200

11760

0

TÊXTEIS

kg

46

1840

552

2438

ATERRO

TINTA

kg

48

1920

576

2544

INCINERAÇÃO

ÓLEOS E GRAXAS

kg

102

4080

1224

5406

INCINERAÇÃO

ÁCIDO SULFÚRICO

kg

34

1360

408

1802

INCINERAÇÃO

REUSO

BETUME

kg

108

4320

1296

5724

INCINERAÇÃO

MADEIRA

kg

787

31480

9444

41711

ATERRO

GLICOL

kg

26

1040

312

1378

INCINERAÇÃO

OUTROS

kg

141

5640

1692

7473

ATERRO

20890

835600

250680

14

560

7000

280000

INCINERAÇÃO

14000

560000

INCINERAÇÃO

175200000

0

SUBTOTAL

kg

PNEUS NOVOS

unidade

RECAUCHUTAGENS

unidade

ELÉTRICA RENOVÁVEL

MW

260

10400

ELÉTRICA NÃO RENOVÁVEL

MW

ÓLEO DIESEL

litros

PROCESSO

m3

196

7840

0

REFRIGERAÇÃO

m3

226

9040

0

SÓLIDOS

kg

2089

83560

Fonte: Elaborado pelo autor

32000

100272

183832

ATERRO
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Via de Rolamento do VLP (Rodovia)

A via de rolamento do VLP é constituída por um corredor rodoviário para a
circulação dos ônibus que pode ser construído nas laterais ou na parte central de
uma artéria rodoviária. Neste trabalho considera-se a opção central, como mostram
a Figura 24 e a Fotografia 11.

Figura 24 - Seção transversal de um corredor VLP
Fonte: Adaptado pelo autor com dados de National Institute of Urban Affairs (2008)

Fotografia 11 - VLP de Hobart – Austrália
Fonte: Pitt & Sharry (2009)
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Na Fotografia 11 pode-se verificar o alargamento da canaleta do VLP, em
uma região da linha em que há uma Estação.
O levantamento de materiais está limitado às vias principais do sistema,
excluindo-se os pátios de estacionamento e manutenção.
O pavimento rodoviário é constituído por quatro camadas que são trabalhadas
sobre o solo regularizado (subleito) em terraplenagem: reforço de subleito, sub-base
(matacão), base (brita) e revestimento (betume asfáltico ou concreto) que é a
superfície que recebe diretamente a ação de rolamento dos veículos. Os materiais
utilizados são argila (fração de solo com grãos de diâmetro menor do que 0,075 mm)
no subleito, blocos de rocha (diâmetro maior que 1 m) e matacão (diâmetro médio
superior a 25 cm e inferior a 1 m) na sub-base, pedras de mão com diâmetros entre
76 mm 25 cm na base e areias grossa e fina mais betume ou concreto betuminoso
no revestimento (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, 2006). A Figura 25 ilustra essas camadas.

Figura 25 - Pavimento Rodoviário
Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006)

A obra deve sofrer inspeção e manutenção frequentes. Atenção deve ser
dada para as degradações e defeitos superficiais e internos. A superfície de
rolamento pode se degenerar quanto a: trinca nas trilhas de rodas, trincas
longitudinais nas bordas e no eixo do pavimento, trinca isolada transversal de
retração térmica, buracos, manchas de água de infiltração, desgaste, polimento dos
agregados e falta de aderência pneu-pavimento. As deformações de perfil podem
ser dos tipos: formação de trilha de roda, afundamento, escorregamento do
revestimento, ondulação, corrugação, depressão e estufamento. Para efeito deste
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estudo considera-se que deva haver uma substituição completa do revestimento
superficial a cada 6 anos (estimativa). Portanto, serão 5 reformas ao longo de 30
anos de operação (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES, 2006)

O inventário (Tabela 2) de materiais desta unidade funcional é feito segundo
as premissas:


camadas em avaliação: reforço de leito; sub-base, base e revestimento;



quantidade de material estimada (pelo autor) consultando-se: Manual de
Pavimentação DNIT, 2006; Traço de Concreto, (CLETO, 2007);



comprimento da via: 20 km;



largura da via: 10 metros em toda a sua extensão.

A fase de exploração e beneficiamento de areia, pedra e asfalto deve produzir
432.040.000 kg de materiais:


argila para reforço de leito: 104.400.000 kg15;



matacão para a sub-base: 106.400.000 kg16;



brita para a base: 106.400.000 kg17;



areia para o acabamento: 104.400.000 kg18;



asfalto para o revestimento do piso: 10.440.000 kg19.

A quantidade de combustível necessária para transportar todo este material
da mina de exploração e beneficiamento até o local da via, estimada em 1.906.000
litros, é feita considerando-se:


um percurso de 100 km (hipótese adotada);



o transporte feito por caminhões com capacidade de 17.000 kg de carga,
que percorrem 2 km/litro de óleo diesel carregados e 4 km/l vazios.

15

104.400.000 kg = 2.610 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
106.400.000 kg = 2.660 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
17
106.400.000 kg = 2.610 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
18
104.400.000 kg = 2.610 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
19
10.440.000 kg = 2.610 kg/m3*0,02 m (espessura)*10m (largura)*20000 m (comprimento).
16
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A fase de construção do pavimento tem como entradas basicamente os
materiais já contabilizados e a utilização de equipamentos rodoviários de diferentes
tipos, como caminhões, máquinas niveladoras, carregadoras e compactadores.
Portanto, as entradas desta fase são compostas por materiais e energias
necessárias para a operação destes equipamentos. Seguem as estimativas
(elaboradas pelo autor e a serem validadas), lembrando-se que o pavimento aqui em
foco tem 20 km de extensão:


óleo diesel: 2.000 litros20;



lubrificantes: não considerados dada a dimensão da obra (estimativa do
autor);



pneus: não considerados dada a extensão da obra (estimativa do autor);



água: não considerada dada a extensão da obra (estimativa do autor).

Ao longo do período de 30 anos em que a rodovia é utilizada, ocorre a sua
manutenção. Como já mencionado, são consideradas 5 substituições completas do
pavimento asfáltico durante este tempo. Assim, são estimados:


52.200.000 kg de asfalto21;



5.000 litros de óleo diesel (estimativa do autor);



lubrificantes: não considerados dada a dimensão da obra (estimativa do
autor);



pneus: não considerados dada a extensão da obra (estimativa do autor);



água: não considerada dada a extensão da obra (estimativa do autor).

Com relação à fase de descarte, considera-se que o pavimento rodoviário
será disponibilizado pela operadora ao Poder Público após a renovação da camada
de asfalto. Estima-se como recurso desta fase o material necessário para uma
renovação do asfalto, ou 1/5 das quantidades atribuídas à fase de manutenção:

20
21



10.4400.000 kg de asfalto;



1.000 litros de óleo diesel (estimativa do autor);

2.000 = 20 (máquinas) * 200 km (percurso médio de cada máquina) / 2 (litros/km).
52.200.000 = 10.440.000 kg (quantidade de uma camada) * 5 (camadas).
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lubrificantes: não considerados dada a dimensão da obra (consideração
do autor);



pneus: não considerados dada a extensão da obra (consideração do
autor);



água: não considerada dada a extensão da obra (consideração do autor).
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Tabela 2 - Dados dos fluxos de Entrada e Saída do Ciclo de Vida do Pavimento Rodoviário
FASE DO CICLO DE VIDA
MATERIAIS

RECURSOS E EMISSÕES

TIPOS

DESCRIÇÃO

TRANSPORTE CONSTRUÇÃO

1km de

20 km de

PAVIMENTO

PAVIMENTO

UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE

100 km

QUANTIDADE

USO

DESCARTE

20 km de

20 km de

20 km de

PAVIMENTO

PAVIMENTO

PAVIMENTO

QUANTIDADE

RESÍDUOS

QUANTIDADE QUANTIDADE

DESTINO

ARGILA

kg

5220000

104400000

0

REUSO

MATACÃO

kg

5320000

106400000

0

REUSO

BRITA

kg

5320000

106400000

0

REUSO

AREIA

kg

5220000

104400000

0

REUSO

ASFALTO

kg

522000

10440000

52200000

10440000

REUSO

SUBTOTAL

kg

21602000

432040000

ENERGIA

ÓLEO DIESEL

litros

5000

1000

ÁGUA

PROCESSO

m3

196

7056

0

REFRIGERAÇÃO

m3

226

8136

0

Fonte: Elaborado pelo autor

1906058,824

2000
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5.1.2 Coleta de dados de inventário do Sistema VLT

Veículo VLT

Na fase de montagem são manufaturados e acoplados os truques e a
carroceria. As entradas desta fase são os materiais (ferro; aço; alumínio; chumbo;
cobre; bronze; plástico; borracha; vidro; têxteis; tintas; óleos e graxas; ácido
sulfúrico; betume; madeira), produtos (eletro/eletrônicos), energia elétrica e água.
Os resíduos são constituídos de efluentes líquidos típicos de uma planta de
montagem de veículos e de resíduos metálicos recicláveis.
Circulando com uma velocidade média de 30,0 km/h, um ciclo completo na via
de 20 km (portanto 40 km) será completado em 1,33 h. Na operação diária de 20,0
h, cada veículo consegue executar 15 ciclos, servindo 3.000 pessoas adotando-se
uma taxa de ocupação de 100%. Para transportar a carga especificada de 28.500
pessoas por dia é necessária uma frota de 10 veículos.
A vida útil desses veículos é de mais de 30 anos (VUCHIC, 1981, P.315 ).
Assim, a frota adquirida inicialmente sofrerá apenas as manutenções preventivas e
corretivas típicas de equipamentos ferroviários, ao longo deste tempo. Há várias
montadoras deste procedimento de material rodante, como por exemplo, Bombardier
(Canadá), Alstom (França), Ansaldo/Breda (Itália), CAF (Espanha), Siemens
(Alemanha), Skoda (República Tcheca), Kinki Sharyo (Grupo Kintetsu no Japão) e
Standler (Suíça). A Fotografia 12 mostra um VLT deste tipo, no caso semelhante ao
equipamento que irá operar no sistema de Brasília.
Ainda não há fabricação local deste tipo de equipamento. Registra-se que a
empresa brasileira Bom Sinal monta no Brasil um veículo deste porte, movido a
tração diesel hidráulico-mecânica, com capacidade para transportar até 330
passageiros.
È com base no veículo com quatro articulações mostrado na Fotografia 12
que são compiladas as entradas (materiais, energia, água) e saídas (emissões de
resíduos), resumidas na Tabela 3 a seguir.
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Fotografia 12 - Les tramways em service Bordeaux – França
Fonte: Calmettes (2011)

Seguem as premissas adotadas para a construção da tabela 3 a seguir. Os
dados da fase de Montagem foram compostos com informações disponíveis e outras
parcialmente adaptadas:


inventários dos materiais da caixa (GRIÑÓ, 2009);



energia elétrica renovável assim como o volume de água consumidos não
são informados; foram adotados os mesmos valores declarados para o
processo VLP;



a quantidade de resíduos sólidos gerada não é informada; adota-se 10%
da quantidade dos materiais utilizados.

Para o transporte do veículo ao ambiente de uso considera-se que o fluxo de
entrada seja constituído principalmente pelo ciclo do óleo diesel. O VLT é montado
em uma planta industrial localizada na Europa (França, para efeito deste estudo) e o
seu deslocamento para o local de uso na cidade de São Paulo é feito com a
utilização de navios entre a França e o porto de Santos (aproximadamente 11.000
km). E complementado por caminhões (100 km) entre Santos e São Paulo. O
consumo de combustível é estimado cerca de 5.000 litros22.
A fase de uso tem como entradas os ciclos da energia elétrica (gerada com
usina hidroelétrica para o caso de uso em São Paulo) e da água, empregada para
limpeza dos veículos. Os resíduos são efluentes líquidos e óleos lubrificantes.
22

100km*2,54l/km*10 veículos *2 (carros por veículo).
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O veículo escolhido funciona com voltagem de 750 volts em corrente
contínua. A potência requerida para a tração é de 480 kW (GRIÑÓ, 2009). A energia
a ser consumida pelos veículos durante a operação de 30 anos (fase de uso) é
estimada em 1.051.202.600 kW23 ou 1.051.202.600*3,6*106 joules (TAVORA, 1975).
Como já escrito, essa energia é suprida por usina (limpa) do tipo hidroelétrica.
Não há dados disponíveis sobre quais e quantos são os materiais necessários
para a manutenção e bem como dados sobre os resíduos gerados durante a fase de
uso. Adota-se um percentual menor do que aquele considerado para o veículo VLP,
em função de maior durabilidade e ausência de motor de combustão interna (menos
durável) do VLP: 10% para manutenção e 1% para geração de resíduos. Estes
percentuais são aplicados aos recursos (materiais, energia e água) e resíduos da
fase de montagem.
Mantendo-se compatibilidade com o VLP, no descarte do veículo VLT
computa-se a reciclagem de materiais ferrosos, vidros e óleos e graxas. São
incinerados ou depositados em aterros sanitários plásticos, ácido sulfúrico,
semicondutores e demais materiais. A Tabela 3 a seguir mostra o resumo do
inventário.
A estimativa total de descartes a serem encaminhados para incineração ou
aterros sanitários é de 81.150kg. Os Veículos utilizam segundo a contabilização
mostrada 374.605kg de materiais metálicos e 65.120kg de materiais não metálicos.

23

1.051.202.600 kWh = {[10 (veículos) X 480 (kW/veículo)] X horas [30 (anos) X 365 (dias/ano) X 20
(h/dia)]}.
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Tabela 3 - Dados dos fluxos de entrada e saída do Ciclo de Vida do Veículo VLT
FASE DO CICLO DE VIDA
RECURSOS E EMISSÕES

MONTAGEM
1 VEÍCULO

TIPOS

MATERIAIS

ENERGIA

ÁGUA
RESÍDUOS

10VEÍCULOS

TRANSPORTE

USO

DESCARTE

10VEÍCULOS

10VEÍCULOS

10VEÍCULOS

QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE

RESÍDUOS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

FERRO

Kg

5160

51600

5160

0

DESTINO
REUSO

AÇO INOXIDÁVEL

Kg

20000

200000

20000

0

REUSO

ALUMÍNIO

Kg

6535

65350

6535

0

REUSO

CHUMBO

Kg

90

900

90

0

REUSO

COBRE

Kg

2270

22700

2270

0

REUSO

POLIESTER

Kg

4560

45600

4560

VIDRO

Kg

1100

11000

1100

INCINERAÇÃO
0

REUSO

CERÂMICA

Kg

60

600

60

REUSO

SEMICONDUTORES

Kg

100

1000

100

INCINERAÇÃO

ÓLEOS E GRAXAS

Kg

50

500

50

550 INCINERAÇÃO

ÁCIDO SULFÚRICO

Kg

50

500

50

550 INCINERAÇÃO

SUBTOTAL

Kg

39975

399750

39975

ELÉTRICA RENOVÁVEL

kW

260

2600

1051202600

ÓLEO DIESEL

litros

PROCESSO

m3

REFRIGERAÇÃO

m3

226

2260

SÓLIDOS

Kg

3997,5

39975

Fonte: Elaborado pelo autor

5.000
196

1960

39975

79950

ATERRO
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Via de Rolamento do VLT (Ferrovia)

A via de rolamento do VLT é constituída por um corredor ferroviário.
Como no sistema VLP, ele pode ser construído nas laterais ou na parte central de
uma artéria urbana (VUCHIC, 2007). Considera-se neste estudo a opção central
(Figura 26).

RODOVIA

RODOVIA

7,0 m (2 vias)

6,00 - 10,00 m

7,0 m (2 vias)

20,00 - 24,00 m

Figura 26 - Seção transversal de um corredor VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Vuchic (2007)

A via de rolamento é constituída por três camadas que são trabalhadas sobre
o solo regularizado (subleito) em terraplenagem: reforço de subleito, sub-base
(matacão), base (brita) (VUCHIC, 2007). Sobre a camada de brita são instalados os
dormentes, que por fim recebem os trilhos. Os materiais utilizados nas três camadas
são argila no subleito, blocos de rocha e matacão na sub-base e pedras de mão na
base. Os dormentes podem ser de madeira ou concreto, este último adotado neste
trabalho. Sobre os dormentes são instalados os trilhos. A Figura 27 ilustra essas
camadas.
Trilho “T”

Subleito

Base
Sub-base

Dormente

Figura 27 - Pavimento ferroviário com trilho “T” e lastro
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Vuchic (2007)

125

A Figura 28 mostra a montagem de trilhos do tipo “Grooved”, em uma seção
de via em que há uma instalação especial para travessia de pedestres.

Asfalto

Trilho
“Grooved”

Piso da Rua

Base: concreto ou blocos
Sub-base

Figura 28 - Pavimento ferroviário com trilho “Grooved” e lastro
Fonte: Elaborado pelo autor com dados Vuchic (2007)

A infraestrutura ferroviária não sofre grandes desgastes, mas deve sofrer
inspeção regular para vistorias nos trilhos, especialmente em curvas, e no estado do
lastro. Os trilhos não se desgastam muito, uma vez que os veículos ferroviários
modernos, como os empregados nos sistemas VLT atuais são dotados de sistemas
eletrônicos que evitam patinação (sleep) ou escorregamentos (slide). Há algum
desgaste em curvas. Para efeito deste estudo considera-se que deva haver uma
substituição de 5% (estimativa do autor) do total de trilhos ao longo de todo o tempo
de operação do sistema.
Como mostrado nas figuras acima, os trilhos podem ter o formato em “T”
(peso médio de 41,4 kg/m) ou “Grooved” (peso da ordem de 58,96 kg/m). O primeiro
é usado em pátios de estacionamento e manutenção ou em regiões da via principal
onde não há travessia de carros ou pessoas (geralmente nas extremidades da
linha). O segundo procedimento é usado em regiões da linha em que há contínua
travessia transversal de pessoas e veículos (geralmente na zona urbana central).
Neste caso há um acabamento que preenche todo o espaço entre os trilhos, desde
sua base até o topo. Este acabamento pode ser de concreto ou blocos de cimento,
sobre os quais há a aplicação de asfalto betuminoso (VUCHIC, 2007).
Os trilhos “Grooved” não são fabricados no Brasil e são importados da
Europa. A distância entre trilhos adotada na grande maioria das instalações de VLT
é o padrão ferroviário europeu de 1,435 m (VUCHIC, 2007). A bitola métrica, de 1,0
m é também usada em cidades europeias (VUCHIC, 2007) e no Brasil. A vida útil da
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infraestrutura ferroviária, com manutenção adequada do lastro e dos trilhos, é
superior a 40 anos. A Associação Nacional de Transportes Públicos (1999) estima
este tempo em 20 anos. Neste trabalho adota-se o tempo de 30 anos.
Diferentemente dos corredores de ônibus, as ultrapassagens de veículos
ferroviários não são permitidas. Estas, quando necessárias, são feitas em zonas
especiais de desvios e executadas com procedimentos operacionais especiais.

O inventário (Tabela 4) de materiais deste subsistema é feito com as
premissas:


camadas em avaliação: reforço de leito; sub-base, base, dormente e trilho;



largura da via: 10 m em toda a sua extensão;



comprimento da via: 20 km;



trilhos tipo “grooved” em toda a via (pior caso de peso);



dormente de concreto protendido, um a cada 0,6m; o peso de cada
dormente é de 283 kg;



maior parte da via construída com dormentes instalados sobre o lastro de
pedra;



quantidade de material estimada (pelo autor) com base nas publicações:
Manual de Pavimentação; Traço de Concreto. (DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006; CLETO,
2007)

A fase de exploração e beneficiamento de areia, pedra e asfalto deve produzir
316.200.000 kg de materiais:


argila para reforço de leito: 104.400.000 kg24; mesma quantidade da
infraestrutura VLP;



matacão para a sub-base: 106.400.000 kg25; mesma quantidade da
infraestrutura VLP;



brita para a base: 106.400.000 kg26; mesma quantidade da infraestrutura
VLP.

24

104.400.000 kg = 2.610 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
106.400.000 kg = 2.660 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
26
106.400.000 kg = 2.610 kg/m3*0,2 m (espessura)*10 m (largura)*20000 m (comprimento).
25
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A quantidade de combustível necessária para transportar todo este material
da mina de exploração e beneficiamento até o local da via, estimada em 1.906.000
litros, é feita considerando-se:


um percurso de 100 km (hipótese adotada pelo autor);



o transporte feito por caminhões com capacidade de 17.000 kg de carga,
que percorrem 2 km/litro de óleo diesel carregados e 4 km/l vazios.

A fase de construção das camadas de leito, sub-base e base têm como
entradas basicamente os materiais acima contabilizados, mais o óleo diesel
consumido por caminhões, máquinas niveladoras, carregadoras e compactadoras.
Seguem as estimativas elaboradas:


óleo diesel: 2.000 litros27;



lubrificantes: não considerados dada a dimensão da obra (estimativa do
autor);



pneus: não considerados dada a extensão da obra (estimativa do autor);



água: não considerada dada a extensão da obra (estimativa do autor).

Outros insumos necessários para a construção da ferrovia são os dormentes
(de concreto) e os trilhos (de aço):


dormentes: 18.866.666 kg de concreto protendido28; adota-se fabricação
local;



trilhos: 4.951.920 kg29 de aço; esses trilhos são importados da Europa e
estima--se um consumo de combustível da ordem de 84.000 litros30 de
óleo diesel, necessário para transportá-los do porto de Santos até o local
da via, localizada na cidade de São Paulo.

27

2.000 = 20 (máquinas) * 200 km (percurso médio de cada máquina) / 2 (litros/km).
18.866.666 kg = 283 kg (peso de cada dormente) *quantidade de dormentes [20 km (extensão da
linha) * 2 (duas linhas) / 0,6 m (distância entre dormentes].
29
4.716.800 kg = 20.000 m (extensão da linha) * 4 (número de trilhos) * 58,96 kg/m.
30
4.951.920kg / 15.000kg (capacidade de uma carreta) * 2,54 l/km * 100km
28
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Ao longo do período de 30 anos em que a rodovia é utilizada, ocorre a sua
manutenção. Como já mencionado, considera-se a substituição de 5% dos trilhos,
durante este tempo. Assim, são estimados:


235.840 kg de aço dos trilhos31;



5.000 litros de óleo diesel (estimativa do autor);



lubrificantes: não considerados dada a dimensão da obra (estimativa do
autor);



pneus: não considerados dada a extensão da obra (estimativa do autor);



água: não considerada dada a extensão da obra (estimativa do autor).

Com relação à fase de descarte, considera-se que a ferrovia será
disponibilizada pela operadora ao Poder Público, em condições de operação.
Estima-se como recurso desta fase o material necessário para uma revisão nos
trilhos:


10% dos trilhos estimados durante o período de operação: 23.584 kg de
aço (estimativa do autor);



1.000 litros de óleo diesel (estimativa do autor);



lubrificantes: não considerados dada a dimensão da obra (hipótese do
autor);

31



pneus: não considerados dada a extensão da obra (hipótese do autor);



água: não considerada dada a extensão da obra (hipótese do autor).

235.840kg = 20.000 m (extensão da linha) * 4 (número de trilhos) 0,05% (percentagem de
substituição) * 58,96 kg/m (peso do trilho).
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Tabela 4 – Dados dos fluxos de entrada e saída do Ciclo de Vida da Infraestrutura VLT
MATERIAIS

RECURSOS E EMISSÕES

20 km de

TRANSPORTE CONSTRUÇÃO
100 km

PAVIMENTO
TIPOS

MATERIAIS

ENERGIA

DESCRIÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE

USO

DESCARTE

20 km de

20 km de

20 km de

PAVIMENTO

PAVIMENTO

PAVIMENTO

QUANTIDADE

RESÍDUOS

QUANTIDADE QUANTIDADE

DESTINO

ARGILA

Kg

104400000

104400000

0

REUSO

MATACÃO

Kg

106400000

106400000

0

REUSO

BRITA

Kg

106400000

106400000

0

REUSO

CONCRETO (DORMENTE)

Kg

188666666

188666666

0

REUSO

AÇO (TRILHO)

Kg

4716080

4716080

235804

0

REUSO

SUBTOTAL

Kg

510582746

510582746

ÓLEO DIESEL

Litro

5000

1000

Fonte: Elaborado pelo autor

1990000

2000
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Catenária

O inventário (Tabela 5) de materiais da catenária é construído com as
premissas:


os recursos principais de consumo usados nas fases de construção e
manutenção (uso) como: óleo diesel, óleos lubrificantes e pneus, dada a
reduzida extensão da via, são descartados para simplificar o estudo;



o comprimento total da catenária é de 40 km (duas vias de 20 km cada);



quantidade de material estimada (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES,
1975).
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Tabela 5 – Dados dos fluxos de entrada e saída do Ciclo de Vida da Catenária VLT
FASE DO CICLO DE VIDA
MATERIAIS

RECURSOS E EMISSÕES

TIPOS

MATERIAIS

TRANSPORTE

CONSTRUÇÃO

USO

DESCARTE

1km de

40 km de

100 km

20 km de

MANUT.,DE 20km

20 km de

CATENÁRIA

CATENÁRIA

DIST. MÉDIA

CATENÁRIA

CATENÁRIA

CATENÁRIA

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

RESÍDUOS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

CABO DE COBRE,
1/0 AWG SÓLIDO
300kg/m

Kg

300

12000

REUSO

CABO DE COBRE,
2/0 AWG SÓLIDO
290kg/m

Kg

290

11600

REUSO

CABO DE COBRE,
4/0 AWG SÓLIDO
200kg/m

Kg

200

8000

REUSO

PEÇAS DE BRONZE
0,2kg/peça

Kg

3200

128000

REUSO

TUBO DE AÇO, 1/2
2kg/m

Kg

2000

80000

REUSO

ISOLADOR DE
PORCELANA
POSTE, AÇO
CARBONO SAE
1010/1020, 6m
ALTURA, 2 POSTES
A CADA 20,0m
INSTALADOS NO
CENTRO DA VIA DE
ROLAMENTO;
TOTAL DE 2.000
UNIDADES
30,4kg/peça

Kg

1600

64000

REUSO

Kg

3040

60800

REUSO

Fonte: Elaborado pelo autor

DESTINO
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Subestação de Energia

A voltagem para a tração das composições é disponibilizada por subestações
que capturam a voltagem de 13,8 kVca (corrente alternada) e a transformam em 750
Vcc. Para alimentar os 10 veículos do sistema são necessários 4.300 kW de
potência que devem ser introduzidos na rede elétrica da linha. São estimadas 4
subestações de 860 kW cada uma distribuídas ao longo da via 32. A Fotografia 13
mostra um exemplo de uma subestação deste porte.

Fotografia 13 - Instalação típica de uma Subestação
de 13,3 kVca X 750 Vcc, 1.200 A
Fonte: Hastings, Pham e Thomas (2003)

O inventário (Tabela 6) de materiais da subestação de energia é construído
com as premissas:


cubículo de alvenaria, de 32 m2; telhado de plástico reforçado (60 m2,
3mm de espessura);



bastidores com equipamentos eletro/eletrônicos de proteção e controle
são pré-montados em fábrica e são fixados em base preparada em
campo;



o transformador de potência (13,8 kVA X 750 Vcc X 1400 A) e são fixados
em base preparada em campo;



a linha de 20 km usa 4 subestações de 1.300 kVA; são instaladas ao
longo da via e cada uma capaz de alimentar até 4 veículos de 480 kW.

32

Uma estação a cada 8 km, alimentando dois veículos distanciados de 4 km.
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5.1.3 Avaliação comparativa dos inventários VLP/VLT

A Tabela 7 traz um resumo comparativo dos inventários dos dois sistemas.
Como observação, destacam-se nessa três grandes números: 4. 951.920 kg de aço,
empregados na construção dos trilhos do VLT; 1.051.201.600 MW de energia
elétrica, consumidos pelo VLT durante os 30 anos da fase de uso; e 175.200.000
litros de óleo diesel consumidos pelo VLP também durante a sua fase de uso.
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Tabela 6 - Dados dos fluxos de entrada e saída do Ciclo de Vida da Subestação VLT
O CICLO DE VIDAFASE
RECURSOS E EMISSÕES
4 UNIDADES

TRANSPORTE
DE MATERIAIS

INSTALAÇÃO
4 UNIDADES

USO/MANUTENÇÃO
4 UNIDADES

RESÍDUOS

QUANTIDADE

QUANTIDADE

DESTINO

100Km
TIPOS

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

TRANSFORMADOR
COBRE

Kg

1200

REUSO

FERRO-SILÍCIO

Kg

1200

REUSO

FERRO FUNDIDO

Kg

1600

REUSO

Kg

400

REUSO

Kg

400

REUSO

COBRE

Kg

600

REUSO

PORCELANA

Kg

600

REUSO

AREIA

Kg

13600

ATERRO SANITÁRIO

BRITA N. 1

Kg

17200

ATERRO SANITÁRIO

CIMENTO

Kg

6000

ATERRO SANITÁRIO

ÁGUA

m3

3600

TIJOLOS

m2

288

ATERRO SANITÁRIO

PLÁTICO REFORÇADO

m2

240

INCINERAÇÃO

BASTIDOR DE EQUIPAMENTOS
CHAPAS DE AÇO
EQUIP.
ELETRO/ELETRÔNICOS
DISJUNTORES E ISOLADORES
MATERIAIS

BASE DE ALVENARIA

PAREDES E TETO

ENERGIA

ÓLEO DIESEL

Fonte: Elaborado pelo autor

l (Litros)

400

50

200
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Tabela 7 - Resumo do Inventário VLP/VLT
MATERIAIS

UNIDADE

INFRAESTRUTURA
20 km VIA DUPLA

VEÍCULO

CATENÁRIA
20 km

SUBESTAÇÃO
DE ENERGIA 4

40 VLP

10 VLT

VLP

VLT

VLP

VLT

VLP

VLT

METAIS

Kg

894.712

374.605

0

4.951.920

NA

300.400

NA

6.000

OUTROS MATERIAIS

Kg

191.568

65.120

0

0

NA

64.000

NA

40.928

AGILA/BRITA/AREIA/ASFALTO

Kg

0

0

484.240.000

505.866.666

NA

NA

NA

NA

PNEUS NOVOS

Peça

7.000

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

RECAUCHUTAGENS

Peça

14.000

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

EN ELÉTRICA

kWh

10.660

1.051.202.600

ND

ND

NA

ND

NA

ND

ÓLEO DIESEL

Litro

175.200.000

5.000

1.914.058

1.998.000

NA

ND

NA

650

ÁGUA

Litro

17.302

4.642

15.614

ND

NA

ND

NA

ND

Kg

1.156.565

81.150

0

0

NA

0

NA

0

RENOVÁVEL

LITROS

REÍDUOS
ATERROS/
INCINERAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1.4 Avaliação comparativa dos impactos ambientais VLP/VLT

Os desempenhos dos sistemas VLP e VLT foram obtidos via simulações
feitas utilizando-se o Software GaBi, com as premissas descritas no Quadro 28 que
segue.
Premissas para Simulações de Impactos Ambientais
Programa de
Simulação
Sistemas de
Modelamento

GaBi

CML2001 (o mais utilizado, segundo os artigos indicados no Quadro
26); EcoIndicator (EI99)
Esgotamento de Recursos Naturais não renováveis - minerais e
combustíveis fósseis (Abiotic Depletion – ADP); Potencial de
Impactos
Acidificação (Acidification Potential – AP); Potencial de Eutrofização
simulados no (Eutrophication Potential - EP); Potencial de Aquecimento Global
modelamento (Global Warming Potential GWP 100 Years); Potencial para Redução
CML2001
da Camada de Ozônio (Ozone Layer Depletion Potential – ODP, steady
state); Potencial Fotoquímico para Criação de Ozônio (Photochemical
Ozone Creation Potential – POCP); Radioatividade (Radioactive
Radiation – RAD)
Qualidade do Ecossistema, Acidificação/Nutrificação (Ecosystem
Quality, Acidification/Nutrification); Conversão do Solo (Ecosystem
Quality, Land Conversion); Saúde Humana, Efeitos Carcinogênicos
Impactos
(Human Health, Carcinogenic Effects); Saúde Humana, Redução da
simulados no Camada de Ozônio (Human Health, Ozone layer Depletion); Saúde
modelamento Humana, Efeitos Respiratórios devidos a partículas inorgânicas
Ecoinvent 99
(Human Health, Respiratory Effects, inorganics); Esgotamento de
(EI99)
Recursos, combustíveis fósseis (Resources, fossil fuels); Qualidade do
Ecossistema, Ecotoxicidade (Ecosystem Quality, Ecotoxicity);
Qualidade do Ecosistema, Uso da Terra (Ecosystem Quality, Land
Use); Saúde Humana, Mudança do Clima (Human Health, Climate
Change); Saúde Humana, Radiação (Human Health, Radiation) Saúde
Humana, Efeitos Respiratórios, partículas orgânicas (Human Health,
Respiratotry, organic); Esgotamento de Recursos Minerais (Resources,
Minerals)
Base de Dados PE International (empresa que produz o Software GaBi e bases de
dados); Ecoinvent Versão 99 (utilizada em artigos do Quadro 26)
Energia
Energia Elétrica: Matriz brasileira
Gráficos
O eixo das abscissas mostra as Fases do Ciclo de Vida dos Produtos:
Produção (Production); Transporte (Transport); Uso e Manutenção
(Utilization); Reciclagem (Recovery), que considera impactos
decorrentes de emissões associadas aos fluxos dos processos
utilizados para reciclar materiais; Descarte (Disposal)
Gráficos
O eixo das ordenadas mostra a quantificação dos Impactos Ambientais;
são valores normalizados, de cada indicador; essa normalização é feita
para permitir uma comparação entre eles com o objetivo de identificar
os mais relevantes (segundo o modelamento CML2001)
Produtos
Tinta, madeira e glicol foram inventariados mas excluídos da simulação
(não disponíveis nos processos do Software GaBi)
Quadro 28 – Premissas adotadas como base para as simulações de Impactos Ambientais
Fonte: Elaborado pelo autor
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As Figuras 29, 30, 31, 32, 33 e 34, mostram o desempenho ambiental dos
sistemas VLP e VLT com relação aos impactos ambientais indicados em cada um
dos gráficos, obtidos nas simulações feitas no Software GaBi.
O Quadro 29 traz um resumo que interpreta os gráficos presentes nas Figuras
mencionadas, com relação aos Indicadores: Gás de Efeito Estufa; Acidificação;
Eutrofização; Esgotamento de Recursos Naturais (Minérios); Ozonização; Saúde
Humana (Respiração – Partículas Inorgânicas); Saúde Humana Climáticas); e Esgotamento de Recursos Naturais

(Mudanças

(Combustível Fóssil). Este

resumo mostra que maioria dos principais impactos produzidos pelo VLP está
concentrada na fase de uso do sistema e a percepção é que estejam ligados ao
grande consumo de combustível fóssil e à vida útil do material rodante. Já os
impactos do VLT, bem menores do que os do VLP estão mais distribuídos ao longo
das fases de Uso, Produção, Reciclagem e Descarte. O mesmo Quadro mostra
ainda que os dois sistemas apresentam potencial da mesma ordem de grandeza
para geração de gases de efeito estufa.
Por fim, a Figura 35 traz os indicadores colocados lado a lado, para efeito da
visualização comparativa dos desempenhos dos sistemas VLP e VLT.

Figura 29 – Desempenho Ambiental do Sistema VLP - Sistema de Modelamento CML2001
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 30 – Desempenho Ambiental do Sistema VLP – Sistema de Modelamento CML2001
- com filtro no impacto de Potencial de Aquecimento Global (GWP)
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 31 – Desempenho Ambiental do Sistema VLP – Sistema de Modelamento
EcoIndicator (EI99)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 32 – Desempenho Ambiental do Sistema VLT – Sistema de Modelamento CML2001
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 33 – Desempenho Ambiental do Sistema VLT – Sistema de Modelamento CML2001
- com filtro no impacto de Potencial de Aquecimento Global (GWP)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 34 – Desempenho Ambiental do Sistema VLT – Sistema de Modelamento
EcoIndicator (EI99)
Fonte: Elaborado pelo autor

Interpretação dos Gráficos – Principais Indicadores e Fases de Concentração

Modelamento

VLP

VLT

Figura 29
Emissões: Fase de Uso
Gás de Efeito Estufa
13,40 e-5

Figura 32
Emissões: Fase de Uso
Gás de Efeito Estufa
19,00 e-5

Figura 30
Emissões: Fase de Uso
Acidificação
2,60 e-5
Eutrofização
2,40 e-5
Esgot. Rec. (Nat. Minérios)
2,85 e-5
Ozonização
1,85 e-5

Figura 33
Emissões: Fases de Prod., Recicl., Desc.
Acidificação
0,056 e-5
Eutrofização
0,184 e-5
Esgot. Rec. Nat. (Minérios)
0,206 e-5
Ozonização
0,070 e-5

Figura 31
Emissões: Fase de Uso
Saúde Hum. Resp. (Inorg.)
11,50 e+6
Saúde Hum. Mudanças Clim.
3,00 e+6
Esgot. Rec. Nat. (Comb. Fóssil) 21,00 e+6
Acidificação
1,80 e+6

Figura 34
Emissões: Fases de Prod. e Uso
Saúde Hum. Resp. (Inorg.)
1,75 e+6
Saúde Hum. Mudanças Clim.
3,70 e+6
Esgot. Rec. Nat.( Comb. Fóssil) 0,80 e+6
Acidificação
0,00 e+6

CML 2001

Ecoinvent 99
(EI99)

Quadro 29 – Interpretação dos Gráficos de Desempenho Ambiental - Principais Indicadores
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 35 – Comparação do Desempenho Ambiental dos Sistemas VLP/VLT
Fonte: Elaborado pelo autor com dados das simulações feitas com o Software GaBi

A Figura 35 mostra que, embora de forma geral o VLP seja ambientalmente
mais impactante do que o VLT há dois impactos de abrangência global (Gás de
Efeito Estufa e Saúde Humana – Mudanças Climáticas) que são mais relevantes
para o VLT. Tais impactos foram identificados nas simulações feitas com o Software
GaBi utilizando-se o modelamento CML2001. A percepção é que eles ocorrem em
função da utilização de energia elétrica gerada por usinas hidrelétricas. Ressalta-se
que as simulações foram feitas com base na matriz energética brasileira, que
considera uma emissão de 0,624kg de CO2 por kWh gerado e 0,267kg de CO2 por
litro de combustível (diesel) fornecido.
Segundo STEINHURST, 2012, as usinas hidrelétricas, com maior relevância
para aquelas com reservatórios instalados em regiões tropicais, emitem quantidades
significativas de gases de efeito estufa. Este autor cita em seu trabalho cifras entre
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1.300kg a 3.000kg de CO2eq/MWh para hidrelétricas de regiões tropicais, enquanto
que as emissões de outros tipos de usinas de energia elétrica emitem quantidades
menores: 400kg a 500kg de CO2eq/MWh para usinas que usam como combustível o
gás natural, 790kg a 900kg de CO2eq/MWh para usinas que usam o óleo combustível
e 790kg a 900kg de CO2eq/MWh para usinas que usam carvão.
As mudanças climáticas, por sua vez, ocorrem devidas às inundações de
extensas áreas, as quais são realizadas para reter grandes quantidades de água
para a movimentação das turbinas geradoras de energia elétrica ao longo de
períodos tanto chuvosos como de estiagens.

5.2 Dimensão Econômica

As Tabelas 8, 9 e 10 mostram os aspectos econômicos selecionados para a
comparação dos dois sistemas em estudo, que são visualizados graficamente na
Figura 36.

5.2.1 Coleta de dados de inventário VLP/VLT

O indicadores selecionados para a análise na dimensão econômica são os
custos de: investimentos; transportes; e operação e manutenção.
A Tabela 8 mostra os investimentos necessários em Material Rodante,
Infraestrutura de Via e também o valor total previsto para o empreendimento
conforme a concepção definida pela Unidade Funcional. Os dados foram obtidos nas
fontes indicadas na própria Tabela 8.
A Tabela 9 traz o custo estimado para as importações dos veículos e dos
trilhos do tipo “grooved”. Tais itens não são fabricados localmente. Há outros custos
(como combustíveis e serviços) que também fazem parte do processo de transporte
para entrega de todos os equipamentos no local de uso, mas, para simplificar o
estudo, optou-se por deixá-los fora dessa avaliação.
A Tabela 10 mostra os custos de Operação e Manutenção dos dois sistemas,
que foram capturados conforme as métricas e valores disponíveis na bibliografia
consultada.
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Tabela 8 – Desempenho Econômico dos Sistemas VLP e VLT – I
CUSTOS ASSOCIADOS À FASE DE MANUFATURA DE PEÇAS E MONTAGEM
SISTEMA VLP
DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR
(OU
OBJETIVO)

SUB-OBJETIVO

MATERIAL
RODANTE

MÉDIA DOS CASOS

ECONÔMICA

REGIONAL
LOCAL

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

SISTEMA VLT
TOTAL PARA
ATENDER A
UF
(US$Mi)

30,00

ZIMERMAN, 2009

US$Mi 1,7 a 5,3; média, 3,5

35,00

VUCHIC, 2007

Articulado, diesel US$500k

20,00

Bogotá: US$400k (24m,
diesel, 150 passageiros)
Curitiba: US$80-200k (15m)

16,00

0,7 M,i Dolar Canadense, 2001,
low flor, câmbio automático,
110 passageiros

30,80

Fonte: Elaborada pelo autor

BANCO MUNDIAL, 2006

44,00

A Review of Bus Rapid
Transit - Calgary Transit
Planning, mar 2002

Compact Citadis, 130 pass,
1,75MiE; são necessáriAs 2
unidades acopladas para
atenderem 300 passageiros/UT;
portanto, 3,5 MiE por UT para
300 passag.

38,5

http://ww.alstom.com/CI
TADIS-compactttramsets; Oct/11,2011

Madrid LRT, 70 CITADIS, 144,6
MiE, ano 2007; Cada unidade, ao
custo de 2,3 US$Mi cada unidade

23

Madrid Light Rail
System

Total, em US$ Mi
para atender à UF

23,7

US$ Mi

34,1

US$0,125 a US$34,5 Mi / km

690,00

US$7,75 a US$74,25 Mi / km

1480,00

72 km previstos para o Rio de
Janeiro: 16,7 MiR$/km

534,40

1,44

ZIMERMAN, 2009

Revista Ferroviária,
Nov/09, p. 67
Sistema completo p/ Brasília,
22km de linhas: 59,0 Mi / km
Sistema completo p/ Santos, 11
km de linhas: 47,9 Mi / km

1888,00

Revista Ferroviária,
Nov/09, p. 25-33

13,7 km p/ o LRT de Madri, Linha
T3, ao custo total de 231 US$Mi,
em 2007; 16,86 US$ Mi/km;
usado fatot de correção 2 para
equalizar com via segregada

1079,04

Madrid Light Rail
System

Total, em US$ Mi
para atender à UF

612,2

US$ Mi

1482,35

5 a 15 Mi EURO, Via não
segregada; usado fator 2 para
compatiblilizar com via segregada

412,50

15 a 40 Mi EURO

825,00

LeTOURNEUR, 2010

8 a 20 US$Mi,Via não segregada;
usado fator 2 para compatibilizar
com Via segregada

800,00

10 a 30 US$Mi por km

600,00

VUCHIC, 2007

1100,00

12,4 a 118,8 Mi/milha

2376,00

Bus Rapid Transit
Shows Promise - GAO,
2001

1452,00

5 a 48 Mi/km

1584,00

A Review of Bus Rapid
Transsit, 2002

832,00

62 a 79 MiR$

2528,00

Informativo Sinaenco,
dez/2010, n. 074

LRT, 18 km, Canadian Dolar,
350Mi; 21,39 US$Mi/km; via não
segregada; usado fator de 2 para
compatibilizar com via segregada

855,60

Victoria (CA): City
Leaders Attracted to
Light Rail, 2003.

US$ Mi

1633,72

17 a 26 MiR$

MÉDIA DOS CASOS

FONTE

US$1,5 Mi (18,3m, unidade
simples, elétrico)
US$3,0 Mi (36,6m, articulado,
piso baixo)

CUSTO TOTAL
Linha segregada, 55 Mi/milha
DO
EMPREENDIMENT
3 a 22 MiUSC/km, 2001, Via não
O
segregada; usado fator 2 para
POR km
compatibilizar com Via segregada

CUSTO DAS
ESTAÇÕES

RELAÇÃO
VLT/VLP
(VLT MAIS
CARO)

28,00

INVESTIMENTO

MÉDIA DOS CASOS

RELAÇÃO
TOTAL PARA
ATENDER A VLP/VLT
(VLP MAIS
UF
CARO)
(US$Mi)

US$0,325 Mi (12,2m, unidade
simples, diesel): usado fator de 2
para equalizar com veículo maior
para atender à Unidade
Funcional;
US$1,2 Mi (18,3m, diesel-elétrico,
piso baixo, articulado)

INFRAESTRUTURA
DE
VIA

MÉDIA DOS CASOS

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

Total, em US$ Mi
para atender à UF

919,30

US$50k por unidade

2,00

US$ Mi

2,00

2,42

1,78
A Review of Bus Rapid
Transsit, 2002

US$50k por unidade

2,00

US$ Mi

2,00

ZIMERMAN, 2009
1,00

1,00
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Tabela 9 – Desempenho Econômico dos Sistemas VLP e VLT – II
CUSTOS ASSOCIADOS À FASE DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS-SISTEMAS EM CAMPO
SISTEMA VLP
DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ECONÔMICA

ABRANGÊNCIA

GLOBAL,
REGIONAL,
LOCAL

INDICADOR
(OU
OBJETIVO)

SUB-OBJETIVO

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

SISTEMA VLT
TOTAL PARA
ATENDER A
UF
(US$Mi)

Custo estimado do
frete marítimo dos
veículos VLT
(Transporte da França
ao porto de Santos);
US$ 1000,00 por
TRANSPORTE
DE PRINCIPAIS tonelada transportada
ITENS
IMPORTADOS
PARA O LOCAL Custo estimado do
frete marítimo dos
DE USO
trilhos ("grooved") do
VLT (Transporte da
Alemanha ao porto de
Santos); US$ 100,00
por tonelada
transportada

0,00

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

RELAÇÃO
TOTAL PARA
VLP/VLT
ATENDER A
(VLP MAIS
UF
CARO)
(US$Mi)

RELAÇÃO
VLT/VLP
(VLT MAIS
CARO)

FONTE

550 Toneladas de carga (cada
VLT pesa cerca de 55toneladas);
total, US$5,5Mi

5,50

0,00

Estimativa do Autor

Cerca de 5.000 Toneladas de
trilhos; total, US$0,5Mi

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 10 – Desempenho Econômico dos Sistemas VLP e VLT – III
CUSTOS ASSOCIADOS À FASE DE USO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO)

SISTEMA VLP
DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR
(OU
OBJETIVO)

SUB-OBJETIVO

CUSTO DE
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO
CUSTO DE
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO, VIA,
ESTAÇÕES E
SISTEMAS DE
ENERGIA

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

SISTEMA VLT
TOTAL PARA
ATENDER A
UF
(US$Mi)

US$ 77,52 / Veículo / Hora
US$ 80 a US$ 120 por hora;
custos de 2005; operadoras
americanas; valor médio =
US$70,00/veículo/hora

US$ 835k a US$ 934k / veículo /
ano; valor médio = US$ 884,50

US$169,12 / Veículo / Hora

REGIONAL
LOCAL

TOTAL PARA RELAÇÃO
VLP/VLT
ATENDER A
(VLP MAIS
UF
CARO)
(US$Mi)

CUSTO DE
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE
TODO O SISTEMA

US$ 104,6 Mi (Custo Total de
Operação e Manuteção medido
em 10 anos de operação dos
sitemas BRT e LRT de St. Louis USA)
Custo Total Anual de Oper. e
Manut. como porcentagem do
Invest. Total: assumindo-se que o
custo anual de O&M do VLP é de
3,99% do valor do Investimento
(valor calculado na linha acima
desta Tabela), tem-se:
0,0399*919,30

REPOSIÇÃO DA
FROTA AO LONGO
DA VÍDA ÚTIL DE 30
ANOS DO SISTEMA

Fonte: Elaborada pelo autor

FONTE

ZIMERMAN, 2009
2,29
VUCHIC, 2007

884,50

US$ 1,400k por veículo por ano

1400,00

1,58

US$ 0,39 por passageiro/milha,
valores de 2009

BRUUN, 2005

CONDON, 2009

89,00 (VALOR
60,5 (VALOR
MÉDIO)
MÉDIO)
US$ 0,97 (Custo de Operação e
US$ 0,82 (Custo de Operação e
Manuteção por passageiro/milha
Manuteção por passageiro/milha
medido em 10 anos de operação
medido em 10 anos de operação
dos sitemas BRT e LRT de St.
dos sitemas BRT e LRT de St.
Louis - USA)
Louis)

OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO

RELAÇÃO
VLT/VLP
(VLT MAIS
CARO)

169,12

73,76

US$ 0,81 por passageiro/milha,
valores de 2009

ECONÔMICA

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

1,47
Bus Rapid Transit vs
Light Rail Transit

104,60

US$ 26,2 Mi (CustoTotal de
Operação e Manuteção medido
em 10 anos de operação dos
sitemas BRT e LRT de St. Louis)

26,20

3,99

Bus Rapid Transit vs
Light Rail Transit

36,68

Custo Total Anual de Oper. e
Manut. como porcentagem do
Invest. Total: alternativa A: 4,2
US$Mi de 595,1 US$Mi;
Alternativa B: 4,3 US$Mi de 455,6
US$Mi; Alternativa C: 3,2 US$ Mi
de 451,0 US$ Mi; média entres os
índices = 0,01, ou 1,0%

16,34

2,24

Draper Transit Corridor
Project Salt Lake City,
Dec 2008

Vida útil da frota: Veículos de
Bogotá, 15 anos; Veículos de
Curitiba, 7 anos; mádia entre os 2 FROTAS DE
20 VEÍCULOS:
dois sistemas: 11 anos
40 VEÍCULOS
Vida útil da frota: 5 a 12 anos

Vida útil da Frota: 30 anos

Vida útil da Frota: 30 anos

2 FROTAS
1 FROTA DE
DE VLP
10 VEÍCULOS PARA 1 DE
VLT

ZIMERMAN, 2009;
VUCHIC, 2007

VUCHIC, 2007
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5.2.2 Avaliação comparativa dos inventários VLP/VLT

A comparação econômica, limitada aos indicadores das Tabelas 8,9 e 10, é
mostrada na Figura 36. Os parâmetros mostrados nesta Figura 36 tiveram suas
métricas ajustadas para efeito de visualização comparativa em uma só figura.

Dimensão Econômica

UF - INVESTIMENTO NOS VEÍCULOS US$ Mi

34,10 VLT

23,70 VLP

(40 VLP, 10 VLT)
UF - INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA

14,82 VLT

6,12 VLP

DE VIA - US$ Mi / 100

16,34 VLT

UF - INVESTIMENTO TOTAL NA OBRA - US$
Mi / 100

9,19 VLP

UF - TRANSPORTE DE ITENS IMPORTADOS

0,20 VLP

PARA O LOCAL DE USO US$ Mi

5,50 VLT

UF - OPER. E MANUT. ANUAL VLP E VLT

16,34 VLT

BASE DADOS SALT LAKE CITY USA US$Mi

36,68 VLP

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 10 ANOS VLP

2,62 VLT
10,46 VLP

E VLT ST LOUIS USA US$Mi /10
OPER. E MANUT. BASE OPERADORAS USA

16,91 VLT

7,37 VLP

POR VEÍCULO / HORA US$Mi / 10
OPER E MANUT BASE BRUUN, 2005 POR

14,00 VLT

8,84, VLP

VEÍCULO / ANO US$Mi / 100
CUSTOS DE OPER. E MANUT. VLP E VLT ST

8,90 VLP

LOUIS POR PASS./MILHA US$Mi / 10

0

6,00 VLT
10

20

30

40

Figura 36 – Desempenho Econômico dos Sistemas VLP/VLT
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na Figura 36 que o investimento necessário para a aquisição dos
veículos VLT na quantidade que atendam à Unidade Funcional é de US$34,1Mi, ou
cerca de 2% do investimento total estimado para a implementação do
empreendimento, que é de US$1,634Bi. Esta porcentagem, no entanto, é bastante
inferior a índices normalmente encontrados neste tipo de obra, que estão situados
dentro de uma faixa de valores da ordem de 30 a 40% do valor total da obra. Assim,
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a Unidade Funcional, como definida neste trabalho, ou seja, especificada para
transportar cerca de 1.500 passageiros/hora sentido, transporta um volume de
passageiros muito baixo, incompatível com o investimento estimado para todo o
sistema. Em outras palavras, o investimento é muito alto para um sistema que tem
como previsão transportar uma quantidade muito pequena de pessoas e cuja
premissa definiu a quantidade de veículos a serem adquiridos. Este comentário nos
leva a relembrar bibliografia anterior consultada que discorre sobre a aplicabilidade
destes sistemas, que diz que eles são adequados para corredores de média
capacidade de transporte, com média de fluxo de passageiros da ordem de 20.000
passageiros hora sentido.
A mesma observação é aplicável aos investimentos vistos na mesma Figura
36, que mostra os valores de investimento previstos para o sistema VLP:
investimento total de US$0,919Bi e parcela de US$23,7Mi para a aquisição de
veículos. Estas observações levam a se concluir que a Unidade Funcional precisaria
ser revista em função de estar definindo uma obra que demanda um investimento
total de valor muito alto para uma missão de transporte muito baixa. Tal
empreendimento, dado o seu custo total estimado, seria política e economicamente
adequado para transportar pelo menos dez vezes mais usuários, portanto cerca de
15.000 passageiros hora sentido.
A despeito das observações acima feitas, e como aqui se está desenvolvendo
um estudo sobre um corredor de transporte teórico, continua-se a análise sobre a
Unidade Funcional conforme inicialmente definida. No entanto, para efeito desta
análise comparativa não há comprometimento das conclusões. Os efeitos individuais
dos sistemas sobre o meio ambiente seriam, no entanto, bem maiores, caso as
quantidades de veículos fossem revistas para que atendessem a um maior fluxo de
transporte.

5.3 Dimensão Social

O Quadro 30 traz os aspectos da dimensão social selecionados para a
comparação dos dois sistemas nessa dimensão de sustentabilidade.
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5.3.1 Coleta de dados de inventário VLP/VLT

ÍNDICES ASSOCIADOS À FASE DE USO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DIMENSÃO
DE
SUSTENTABILIDADE

SISTEMA VLP
ABRANGÊNCIA

RELAÇÃO
VLP/VLT
Nota: Índices
atribuídos pelo
autor

RELAÇÃO
VLP/VLT
Nota: Índices
atribuídos pelo
autor

SUB-OBJETIVO

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

EFEITO
BARREIRA

Facilitar a
transposição da
via de rolamento
por pedestres e
veículos

Grau de interferência dos
veículos na passagem de
pedestres, em áreas não
totalmente segregadas
(passagens em nível ou áreas
centrais da cidade); o VLP
opera com 20 veículos na UF

Grau de iInterferência dos
veículos na passagem de
pedestres, em áreas não
totalmente segregadas
(passagens em nível ou
áreas centrais da cidade); o
VLT opera com 10 veículos
na UF

Evitar acidentes

Veículo guiado pelo condutor
(maior grau de liberdade);
veículo menos estável e menos
confortável; acelerações e
decelerações sem controle de
"solavancos"

Rota bem delineada
(veículo guiado por trilhos);
pontos de parada
geralmente bem
protegidos; veículo mais
estável, seguro e
confortável; acelerações e
decelerações controladas

Grau de atratibilidade de
usuários de veículos
particulares

Grau de atratibilidade de
usuários de veículos
particulares

Confiabilidade no serviço
(atendimento às viagens
programadas)

Confiabilidade no serviço
(atendimento às viagens
programadas)

Presença de rampas,
elevadores, pisos do veículo e
das estações no mesmo nível,
presença de guias nas
instalações do sistema para
apoiar a mobilidade de
deficientes visuais ou
cadeirantes, sinalização saliente
no piso, ntre outros indicadores

Presença de rampas,
elevadores, pisos do
veículo e das estações no
mesmo nível, presença de
guias nas instalações do
sistema para apoiar a
mobilidade de deficientes
visuais ou cadeirantes,
sinalização saliente no
piso, ntre outros
indicadores

Manter usuários
informados em
Presença de informações aos
INFORMAÇÕES tempo real sobre
usuários referentes às
AOS USUÁRIOS as condições do
condições da viagem
sistema e seu
(atraso/regularidade no horário)
entorno

Presença de informações
aos usuários referentes às
condições da viagem
(atraso/regularidade no
horário)

Avaliação subjetiva
do Autor, com base
O VLP disponibiliza
O VLT oferece um
em observações
pouca ou nenhuma
serviço melhor
feitas nos sistemas
informação aos
(Índice 8)
de ônibus e no
usuários (Índice 2)
Metro de São Paulo
CATANHO, 2009

FACILIDADE DE Redução do tempo Pisos do veículo e da estação
EMBAR-QUE E
de parada em
no mesmo nível, dimensões e
DESEMlocais de
quantidades das portas dos
BARQUE DE
embarque e
veículos, mobilidade interna nos
PASSAGEIROS
desembarque
veículos

Pisos do veículo e da
estação no mesmo nível,
dimensões e quantidades
das portas dos veículos,
mobilidade interna nos
veículos

O VLP tem piso alto
e normalmente
opera com pontos
de parada sempiso
nivelado em relação
ao veículo; portas
são estreitas;
circulação interna
prejudicada
(Índice 2)

O VLT tem piso
baixo e
normalmente opera
com estações com
piso nivelado em
relação ao veículo;
portas largas; boa
circulação interna
(Índice 8)

Avaliação subjetiva
do Autor, com base
em observações
feitas nos sistemas
VLPs de São Paulo
e no desenho do
VLT selecionado
para o estudo de
caso

PREPARAÇÃO
DE PILOTOS E
FUNCIONÁRIOS

SEGURANÇA
DE
PASSAGEIROS
E PEDESTRES

Ofertar viagens
QUALIDADE DO
com regularidade
SERVIÇO
e conforto

ACESSIBILIDAD
E A PESSOAS
COM MOBILIDADE
REDUZIDA

SOCIAL

SISTEMA VLT

INDICADOR
(OU
OBJETIVO)

Inclusão social
nos transportes

TOTAL
PARA
ATENDER
A UF

PARÂMETRO (OU
ATRIBUTO/MÉTRICA)

TOTAL
PARA
ATENDER
A UF

O VLT interfere
O VLP interfere
menos na
mais na passagem
passagem de
de pedestres
pedestres (Índice
(Índice 5)
10)

O VLP é menos
seguro (Índice 5)

O VLT é mais
seguro (Índice 10)

REFERÊNCIA

CATANHO, 2009
VUCHIC, 2005

Rail Transit vs. "Bus
Rapid Transit",
2006.

Rail Transit
O VLP tem
O VLT tem
Strategic Plan
preferência decerca
preferência d
(RTSP), 2008
de 44% de usuários ecerca de 56% de Rail Transit vs. "Bus
(RTSP)
usuários (RTSP)
Rapid Transit",
2006
O VLP é menos
O VLT é mais
regular que o VLT regular que o VLP
VUCHIC, 2005
(Índice 6)
(Índice 10)

Dadas as
características
construtivas das
estações e
veículos, o VLP
dificuldade em
oferecer um bom
serviço (Índice 2)

Dadas as
Avaliação subjetiva
características
do Autor, com base
construtivas das
em observações
estações e
feitas nos sistemas
veículos, o VLT
de ônibus e no
pode oferecer um
Metro de São Paulo
serviço melhor
CATANHO, 2009
(Índice 8)

LOCAL

EMPREGABILIDADE NA FASE
DE USO
(PILOTOS,
AGENTES DE
ESTAÇÃO,
SEGURANÇAS,
O&M)

Tratar o usuário
com educação e
respeito

Tradicionalmente os sistemas
rodoviários aplicam poucas
horas de treinamento aos
funcionários

Tradicionalmente os
sistemas ferroviários
aplicam treinamentos aos
funcionários

Índice 2

Índice 8

Avaliação subjetiva
do autor

Capacidade de
criação de
empregos

Para atender à Unidade
Funcional especificada (20
ônibus), com três turnos diários,
são necessários 60 pilotos;
caso haja cobradores nos
veículos (tradicionais em
sistemas rodoviários), serão
mais 60 funcionários (total de
120)

Para atender à Unidade
Funcional especificada (10
VLTs), com três turnos
diários, são necessários 30
pilotos; normalmente os
sitemas VLT fazem uso de
bilhetes pré-pagos; (total de
30 funcionários nos
veículos

O VLP emprega 4
vezes mais do que
o VLT (pilotos,
agentes de via,
segurança, pessoal
de operação e
manutenção)
(Índice 8)

Índice 2

Avaliação subjetiva
do autor

Quadro 30 – Desempenho Social dos sistemas VLP e VLT
Fonte: Elaborado pelo autor

Os aspectos mostrados no Quadro 30 são: efeito barreira (interferência à
circulação de pedestres e veículos de um lado ao outro da via de rolamento);
segurança de passageiros e pedestres; qualidade do serviço oferecido à
comunidade; acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida aos equipamentos
dos sistemas; informações disponibilizadas aos usuários; facilidade de embarque e
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desembarque de usuários nos veículos; instrução recebida pelos operadores, que
tem influência direta na qualidade dos serviços disponibilizados aos usuários; e
quantidade de postos de trabalho gerados por cada um dos modais.

5.3.2 Avaliação comparativa dos inventários VLP/VLT

A comparação social, também limitada aos indicadores para os quais se
obteve dados na bibliografia consultada, é mostrada na Figura 37. Da mesma forma
que para os indicadores econômicos, os parâmetros mostrados nesta Figura 37
tiveram suas métricas ajustadas para efeito de visualização comparativa em uma só
figura e refletem os dados disponíveis no Quadro 30.

Dimensão Social
(Índices)
EFEITO BARREIRA EM ZONAS NÃO SEGREGADAS

10 VLT

5 VLP

10 VLT

SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E PEDESTRES

5 VLP

5,6 VLT

ATRATIBILIDADE DE USUÁRIOS DE VEÍCULOS PARTICULARES
4,4 VLP

10 VLT

CONFIABILIDADE NOS SERVIÇOS
6 VLP

8 VLT

ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
2 VLP

8 VLT

INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS
VLP2

8 VLT

FACILIDADE PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE
2 VLP

8 VLT

PREPARAÇÃO DE PILOTOS E FUNCIONÁRIOS
2 VLP

2 VLT

EMPREGABILIDADE NA FASE DE FASE DE USO

8 VLP

0

2
VLT

VLP

Figura 37 – Desempenho Social dos Sistemas VLP/VLT
Fonte: Elaborado pelo autor

4

6

8

10
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5.4 Avaliação Integrada

Resumem-se neste item os resultados

das avaliações das dimensões

ambiental, econômica e social que, combinados, possibilitam ao tomador de decisão
conhecer e considerar os prós e os contras das duas modalidades.

5.4.1 Impactos Ambientais - ACV

Os impactos devidos ao consumo de energéticos são grandes em ambos os
casos e como efeitos observam-se que: o VLT é ligeiramente mais impactante
quanto ao potencial de aquecimento global, e degradação da saúde humana como
causa de modificações climáticas; o VLP tem impactos mais significativos com
relação a esgotamento de recursos naturais não renováveis, minérios e combustível
fóssil, e impactos na saúde humana devidas às emissões de material inorgânico no
ar.
Como recomendação mitigatória para o VLP, cita-se o cuidado que os seus
fabricantes devem ter quanto ao combustível usado nos propulsores dos veículos.
Combustíveis alternativos ao óleo diesel devem ser estudados.
Os fabricantes do sistema VLT, por sua vez, devem cuidar da redução do
peso dos veículos para diminuir o consumo de energia elétrica na fase de operação
do sistema. Como já se viu, mesmo consumindo energia elétrica proveniente de
usina hidrelétrica, a níveis local e regional ela pode ser considerada uma energia
limpa, mas, a nível global, ela tem potencial para geração de gases de efeito estufa
(CO2 e CH4). Assim, a forma da geração da energia elétrica (por exemplo, produção
por usinas: nuclear, eólica, térmica) tem influência direta no potencial de geração de
gases de efeito estufa.
Por fim, as empresas operadoras devem atentar para a questão do apelo que
há no VLT dado o fato dele não usar combustível fóssil em sua fase de uso, desde
que o sistema seja alimentado com energia elétrica gerada por usinas que não
utilizem derivados do petróleo ou minérios da natureza. Isso traz benefícios à saúde
humana (poluição do ar) e contribui para o alongamento da vida útil das jazidas
naturais (minerais e petróleo).
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5.4.2 Aspectos Econômicos

Como mostra a Figura 36, nesta dimensão o sistema VLP apresenta uma
vantagem bem maior do que o VLT: tem material rodante mais barato, mesmo
considerando-se que são necessários mais veículos do que o VLT para desenvolver
a mesma carga de transporte; a infraestrutura de via do VLT é mais dispendiosa,
pois os dormentes, trilhos, catenária e subestações não cobrem o custo da
manutenção da cobertura de asfalto (com periodicidade de cerca de 7 anos) da
infraestrutura do VLP; como os veículos do VLT são atualmente importados pelo
mercado nacional, o custo de transporte dos veículos até o local de uso não
compete com o custo do transporte dos ônibus, que são aqui fabricados; com
relação ao custo de descarte, as operadoras devem atentar tanto para a vida útil
quanto para à modularidade de construção dos veículos dos dois sistemas.
Como recomendação aos fabricantes, aqueles do VLT devem trabalhar em
redução de custos para que haja maior aproximação aos custos do sistema VLP. Por
outro lado, os fabricantes do VLP, apesar dos veículos serem mais baratos, a sua
durabilidade também é menor. Para esses últimos, fica a recomendação de
aumentarem a sua vida útil.
Aos operadores de transportes cabe também a missão de elaborar as suas
decisões balanceando os benefícios ambientais de abrangência local do VLT contra
os menores custos do VLP. O menor custo do sistema VLP é um fato que possibilita
maior inclusão de classes economicamente menos favorecidas em transportes de
boa qualidade. Essa maior inclusão é possível pois, um custo menor de investimento
viabiliza a construção de mais linhas..

5.4.3 Impactos e Benefícios Sociais

Na dimensão social, oito entre os nove parâmetros escolhidos para este
estudo se mostram favoráveis ao VLT.
A avaliação mostra-se favorável ao sistema VLP nos quesitos de quantidade
de postos de trabalho nas plantas de montagem dos veículos (são fabricados em
maior quantidade do que os veículos ferroviários) e na operação manutenção dos
veículos (mais pilotos e eventualmente cobradores embarcados; mais atividade de
manutenção em função da quantidade maior carros; maior desgaste de
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componentes do veículo rodoviário). Os veículos rodoviários pesquisados oferecem
também mais assentos internos. No entanto, este último quesito favorável pode ser
questionável durante a operação em intervalos de pico pois, um maior número de
bancos dificulta a mobilidade interna dos passageiros.
Os quesitos favoráveis ao VLT são: maior oferta de postos de trabalho nas
fases de transporte e montagem das unidades de processo em campo (trilhos,
catenárias e subestações de energia); melhor formação de pilotos e demais
funcionários (os operadores de sistemas ferroviários normalmente cuidam mais de
treinamentos para qualificação de seus times que operam e mantêm os sistemas);
melhor mobilidade no interior dos veículos; mais facilidade para embarques e
desembarques; disponibilidade de mais informações aos usuários relativas às
condições operacionais das linhas; melhor acessibilidade a deficientes físicos; maior
pontualidade nas viagens; mais atratividade às classes mais altas da população
urbana, com consequente maior contribuição para a diminuição do uso de veículos
particulares; maior segurança aos usuários (passageiros e pedestres); e menor
efeito barreira (divisão da urbe).
A questão da atratividade das classes sociais mais altas da urbe pelo
transporte coletivo é muito importante de ser realçada. Estas são as classes que
normalmente utilizam o seu automóvel particular todos os dias para deslocamentos
no interior das grandes cidades. Este fato traz benefícios ambientais e sociais
decorrentes de menor poluição aérea redução de congestionamentos. A redução
dos congestionamentos diários traz grandes benefícios ambientais, econômicos e
sociais como, por exemplo, redução do consumo de combustíveis fósseis,
economias com despesas para abastecimento de veículos, redução do estresse das
pessoas, menor perda de horas trabalhadas, e melhor previsão e planejamento
pessoais quanto a compromissos diários.
Há recomendações aos fabricantes, extraídas da avaliação da dimensão
social, que são endereçadas principalmente ao VLP. Este sistema, para ser
socialmente mais competitivo com relação ao VLT deve investir para aprimorar os
equipamentos e sistemas: veículos com melhor mobilidade interna; maior facilidade
para embarque e desembarque de passageiros (nivelamento de pisos entre o
veículo e as plataformas dos pontos de parada); disponibilidade de informações
sonoras e visuais sobre a condição de circulação dos veículos tanto para os
passageiros como para equipes de operação e manutenção; maior pontualidade nas
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viagens (adoção de operação centralizada, com rastreamento da frota via rádio ou
GPS e monitoração em tempo real do estado de funcionamento dos veículos);
investimentos em segurança para passageiros, ciclistas e pedestres; investimentos
em dispositivos nos veículos e nas estações, próprios para facilitar o embarque e
desembarque de pessoas com restrições de mobilidade.
Também

em

função

do

cenário

presente

na

Figura

37,

cabem

recomendações aos operadores de sistemas VLP no sentido de que se aproximem
aos benefícios sociais oferecidos pelo VLT. para isso, devem: aprimorar a formação
dos tripulantes (principalmente pilotos) e demais funcionários para que proporcionem
um bom tratamento aos usuários (os veículos devem obedecer a todas as paradas
em pontos de embarque e desembarque; as acelerações e desacelerações dos
veículos devem ser feitas com os devidos cuidados; os pilotos devem obedecer a
escalas de trabalho adequadas). Uma vez implantado um bom (tecnologicamente
atualizado e bem operado) sistema VLP, é também recomendado que o operador do
sistema desenvolva um bom marketing para atrair aquele público que prefere (ou
acredita) mais os sistemas ferroviários.
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6 SÍNTESE CONCLUSIVA

Sintetizam-se- nessa seção os prós e os contras dos dois modais, VLP e
VLT:

a) Meio Ambiente: O VLT apresenta melhor desempenho ambiental do que o
VLP quanto a impactos locais e regionais. Ambos os sistemas impactam
em proporções bem semelhantes o meio ambiente no aspecto

de

abrangência global, como se vê no Quadro 29 e na Figura 35, que
evidenciam as emissões de gases de efeito estufa. Considerando-se na
avaliação comparativa que o VLT seja alimentado com energia elétrica
produzida de forma limpa, o VLP causa maior impacto ambiental na fase
de uso por consumir combustível fóssil. Para se aproximar das vantagens
ambientais do VLT o VLP deve investir principalmente na conversão dos
motores diesel para que utilizem combustíveis alternativos, menos
poluentes; o VLT, por sua vez, deve estudar a redução do peso dos
veículos visando menor consumo de energia elétrica.
b) Dimensão Econômica: O VLP tem menor custo no investimento inicial,
principalmente em função de maior simplicidade da infraestrutura de via. O
VLT tem menor custo de operação e manutenção ao longo da vida útil do
sistema. O VLT, para se aproximar da vantagem econômica do VLP, deve
investir principalmente: na redução dos custos da infraestrutura; e na
simplificação ou eliminação do sistema de distribuição de energia de
tração ao longo da via de rolamento.
c) Aspectos Sociais: O VLP emprega mais funcionários ao longo das etapas
de fabricação e uso, mas o VLT tem melhor desempenho em todos os
demais parâmetros de análise selecionados ressaltando-se aquele ligado
à atratibilidade de usuários que usam diariamente seus automóveis na
urbe (indicador que tem relação com as dimensões ambiental, social e
econômica). Para melhorar o quesito social, o VLP tem que: investir no
treinamento de profissionais de operação, para deixá-los mais focados em
bem servir os usuários do sistema; aumentar a segurança de usuários e
pedestres; aumentar o conforto dos usuários (estações ou pontos de
paradas com coberturas, bancos e proteções contra intempéries; maior
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facilidade de circulação nos veículos e reduzir o tempo de embarque e
desembarque de passageiros).
O Quadro 31 traz uma vizualização do texto acima:

Comparação de Desempenho

Dimensão

Ambiental

VLP
Melhor Desempenho, Efeito Global:
(Gáses de Efeito Estufa; Saúde Humana,
Mudanças Climáticas)

VLT
Melhor Desempenho, Efeito Global:
Esgot. Rec. Nat. não Renováveis (Comb.
Fóssil e Minérios)
Melhor Desempenho, Efeito Local/Regional:
Acidificação, Eutrofização, Saúde Hum.
Respiração (Inorgânicos), Ozonização

Econômica

Social

Melhor Desempenho:
Custo do Investimento inicial

Melhor Desempenho:
Custo de Operação e Manutenção ao longo do
tempo de vida útil

Melhor Desempenho
Emprega mais pessoas ao longo do tempo
de vida útil

Melhor Desempenho:
Efeito Barreira, Segurança, Atratibilidade de
usuários de carros, Confiabilidade,
Acessibilidade de portadores de deficiências,
Informações aos Usuários, Conforto, Nível de
Serviço aos Usuários.

Quadro 31 – Síntese Conclusiva
Fonte: Elaborado pelo autor

Como ponto crítico do estudo cita-se a dificuldade em se quantificar os
parâmetros ligados aos indicadores selecionados para o estudo comparativo. A
dimensão ambiental conta com bases de dados já presentes em ferramentas de
software próprias para avaliações de impactos ambientais como, por exemplo, os
programas GaBi e SimaPro. As outras duas dimensões, econômica e social, não
contam ainda com bases de dados estruturadas como no caso da dimensão
ambiental e, nessas dimensões, as informações precisam ser colhidas a partir de
material bibliográfico disponível, nem sempre atualizado ou bem organizado.
Motivadas por questões estratégicas ou sigilosas, parâmetros econômicos não são
regularmente publicados. E os parâmetros da dimensão social muitas vezes são
valorizados com métricas subjetivas e, como tal, índices adotados para um
determinado caso podem não ser de uso generalizado para outras aplicações.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar a dissertação, retomam-se os objetivos formulados em seu
início para verificar se eles foram realizados ao longo do trabalho. São também
indicadas nessa seção algumas oportunidades identificadas para aprimoramento
desta pesquisa.
Relembrando, objetivo geral da pesquisa foi o de comparar os desempenhos
de sustentabilidade dos modais de transportes VLP e VLT por meio de um estudo
exploratório aplicado a um estudo de caso hipotético. Esse objetivo foi realizado
através dos seguintes objetivos específicos programados e realizados:


definir um roteiro para avaliação de sustentabilidade baseado nos métodos
de ACV, LCC e SLCA, adotando-se a estrutura básica do primeiro deles;



elaborar um quadro de referência de indicadores, parâmetros e métricas
próprias para cada uma das três dimensões de sustentabilidade com
dados de literatura;



definir os limites da comparação dos dois sistemas através da seleção de
um conjunto de indicadores e um caso hipotético de análise;



aplicar o método de ACV para comparar os dois sistemas com relação aos
impactos de aquecimento global, acidificação, eutrofização, poluição
atmosférica e esgotamento de recursos naturais não renováveis causados
pela fabricação, transporte, operação, manutenção e descarte dos
elementos da unidade funcional estabelecida;



comparar os dois sistemas nas dimensões econômica e social com dados
de literatura.

O tema da sustentabilidade de sistemas de transportes urbanos desenvolvido
mostrou-se amplo em oportunidades para várias pesquisas. Abordou-se neste
trabalho uma pequena parcela do assunto, a qual abre portas para aprofundamento
nos temas desenvolvidos assim como início de novos estudos. Entre eles, citam-se
alguns:


aprimoramento do quadro de referência de indicadores, parâmetros e
métricas;



investigação de vantagem econômica do VLT sobre o VLP, dado o fato de
que, quando os veículos transformam energia cinética em elétrica nas
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frenagens elétricas, há a possibilidade de recuperação de parte dessa
energia que pode ser utilizada por outros veículos nas proximidades; o que
é mais comum, atualmente, é que a energia elétrica gerada em frenagens
seja transformada em energia térmica e dissipada no ar ambiente;


investigação do modal VLT utilizando motores de combustão interna em
substituição à energia elétrica; essa opção reduz significativamente o
custo da infraestrutura no quesito de distribuição de energia elétrica
(subestações retificadoras, catenárias e cabos), mas há que operar com
combustíveis alternativos ao óleo diesel comum;



aprimoramento das métricas da dimensão social, dotando-as de
indicadores mais objetivos e menos subjetivos;



avaliação da tecnologia de captação de energia de tração do VLT com
cabo instalado no subsolo e eliminação da catenária (eliminação de
poluição visual);



avaliação da tecnologia de combustíveis alternativos para os ônibus do
VLP (diminuição de poluição ambiental);



acompanhamento do processo de normalização que está em andamento
para integração dos processos de ACV, LCC e SLCA;



investigação da possibilidade da redução do tráfego urbano em função da
criação de polos de vivência com pequenos territórios que incorporem
oportunidades de emprego e necessidades sociais básicas, interligados
uns aos outros através de vias de média capacidade de transporte como
os sistemas VLP e VLT (distritos mais “autossuficientes”);



comparação entre os desempenhos de sustentabilidade dos modais
Trólebus (ônibus elétricos) e ônibus convencionais, utilizando-se os
indicadores

de:

impactos

ambientais;

custo

do

veículo

elétrico

(aparentemente mais caro do que o veículo com motor de combustão
interna); custo da energia elétrica disponibilizada pela distribuidora
(aparentemente há diferenciais de custos ao longo do dia sendo mais cara
nos horários de pico); custo de manutenção (aparentemente mais cara nos
ônibus elétricos); custo dos sistemas como um todo (há a questão da
catenária) no modal elétrico; conforto dos passageiros (aparente maior nos
veículos elétricos); nível de interferência no tráfego de veículos, em vias
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compartilhadas (nos ônibus elétricos, os dispositivos coletores de energia
da catenária soltam-se com frequência e causam distúrbios no tráfego
local); inclinação máxima da via de rolamento (aparentemente os veículos
elétricos são mais efetivos em vias em nível); pesquisa de sucessos e
desativações do modal elétrico (por exemplo ocorridas em São Paulo,
Araraquara, e Santos);


um dos resultados observados na simulação de impactos feita no Software
GaBi mostrou que o VLT causa maior impacto ambiental do que o VLP
com relação à geração de gases de efeito estufa; isso devido ao consumo
de energia elétrica produzida por usina hidrelétrica (a hipótese da Unidade
Funcional é de uso desse tipo de geração); este fato abre espaço para
investigações mais aprofundadas nessa área, para que se explorem
temas, entre outros, como: levantamento das origens e intensidades das
emissões (emissões nas fases de construção e operação da usina);
causas das emissões na fase de operação (decomposição da biomassa
submersa?); fatores que ditam a quantidade das emissões na fase de
operação (volume de carbono que foi sequestrado pelo bioma existente no
local antes do seu alagamento? características do bioma formado pósalagamento? formas de captação da água para os geradores e para o
vertedouro?

localização

geográfica

da

usina?);

e

diferenças

de

comportamento entre as usinas que usam água da correnteza dos rios ou
de áreas alagadas.


investigação do modal Monotrilho suspenso: este modal já está sendo
construído no Brasil nas cidades de São Paulo (Prolongamento da Linha 2
Verde do Metro de São Paulo; Linha 17 do Metro de São Paulo) e
Manaus; os grandes apelos desse novo modal são: menor investimento
(menores custos com desapropriações e construção da via de rolamento);
visual arquitetônico futurista e harmônico com o meio ambiente; não utiliza
trilhos de aço (a via de rolamento é feita com vigas de concreto); menor
tempo de instalação do que o VLT (as vigas de concreto da via de
rolamento são produzidas em estaleiros e transportadas e montadas no
período noturno no local de uso); a instalação da via de rolamento pode
ser feita na parte central de ruas ou avenidas, com baixa interferência no
transito rodoviário, que pode continuar ocorrendo durante a construção do
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sistema; trem silencioso (utiliza pneus), com design futurista, leve e de
baixo consumo de energia;
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ANEXO I
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RESUMO
Para substituir o uso de autos particulares, a tecnologia atual de transportes urbanos
coletivos oferece à sociedade diferentes opções de escolha. Dentre elas, encontram-se as
peruas, os ônibus, os sistemas de trens suburbanos e trens de Metros, e também as
modalidades denominadas Veículo Leve sobre Pneus (VLP) e Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT). As duas se firmam como corredores urbanos de média capacidade. A escolha pela
implantação de um ou outro modal, no entanto, tem sido feita pelo Poder Público com base
em parâmetros comparativos dissociados da visão global de sustentabilidade. Mais
notadamente, a escolha dá bastante importância ao custo do investimento inicial do
empreendimento. Este trabalho discorre sobre um modelo de sustentabilidade para análise
comparativa entre estes dois sistemas que tem como estrutura básica o método de avaliação
do ciclo de vida (ACV) para impactos ambientais. As conclusões preliminares obtidas com a
aplicação do modelo à unidade funcional definida para os dois sistemas indicam que o VLT
apresenta melhor resposta aos indicadores ambientais e sociais definidos para o estudo. O
VLP, por seu lado, tem suas vantagens relacionadas aos parâmetros de custo e nível de
empregabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação

do Ciclo de Vida (ACV); Avaliação do Ciclo de Custo (LCC);
Avaliação de Impactos e Benefícios Sociais (SLCA); Mobilidade Urbana, VLP/VLT.
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um modelo que está sendo
desenvolvido como ferramenta para comparar os modais de transportes urbanos VLP e VLT.
Tem como base os conceitos e ferramentas para Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), avaliação
do ciclo de custo Life Cycle Cost (LCC) e avaliação de impactos sociais Social Life Cycle
Analysis (SLCA). A norma de ACV NBR ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
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NORMAS TÉCNICAS, 2009), que fornece a estrutura do modelo, recomenda a avaliação do
balanço de massa e energia de produtos sistemas em todas as suas fases, desde a extração das
matérias primas até as etapas de manufatura, montagem, distribuição aos usuários, uso e
descarte final. O modelo agrega de forma estruturada e harmonizada os indicadores e
parâmetros de sustentabilidade de forma ampla. Permite avaliar produtos sistemas de forma
individual e também comparar sistemas funcionalmente equivalentes.
O Veículo Leve sobre Pneus (VLP) é um sistema de transporte urbano de média
capacidade, com fluxo de transporte de passageiros da ordem de 20.000 passageiros por hora
por sentido. Ele opera ônibus que acomodam cerca de 190 passageiros e circulam em
corredores parciais ou totalmente exclusivos. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), por sua
vez, tem o mesmo objetivo geral quanto ao transporte de pessoas, mas difere do VLP pelo
fato que emprega infraestrutura e veículos característicos de sistemas ferroviários.
Dentro deste escopo o presente trabalho visa apresentar os entendimentos de como
aplicar o conceito de sustentabilidade para transportes urbanos considerando a variável
ambiental, econômica e social e apresentar um modelo de avaliação aos modais VLP e VLT.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Enfocando os três aspectos da sustentabilidade, escreve Klöpffer (2008), que o
desenvolvimento sustentável tornou-se uma fórmula para expressar a necessidade de se
manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. Se a sustentabilidade é
importante, para que ela seja inserida no processo de decisão dos diversos níveis
organizacionais ela deve ser mensurável. Entre as iniciativas existentes para a mensuração da
sustentabilidade estão aquelas analisadas por Takahashi e Delai (2007). Estes autores
estudaram oito métodos: Indicadores de Desenvolvimento Sustentável da Organização das
Nações Unidas (CSD) (abrange as dimensões social, ambiental, econômica e institucional);
Dashboard de Sustentabilidade (abrange as dimensões ambiental, econômica e social);
Barômetro de Sustentabilidade (avalia o balanço entre o bem-estar do homem e a saúde do
meio ambiente); Global Reporting Initiative - GRI (foca o equilíbrio sustentável entre as
relações econômicas, sociais e ambientais); Métricas de Sustentabilidade da Instituição dos
Engenheiros Químicos - IChemE (também considera a tripla meio ambiente, geração de
riqueza econômica e desenvolvimento social); Índice Down Jones de Sustentabilidade – DJSI
(contempla meio ambiente, economia e sociedade); Índice Triple Bottom Line – TBL (índice
corporativo concentrado nas três dimensões da sustentabilidade, mas que também analisa as
inter-relações eco-ambiental, eco-social, sócio-ambiental e eco-socio-ambiental); ETHOS
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Indicadores de Responsabilidade Social (ferramenta de auto-avaliação empresarial, que foca o
desempenho organizacional com relação às práticas da responsabilidade social).
Costa, Silva e Ramos (2004), identificaram, para o caso do Brasil, um conjunto de
indicadores, com respectivos parâmetros associados, aplicáveis à questão da mobilidade
urbana sustentável, classificando-os nas categorias de: transportes e meio ambiente; gestão da
mobilidade urbana; planejamento espacial e demanda por transportes; e por fim aspectos
socioeconômicos. Rodrigues (2008), empregou os seguintes indicadores e parâmetros para
analisar a qualidade do transporte coletivo urbano realizado por ônibus na cidade de
Uberlândia: acessibilidade; freqüência de atendimento; tempo de viagem; lotação;
confiabilidade; segurança; características dos veículos; características dos locais de parada;
sistema de informações aos usuários; conectividade; comportamento dos operadores; e estado
das vias. Catanho (2009), quando estudou os impactos ambientais locais e o desempenho
operacional no meio físico urbano gerados pelo sistema VLP focado no caso do Expresso
Tiradentes em São Paulo, selecionou e classificou os seus indicadores da seguinte forma:
indicadores de impacto ambiental local; qualidade do sistema para mitigar e gerenciar
impactos positivos sobre o ambiente urbano; e qualidade do meio urbano. Campos e Ramos
(2005), adotam indicadores que têm o objetivo de avaliar e promover a sustentabilidade da
mobilidade nas cidades, considerando como base as questões relativas ao transporte e uso do
solo, nas extensões ambiental, econômica e social.

3. MODELO INTEGRADO - AVALIAÇÃO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA
O modelo de avaliação proposto nesta pesquisa fundamenta-se nas premissas de que:
o objetivo é avaliar e tecer considerações sobre a sustentabilidade (abrangência completa das
três dimensões) de dois produtos sistemas (VLP e VLT) aos quais os conceitos de ciclo de
vida se aplicam; há ferramentas e normas que tratam do tema Ciclo de Vida, capazes de
cobrirem os três pilares da sustentabilidade: ACV, LCC e SLCA (KLÖPFFER, 2008); os
produtos sistemas sob análise podem ser funcionalmente definidos e delimitados em suas
fases de ciclo de vida segundo a norma NBR ISO 14040 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2009); é possível definir parâmetros quantitativos (para ACV e LCC)
e qualitativos (para SLCA) para serem usados na comparação entre os dois produtos sistemas,
a partir da definição de uma unidade funcional de base; para cuidar do pilar ambiental, a
ferramenta ACV já está internacionalmente reconhecida, normatizada e em ampla utilização;
a ferramenta LCC, que se apresenta como a complementação lógica da ACV para avaliações
econômicas, encontra-se em fase de estudos para ser eventualmente combinada com ACV,
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mas já há condições do uso combinado; e, por fim, que ainda não há normatização para o uso
da ferramenta SLCA, mas o seu emprego é possível (KLÖPFFER, 2008).
Diz Klöpffer (2008), que uma futura combinação das três ferramentas (ACV + LCC
+ SLCA), fundidas em somente uma, a LCSA (LCSA: Life Cycle Sustainability Analysis) irá
proporcionar uma avaliação completa quanto à sustentabilidade de produtos-sistemas. Reporta
ele que há pelo menos duas opções sobre como incluir LCC e SLCA na avaliação de
sustentabilidade de produtos: a primeira é fazer a avaliação considerando-se três ciclos de
vida separadamente (LCSA = ACV + LCC + SLCA); a segunda é a de se usar uma nova
ferramenta ACV, que teria a ela incorporada as duas outras (LCC + SLCA); nesta opção,
apenas uma avaliação de impacto de ciclo de vida (LCI: Life Cycle Impact - Assessment) seria
feita (definindo-se um conjunto único de parâmetros), ao invés das três da opção anterior.
Ainda, segundo a mesma fonte, entre a comunidade que estuda o assunto há partidários das
duas opções e discussões estão acontecendo com vistas à possibilidade da extensão da série
ISO 14040ff ou ao desenvolvimento de uma nova série de normas internacionais que
tratariam de eco-eficiência.
Feitas as considerações acima, estabeleceu-se como modelo de avaliação de ciclo de
vida, neste trabalho (Figura 1), aquele da primeira opção: três ciclos de vida avaliados
separadamente (LCSA = ACV + LCC + SLCA), que tem como backbone guia a ACV.
Definida a unidade funcional comum (corredor de transporte de 20 km de extensão;
com capacidade de transporte de 1400 passageiros por hora e por sentido; acomodação de um
máximo de 4 passageiros por m2 no interior dos veículos; e sistema com 30 anos de vida útil),
para cada um dos produtos sistemas (VLP e VLT) é feita a comparação de desempenho
ambiental com o uso do Software SimaPro (indicadores: aquecimento global, acidificação,
poluição aérea e toxicidade; parâmetros: CO2, SO2, NOx e MP). São também considerados
como parâmetros de avaliação nesta dimensão de comparação o esgotamento de recursos
naturais, a contribuição de cada sistema para a impermeabilização do solo e a poluição
sonora. Os parâmetros considerados na dimensão de custo são: custo do material rodante,
custo da infraestrutura de via, transporte dos veículos do local de fabricação para o local de
uso, custos de operação e manutenção e finalmente o custo do descarte final. Quanto ao pilar
social os elementos de comparação têm foco em impactos e benefícios atinentes aos
funcionários e aos usuários dos dois sistemas: empregabilidade de funcionários nas fases de
fabricação, montagem e operação na fase de uso; treinamento de operadores; assentos
disponíveis, pontualidade nas viagens e informações disponíveis para os usuários;
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acessibilidade a portadores de deficiências físicas; nível de atratibilidade a potenciais usuários
que usam autos particulares diariamente; e efeito barreira.

Base de Dados
de Custos

Fases da ACV:
Base do Modelo

Base de Dados
de SLCA

Matéria Prima
Veículos; Infraestrutura
(via de rolamento,
catenária, subestação
elétrica)

Manufatura e
Montagem

Transporte e instalação

Transporte e instalação
dos produtos-sistemas
em campo

Consumo de energia e de
materiais; mão de obra para
operar e manter; revitalização
dos produtos-sistemas durante
30 anos de operação

Uso (Operação e
Manutenção)

Custos para desmontagem e
revalorização dos resíduos

Descarte:
Desmontagem e
Reciclagem ou
Cenários para
tratamento de Resíduos

Avaliação de Custos

Avaliação de Impactos
Ambientais

Comparações/Recomendações

Funcionários: nível de
empregabilidade

Entradas:
Insumos e
Energia
Saídas:
Produtos e
Emissões

Comparações/Recomendações

Funcionários: nível de
empregabilidade;
treinamento

Usuários: condições de
viagem (assentos,
conforto, embarque e
desembarque,
informações sobre as
viagens, acessibilidade,
pontualidade, atração de
usuários que usam
automóveis, segurança,
efeito barreira

Avaliação de Impactos/Benefícios
Sociais

Comparações/Recomendações

Figura 1 - Modelos combinados: LCC, ACV e SLCA (Fonte: Autores)

4. CONCLUSÕES E PESPECTIVAS DE APLICAÇÃO
Seguem conclusões preliminares obtidas com a aplicação do modelo à unidade
funcional. O VLT apresenta melhor desempenho ambiental do que o VLP em seis dos sete
parâmetros definidos para a avaliação comparativa. O sétimo tem a ver com uma maior
utilização de materiais, principalmente aqueles ligados às cadeias de produção do aço e cobre.
O VLP polui mais na fase de uso por consumir combustível fóssil. Na dimensão econômica, o
VLP é mais competitivo: material rodante e infraestrutura de via têm menor custo, apesar de o
sistema necessitar de mais veículos para atender à especificação da unidade funcional. No
aspecto social, o VLP emprega mais funcionários ao longo das etapas de fabricação e uso,
mas o VLT tem melhor desempenho em todos os outros parâmetros, principalmente naquele
ligado à atratibilidade de usuários que usam diariamente seus automóveis na urbe. A
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avaliação integrada, como aqui proposta para avaliar transportes urbanos e em fase de início
de aplicação no estudo de um caso brasileiro, poderá ser útil na tomada de decisão quando se
pensa na construção de novos cenários de mobilidade nas cidades. O processo segue um
roteiro bem definido que leva à identificação e análise de elementos significativos aplicáveis a
estes cenários. As avaliações feitas com este modelo podem proporcionar recomendações
tanto aos órgãos públicos que estudam a implantação de modernizações, extensões ou projeto
de novas vias de transportes como também para os fabricantes e operadores de tais sistemas.
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ANEXO II
“17ª SEMANA DE TECNOLOGIA METROFERROVIÁRIA”
TEMA: MEIO AMBIENTE E SUA SUSTENTABILIDADE
MODELO PARA AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE EM MODAIS DE
TRANSPORTES URBANOS: INTEGRAÇÃO DE ACV, LCC E SLCA

RESUMO
Sustentabilidade é tema atual, socialmente relevante e presente em diversas
áreas de pesquisas. A aplicação prática deste conceito é objeto de interesse
também no setor de transportes, no qual este trabalho aborda a questão
descrevendo sucintamente: o conceito geral de sustentabilidade e como ele é
tratado no setor de transportes urbanos; indicadores para monitoração e controle de
tendências e metas; características de um modelo de avaliação de sustentabilidade;
e, por fim, os resultados de um exercício de aplicação do modelo, tendo-se como
caso a comparação dos desempenhos de sustentabilidade dos modais VLP (Veículo
Leve sobre Pneus) e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Transportes Urbanos; Modelo de Avaliação;
VLP; VLT.
INTRODUÇÃO
Pesquisa bibliográfica realizada com foco em sustentabilidade evidencia
vários trabalhos que avaliam a interação entre os transportes urbanos com o meio
ambiente, desenvolvimento econômico e impactos e benefícios sociais. Seguindo a
regra de que o desenvolvimento sustentável tornou-se uma fórmula para expressar a
necessidade de se manter o equilíbrio entre essas três dimensões33, nota-se, nos
diferentes casos analisados, coerência com a regra. Embora preocupados com os
três eixos da sustentabilidade, há diferentes aspectos ou interesses que são
estudados em cada um deles, conforme os objetivos das específicas avaliações.
Este trabalho tem como objetivo apresentar as linhas básicas de um modelo
que estabelece os passos para a execução de avaliações de sustentabilidade de
sistemas de transportes urbanos, bem como mostrar os resultados de um exemplo
de sua aplicação. O exemplo compara os desempenhos de sustentabilidade dos
sistemas VLP e VLT dentro dos limites de avaliação pré-definidos. Inicialmente
33

KLÖPFFER 2008.
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discute-se o conceito de sustentabilidade e a seguir os indicadores de mobilidade
urbana sustentável, as características do modelo proposto e os resultados do estudo
de caso.
2. SUSTENTABILIDADE
A definição geral de sustentabilidade34,35 tem como consideração central o
entendimento de que as presentes gerações devem usar os recursos que estão
atualmente disponíveis para a promoção do seu desenvolvimento e conforto, mas,
sem prejudicar as necessidades das gerações futuras.36,37
No campo dos transportes, embora seja ele dotado de grande complexidade,
o

conceito

de

sustentabilidade

é

semelhante

àquele
38

pesquisadores deste setor adotam basicamente duas

geral.

No

entanto,

abordagens relativas ao

tema. Uma delas estabelece que sustentabilidade é um meio que força a busca do
contínuo melhoramento dos sistemas, os quais devem ser monitorados através de
indicadores e parâmetros. A outra abordagem também define indicadores, mas os
tratam como metas rígidas as quais os sistemas devem atender para serem
considerados sustentáveis. Os autores em referência mencionam como exemplos
dessas abordagens o Centre for Sustainable Transport (CST) da cidade de Toronto
que adota a segunda abordagem e o projeto Environmentally Sustainable Transport
(EST) desenvolvido pela organização OECD (Organization for Economic Co-opertion
and Development) que segue a primeira.

34

MINKEN, 1999: “A definição padrão de sustentabilidade foi desenvolvida pela Comissão Brundtland em
1987, que definiu desenvolvimento sustentável como sendo aquele que “atende às necessidades das gerações
presentes sem comprometer aquelas das futuras gerações”. (versão livre dos autores)
35
MAY, 2008: Este “conceito de justiça inter-geracional permanece forte no pensamento corrente, com
preocupações de que o aquecimento global e o consumo atual de combustíveis fósseis poderão limitar
severamente a habilidade de nossos descendentes gozarem das oportunidades que hoje temos”. (versão livre dos
autores)
36
GOLDMAN e GORHAM, 2006: “Este é um conceito que tem provado ser forte e orientador porque ele
aponta de forma clara e intuitiva o direcionamento de políticas, sendo suficientemente flexível para incorporar
adaptações de novos cenários, condições tecnológicas e econômicas e aspirações sociais”. (versão livre dos
autores)
37
Constituição Federal brasileira, 1988, art. 225 caput: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
38
GOLDMAN e GORHAM, 2006: Transportes são sistemas complexos que interagem com diferentes outros
subsistemas sociais, demandam diferentes recursos e assim tornam difícil a definir o que sejam transportes
sustentáveis. Mesmo assim, há grupos que studam aquestão e tais estudos apontam duas abordagens para essa
conceituação. Uma delas estabelece que, uma vez definidos certos indicadores, a sustentabilidade é a busca do
atendimento a esses indicadors (sustentabilidade é um meio através do qual os indicadores estsabelecidos são
continuamente melhorados). A outra abordagem define indicadores, métricas, planejamentos e políticas para que
tais metas sejam atendidas (sustentabilidade é um estado a ser atingido). (versão livre dos autores)
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3. INDICADORES DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL
Para que os preceitos de sustentabilidade sejam inseridos em pautas de
processos decisórios, há que se terem indicadores e parâmetros dotados de
métricas que possibilitem a monitoração e controle de tendências quantitativas e ou
qualitativas ou de metas estipuladas. Mostram-se a seguir alguns exemplos de
indicadores de sustentabilidade.
Uma das iniciativas que estuda a mensuração da sustentabilidade cita a
disponibilidade de oito possíveis conjuntos de indicadores39: Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (abrange as
dimensões

social,

ambiental,

econômica

e

institucional);

Dashboard

de

Sustentabilidade (abrange as dimensões ambiental, econômica e social); Barômetro
de Sustentabilidade (avalia o balanço entre o bem-estar do homem e a saúde do
meio ambiente); Global Reporting Initiative - GRI (foca o equilíbrio sustentável entre
as relações econômicas, sociais e ambientais); Métricas de Sustentabilidade da
Instituição dos Engenheiros Químicos - IChemE (também considera a tripla meio
ambiente, geração de riqueza econômica e desenvolvimento social); Índice Down
Jones de Sustentabilidade – DJSI (contempla meio ambiente, economia e
sociedade); Índice Triple Bottom Line – TBL (índice corporativo concentrado nas três
dimensões da sustentabilidade, que também analisa as inter-relações eco-ambiental,
eco-social, sócio-ambiental e eco-sócio-ambiental); e a ferramenta ETHOS
(Indicadores de Responsabilidade Social - ferramenta de auto-avaliação empresarial,
que foca o desempenho organizacional com relação às práticas da responsabilidade
social).
Seguem outros exemplos, dedicados ao campo dos transportes urbanos. Um
40

deles

adota um conjunto de indicadores e parâmetros aplicáveis à questão da

mobilidade urbana sustentável que são classificados nas categorias de: transportes
e meio ambiente; gestão da mobilidade urbana; planejamento espacial e demanda
por transportes; e por fim aspectos sócio-econômicos. Outro estudo41, que analisou
a qualidade do transporte coletivo urbano realizado por ônibus na cidade de
Uberlândia, empregou os seguintes indicadores e parâmetros: acessibilidade;
freqüência de atendimento; tempo de viagem; lotação; confiabilidade; segurança;

39

Takahashi e Delai, 2007.
Costa, Silva e Ramos, 2004.
41
Rodrigues, 2008.
40
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características dos veículos; características dos locais de parada; sistema de
informações aos usuários; conectividade; comportamento dos operadores; e estado
das vias. Um terceiro exemplo42 focou os impactos ambientais locais e o
desempenho operacional no meio físico urbano do sistema VLP do Expresso
Tiradentes em São Paulo. Nele houve a seleção e classificação dos seus
indicadores da seguinte forma: indicadores de impacto ambiental local; qualidade do
sistema para mitigar e gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano; e
qualidade do meio urbano. Para citar mais um caso, outros pesquisadores43
adotaram

indicadores

que

tiveram

como

objetivo

avaliar

e

promover

a

sustentabilidade da mobilidade nas cidades, considerando como base as questões
relativas ao transporte e uso do solo nas extensões ambiental, econômica e social.
4. CARACTERÍSTICAS DO MODELO DE AVALIAÇÃO E PASSOS DE
APLICAÇÃO
Os exemplos acima citados dão uma mostra dos diferentes aspectos ou
interesses de sustentabilidade que são adotados, em função de objetivos
específicos. Dada essa diversidade de focos, o modelo aqui proposto objetiva
orientar de forma sistemática a organização e o planejamento do trabalho de
avaliação de sustentabilidade de um caso particular. Essa organização tem como
guia geral a definição de três vetores: objetivo da avaliação; fase ou fases do
sistema de produto44 a serem avaliadas; e os indicadores e associados parâmetros
que irão quantificar ou qualificar a avaliação. Uma vez definidos estes vetores, são
então estabelecidos os passos da avaliação, que são apoiados em normas de
aceitação nacional e internacional. A base normativa combina os processos de
ACV45 (Avaliação do Ciclo de Vida), LCC46 (Life Cycle Cost - Avaliação do Ciclo de
Custo) e SLCA47 (Social Life Cycle Assessment - Avaliação de Impactos e
Benefícios Sociais).
O objetivo, assim como as fases a serem consideradas na análise, é
especificado na norma de ACV. As fases do sistema de produto normatizadas são:
42

Catanho, 2009.
CAMPOS e RAMOS, 2005.
44
ABNT NBR ISO 14044:2009, item 3.2.8: “sistema de produto é um conjunto de processos elementares, com
fluxos elementares e de produto, desempenhando uma ou mais funções definidas e que modela o ciclo de vida de
um produto.”
45
ABNT NBR ISO 14044:2009.
46
IEC 60300-3-3 p.19.
47
UNEP/SETAC. Guidelines for Social Life Cycle Asasessment of Products – SLCA, 2009.
43
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extração das matérias primas, manufatura de peças e montagem, distribuição aos
usuários, uso e descarte final. O modelo alinha essas cinco fases nas dimensões
meio ambiente, sociedade e economia. Este alinhamento é construído a partir da
norma de ACV, que funciona como backbone central do modelo, ao qual são
acopladas as outras duas, LCC e SLCA, conforme o diagrama da Figura1. A
ferramenta ACV já está internacionalmente reconhecida, normatizada e em ampla
utilização para desenvolver avaliações de impactos ambientais pela avaliação do
balanço de massa e energia de produtos sistemas em todas as suas fases; a
ferramenta LCC complementa a de ACV para avaliações econômicas e este uso
combinado já é empregado; ainda não há, contudo, normatização para o uso da
ferramenta SLCA, mas o seu emprego já é possível48. Uma futura combinação das
três ferramentas (ACV + LCC + SLCA), fundidas em somente uma, a LCSA (Life
Cycle Social Assessment) está sendo desenvolvida por especialistas da área49. Há
hoje pelo menos duas opções sobre como incluir LCC e SLCA na avaliação de
sustentabilidade de produtos sistemas50: a primeira é fazer a avaliação
considerando-se três ciclos de vida separadamente (LCSA = ACV + LCC + SLCA); a
segunda é a de se usar uma nova ferramenta ACV, que teria a ela incorporada as
duas outras (LCC + SLCA); nesta opção, apenas uma avaliação de impacto de ciclo
de vida (LCI: Life Cycle Impact - Assessment) seria feita (definindo-se um conjunto
único de parâmetros), ao invés das três da opção anterior. Ainda, segundo a mesma
fonte, há partidários das duas opções e discussões estão acontecendo com vistas à
possibilidade da extensão da série ISO 14040ff ou ao desenvolvimento de uma nova
série de normas internacionais que tratariam do tema eco-eficiência. Estabeleceu-se
como procedimento de avaliação aquele da primeira opção: três ciclos de vida
avaliados separadamente (LCSA = ACV + LCC + SLCA).
Quanto aos parâmetros e indicadores, estes são pré-catalogados para cada
uma das três dimensões de sustentabilidade e tratados como uma base de dados
aberta sujeita a constantes atualizações. Neste trabalho esta base tem foco
exclusivo em transportes urbanos de passageiros e seus dados podem ser
selecionados e agrupados de acordo com os casos particulares de análise. A
Tabela1 mostra como essas informações são organizadas.

48

KLÖPFFER, 2008.
KLÖPFFER, 2008.
50
Idem.
49

185

Os passos para a realização da avaliação de sustentabilidade passam então
pelas etapas de: definição dos três eixos do modelo (objetivos; fases e limites da
avaliação; e indicadores e parâmetros); levantamento das interações entre o sistema
de produto e as três dimensões de sustentabilidade, com base nos indicadores e
parâmetros selecionados (assessment); identificação dos impactos e ou benefícios
presentes nas três dimensões; emissão de conclusões e recomendações. Se o caso
de estudo for comparar sistemas de produtos, eles devem ser funcionalmente
equivalentes; para isso deve ser definido o que a norma de ACV denomina de
Unidade Funcional51. A partir dessa Unidade Funcional os sistemas de produto terão
seus fluxos de processo (subsistemas funcionais) definidos e comparados.
5. DESEMPENHO DE SUSTENTABILIDADE - VLP/VLT
O caso de avaliação foi selecionado em função dos constantes debates que
ocorrem na comunidade metro-ferroviária sobre os desempenhos dos dois modais52.
Objetivo: comparar o desempenho dos sistemas de produtos VLP e VLT. Unidade
Funcional: um corredor de transporte de 20 km de extensão; com capacidade de
transporte de até 1400 passageiros por hora e por sentido; acomodação de um
máximo de 4 passageiros por m2 no interior dos veículos; e sistema com vida útil de
30 anos. Fases de análise: as cinco fases da norma de ACV. Indicadores e
parâmetros: dimensão ambiental (aquecimento global, acidificação, poluição aérea e
toxicidade - parâmetros53,54: emissões de CO2, SO2, NOx e MP; esgotamento de
recursos naturais; impermeabilização do solo; poluição sonora); dimensão
econômica (custo do material rodante; custo da infraestrutura de via; custo do
transporte dos veículos do local de fabricação para o local de uso; custos de
operação e manutenção; custo do descarte final); pilar social (nível de
empregabilidade de funcionários nas fases de fabricação, montagem, e uso operação e manutenção; qualidade do treinamento de operadores; lugares
disponíveis no material rodante, pontualidade nas viagens; disponibilidade de
51

CHEHEBE, 2002, p. 38, escreve que um determinado sistema ou produto pode desempenhar várias funções e
que aquela que será avaliada em um estudo de ACV deve ser claramente definida, mensurável, consistente com
os objetivos e escopo do estudo e caracterizada por um determinado desempenho (função). Segundo ele, “a
quantificação/medição dessa função identificada é chamada de unidade funcional.”
52
O VLP é um sistema de transporte urbano de média capacidade, com fluxo de transporte de passageiros da
ordem de 20.000 passageiros por hora por sentido. Ele opera ônibus que podem acomodar cerca de 190
passageiros e circulam em corredores parciais ou totalmente exclusivos. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
tem o mesmo objetivo geral quanto ao transporte de pessoas, mas difere do VLP pelo fato que emprega
infraestrutura e veículos característicos de sistemas ferroviários.
53
Dióxido de Carbono, Dióxido de Enxofre, Óxidos de Nitrogênio e Material Particulado.
54
A avaliação dos impactos ambientais é feita com a utilização da ferramenta de Software SimaPro.
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informações para os usuários; acessibilidade a portadores de deficiências físicas;
nível de atratibilidade a potenciais usuários que usam autos particulares diariamente;
efeito barreira das vias de rolamento).
6. CONCLUSÕES E PESPECTIVAS DE APLICAÇÃO
Conclusões preliminares deste estudo indicam que o VLT apresenta melhor
desempenho ambiental do que o VLP em cinco dos seis parâmetros definidos para a
avaliação comparativa. O sexto tem a ver com uma maior utilização de materiais,
principalmente aqueles ligados às cadeias de produção de componentes metálicos.
O VLP polui mais na fase de uso por consumir combustível fóssil, considerando-se
que o VLT seja alimentado com energia elétrica produzida de forma limpa. Na
dimensão econômica, o VLP é mais competitivo: material rodante e infraestrutura de
via têm menor custo, apesar de o sistema necessitar de mais veículos para atender
à especificação da unidade funcional. No aspecto social, o VLP emprega mais
funcionários ao longo das etapas de fabricação e uso, mas o VLT tem melhor
desempenho em todos os outros parâmetros, principalmente naquele ligado à
atratibilidade de usuários que usam diariamente seus automóveis na urbe. A
avaliação integrada de sistemas de produtos como aqui proposta é útil na tomada de
decisões quando se pensa na construção ou modernização dos cenários de
mobilidade nas cidades. O processo de análise segue um roteiro que proporciona de
forma simples a identificação e análise de elementos significativos aplicáveis a estes
cenários nas três dimensões de sustentabilidade, bem como a elaboração de
recomendações para os operadores, fabricantes e usuários de tais sistemas.
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TABELAS E FIGURAS
Base de Dados
de Custos

Base de Dados
de SLCA

Fases da ACV:
Base do Modelo

Equipamentos; Energia;
Transporte; Mão de Obra
Veículos; Infraestrutura
(via de rolamento,
captação de energia,
obras civis )

Transporte e instalação
Entradas:

Matéria Prima

Empregos; Impactos e
Benefícios

Manufatura de Peças e
Montagem

Empregos; Impactos e
Benefícios

Saídas:
Produtos

Insumos
Consumo de energia e de
materiais; mão de obra para
operar e manutenção e
revitalização dos produtossistemas durante a vida útil

Funcionários: nível de
empregabilidade;
treinamento

Transporte e instalação
dos produtos-sistemas
em campo

e

e
Uso (Operação e
Manutenção)

Energia

Custos para desmontagem e
revalorização dos resíduos

Avaliação de Custos

Conclusões/Recomendações

Emissões

Descarte:
Desmontagem e
Reciclagem ou
Cenários para
tratamento de Resíduos

Avaliação de Impactos/Benefícios
Sociais

Avaliação de Impactos
Ambientais
Conclusões/Recomendações

Usuários: condições de
viagem (assentos,
conforto, facilidade de
embarque e
desembarque,
informações sobre as
viagens, acessibilidade,
pontualidade, atração de
usuários que usam
automóveis, segurança,
efeito barreira

Conclusões/Recomendações

Figura 1 - Modelos combinados: LCC, ACV e SLCA (Fonte: Autores)
DIMENSÃO DE
SUSTENTABILIDADE

ABRANGÊNCIA

INDICADOR (OU
OBJETIVO)
AQUECIMENTO
GLOBAL

AMBIENTAL

GLOBAL

SOCIAL

LOCAL E
REGIONAL

QUALIDADE DA
SAÚDE HUMANA

ECONÔMICA

LOCAL E
REGIONAL

INVESTIMENTOS

SUB-OBJETIVO
EMISSÕES DE CO2
QUANTIDADE DE PESSOAS ESXPOSTAS À
POLUIÇÃO DO AR CAUSADA PELOS
TRANSPORTES

PARÂMETRO (OU ATRIBUTO /
MÉTRICA)
g/PERCAPITA; VOLUME LANÇADO POR
UNIDADE DE TEMPO
ESTIMATIVA DE PESSOAS
BENEFICIADAS PELO TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO POR UNIDADE DE
TEMPO (ANO/MÊS/DIA)

DESAPROPRIAÇÕES

CUSTO POR m2

SUBSISTEMAS
COMPONENTES

CUSTO UNITÁRIO/ TOTAL

Tabela 1 – Organização de Indicadores e Parâmetros de Sustentabilidade (Fonte:
Autores)
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