
O uso dos meios de transporte implica no consumo do espaço viário
e de energia, bem como na produção de externalidades negativas, na
forma de prejuízos aos demais usuários, principalmente congestiona-
mento, poluição e acidentes. O estudo dos níveis de consumo e das
externalidades tem sido feito há várias décadas, principalmente na
Europa. Os estudos são importantes tanto do ponto de vista econô-
mico, quanto do ponto de vista social, no sentido de identificar quem
causa e quem sofre as externalidades e como os recursos públicos -
como o espaço viário - estão sendo utilizados e distribuídos entre as
pessoas. Dessa forma, pode-se discutir formas alternativas de inves-
timento no sistema de transporte e de distribuição dos benefícios e
custos entre os usuários, que melhorem a eficiência e a eqüidade no
uso dos recursos públicos.

A experiência brasileira ainda é tímida nesta área, havendo poucos es-
tudos isolados. Ao que se saiba, não havia, até a realização do estu-
do do Ipea/ANTP relatado nesta edição, nenhum estudo abrangente e
sistemático sobre o problema. Assim, o objetivo principal dos artigos
aqui reproduzidos, é incentivar o início do processo de avaliação sis-
temática das externalidades e das deseconomias do transporte urba-
no no Brasil, para que se possa compreender melhor a nossa realida-
de e conseqüentemente gerar melhores soluções para os nossos
problemas de transporte urbano.

O objetivo deste primeiro artigo é descrever experiências internacio-
nais sobre estudos de deseconomias do transporte urbano, para
que se possa apreciar o rol de investigações e conceitos que têm
sido utilizados no exterior, onde já há alguma experiência acumula-
da. Como se verá adiante, muitos dos conceitos podem ser utiliza-
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dos diretamente no caso brasileiro, ao passo que outros merecem
um cuidado especial de adaptação. Da mesma forma, como se verá
adiante, os estudos ainda estão na fase inicial sob o ponto de vista
metodológico, uma vez que se trata de matéria de alta subjetivida-
de, em função dos diferentes pressupostos que podem ser adota-
dos pelos técnicos que fazem os levantamentos e geram as hipóte-
ses e a metodologia de cálculo. Assim, ocorre grande disparidade
nos valores numéricos, especialmente quando se procura transfor-
mar os valores físicos - o tempo perdido, os acidentes de trânsito -
em valores monetários. Estas diferenças significam que o processo
de conhecimento do fenômeno ainda está no seu início e que os téc-
nicos ainda estão à procura dos valores que melhor representem os
custos. Conforme se verá no caso do estudo do Ipea/ANTP, foi feita
uma primeira tentativa sistemática de gerar valores representativos
da realidade brasileira. O que se espera é que estes valores sejam
avaliados em outros estudos e que a metodologia possa ir sendo
aperfeiçoada, na direção da formação de um corpo metodológico
para utilização em estudos semelhantes no país. 

O artigo está dividido em quatro partes. A primeira parte discute
brevemente a questão metodológica da estimativa das externalida-
des. A segunda parte resume alguns estudos gerais. A terceira par-
te resume estudos específicos de congestionamento e poluição. A
quarta parte resume as principais conclusões. 

A QUESTÃO METODOLÓGICA 

Aspectos gerais

A experiência internacional de estudo de deseconomias já é de gran-
de porte. Isso se deve ao fato dos países mais desenvolvidos estarem
enfrentando problemas relacionados ao transporte urbano (e regional)
há várias décadas, dentro dos seus processos de desenvolvimento in-
dustrial e modernização. 

As deseconomias associadas ao transporte urbano têm sido estuda-
das dentro de dois enfoques, geral e específico. O enfoque geral pro-
cura abordar o tema sob a ótica do desenvolvimento urbano e suas
implicações na geração de deseconomias. Nesse caso, as análises
principais recaem sobre o uso e a ocupação do solo, a distribuição fí-
sicas das atividades e suas relações com a demanda de transportes
e o uso dos sistemas de transporte. O enfoque específico procura
abordar uma ou mais deseconomias, normalmente correlatas. É o
caso por exemplo do estudo do congestionamento e da poluição, in-
timamente relacionados, ou dos acidentes de trânsito. 
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A questão das externalidades 

A externalidade no transporte urbano refere-se à ocorrência de cus-
tos e benefícios que não são pagos ou recebidos pelas pessoas. O
termo “externalidade” refere-se ao caráter externo do custo: quan-
do uma pessoa usa um meio de transporte, ela incorre em custos
diretos da operação (combustível, tempo pessoal), chamados inter-
nos, que são assumidos por ela e considerados quando de sua de-
cisão de deslocar-se. Mas existem custos que não são pagos pelo
usuário e nem considerados na sua decisão de deslocar-se, o que
lhes dá a característica de “externos”: por exemplo a poluição ou
atraso causados aos demais usuários. O corolário do raciocínio é
que a externalidade, quando compensada - por exemplo por uma
taxa paga pela pessoa baseada na poluição por ela causada - cau-
sa a internalização do custo, eliminando portanto a sua caracterís-
tica de “externalidade”. 

O princípio econômico que está por trás do estudo das externalida-
des é o de que custos não cobertos e não compensados levam a
uma utilização não-ótima dos equipamentos públicos, no caso a via
de tráfego e algumas formas de transporte, principalmente o auto-
móvel (CCE, 1995; Quinet, 1993). Ao não considerar os custos ex-
ternos, o motorista de automóvel consome mais transporte e vias
do que seria desejável economicamente, reduzindo a eficiência so-
cial. Conseqüentemente, segundo a mesma teoria, caso todos os
custos sejam cobrados, atingir-se-á o equilíbrio ideal, otimizando
os recursos da sociedade. O quadro a seguir resume alguns exem-
plos de custos internos e externos.

Quadro 1
Exemplos de custos internos e externos em transportes

Categoria de custos Internos/privados Externos

Despesas de – aquisição, manutenção, – estacionamento pago por
transporte operação do veículo terceiros

– tarifas de transporte público

Infra-estrutura – imposto de circulação – custos de infra-estrutura 
– imposto sobre combustível não cobertos

Congestionamento – tempo do próprio usuário – tempos dos demais usuários

Ambientais – poluição sofrida pelo – poluição sofrida pelos 
próprio usuário demais usuários e pela 

sociedade

Acidentes – seguros pagos pelo usuário – custos de acidentes pagos 
– custos de acidentes pagos pelos demais envolvidos

pelo próprio usuário – dor e sofrimento impostos
aos demais envolvidos

Fonte: CCE, 1995, quadro 2.1 (adaptado).
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O estudo das externalidades implica em muitas dificuldades teóricas
e práticas. A dificuldade teórica está ligada à complexidade do tema,
frente às muitas variáveis envolvidas e às diferentes apreciações que
se possa fazer delas. Parte importante do problema diz respeito à va-
loração das externalidades, uma vez que muitas (poluição, qualidade
de vida) não têm expressão monetária corrente, ou por não fazerem
parte das transações mercantis (valor do ar limpo, por exemplo) ou
por filosoficamente não admitirem valoração (valor da vida, por exem-
plo). A dificuldade prática está ligada à medição das externalidades,
não apenas pela dimensão dos problemas (por exemplo, o congestio-
namento e a poluição em uma grande cidade), como pelo fato de que
muitas delas são intangíveis.

Medição das externalidades

A medição das externalidades é feita geralmente de forma direta. No
caso do congestionamento, o indicador mais simples é o tempo de
percurso em excesso em relação ao que seria verificado em uma con-
dição não congestionada. Neste caso, é preciso definir tanto o tempo
“ideal” quanto o tempo “real”, ou seja, aquele que representaria a con-
dição não congestionada. Esta é a forma técnica mais comum, ado-
tada no estudo Ipea/ANTP, que está resumido nesta edição. Uma for-
ma mais simples - quando se dispõe de uma pesquisa de origem e
destino - é atribuir a cada deslocamento um “atraso” médio, que é fru-
to da experiência do analista e, portanto, subjetivo. Outras formas de
estimar o custo do congestionamento trabalham indiretamente, ou
seja, estimam quanto custaria adotar soluções para: a) ampliar a ca-
pacidade da via até o ponto de fazer desaparecer o congestionamen-
to; b) cobrar um pedágio dos usuários para fazer a demanda reduzir-
se até o ponto anterior ao congestionamento.

No caso dos acidentes, a medida direta mais simples é o número de
acidentes, com informações adicionais sobre quem os sofreu e quais
foram as conseqüências. Estas são medidas de obtenção simples ape-
nas quando há um sistema regular e confiável de registro de acidentes. 

No caso da poluição, a medida mais simples é a estimativa do exces-
so de poluentes emitidos pelos veículos na condição congestionada. A
dificuldade desta medição reside no fato das emissões variarem muito
de veiculo para veículo, e conforme as condições do trânsito, sendo di-
fícil determinar curvas “médias” a serem aplicadas (ver terceira parte).
Adicionalmente, o fator mais relevante para a saúde pública é o nível
de concentração de poluentes na atmosfera do ambiente de circulação
e vivência, o que depende de condições atmosféricas como a veloci-
dade e a direção do vento. Assim, grandes volumes de emissão po-
dem não resultar em problema direto de saúde pública, caso haja ven-
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tos a altas velocidades no local e pequenas emissões podem causar
grandes prejuízos se as condições atmosféricas forem desfavoráveis. 

Valoração das externalidades

A estimativa dos custos das externalidades varia de país a país e ain-
da é objeto de controvérsia (Banco Mundial, 1996). Alguns estudos
apontam o custo da poluição como equivalente a 0,4% do PIB dos
países e o custo dos acidentes como equivalente a 2% do PIB. 

As externalidades podem ser valoradas de forma direta ou indireta, de-
pendendo da sua natureza. Para bens de mercado - como a gasolina -
a valoração é direta, pelo preço do produto no mercado local (desconta-
do eventualmente dos impostos e taxas). Assim, o excesso de combus-
tível provocado pelo congestionamento pode ser valorado facilmente. 

No entanto, muitas externalidades não têm valor mercantil, ou são mui-
to difíceis de quantificar. Por exemplo, o valor da vida perdida em um
acidente de trânsito não tem expressão monetária. Os estudos de aci-
dentes tendem, assim, a obter medidas indiretas, que refletiriam o valor
implícito na mente das pessoas: este é o caso de atribuir à vida um va-
lor igual ao prêmio do seguro de vida pago pelas pessoas, partindo do
princípio de que se elas pagam para ter este benefício (mesmo não de-
sejado), este é o valor que elas implicitamente estão dando às suas vi-
das. Mesmo assim, o raciocínio é limitado, uma vez que nada indica que
isto é tudo o que a pessoa gostaria de receber como compensação. 

No limite, pode-se argumentar que, filosoficamente, a vida tem valor infi-
nito e, portanto, não pode ser objeto de quantificação monetária de mer-
cado. Ainda no campo dos acidentes, existem outros custos que podem
ser facilmente estabelecidos: o valor do seguro pago pelas pessoas pelo
veículo que utilizam, o valor médio dos reparos em veículos acidentados,
o valor médio das internações hospitalares e até o valor do tempo para-
do, embora este também seja objeto de controvérsia (ver a seguir).

No caso do tempo gasto, a polêmica também é intensa. Na tradição
do planejamento de transporte, a valoração do tempo é feita de forma
indireta, por meio dos salários das pessoas envolvidas. Assume-se
que o tempo perdido tem um valor que guarda relação com o salário
da pessoa - no sentido de tempo perdido para a produção econômica
- e também que as pessoas atribuem valores ao tempo que dependem
das suas condições pessoais (nível de renda, idade) e da condição es-
pecífica de deslocamento (tempo dentro do ônibus, tempo esperando
em pé na via, tempo caminhando). A complexidade desses fatores,
aliada à sua grande variação no tempo e no espaço, tornam a valora-
ção do tempo uma atividade polêmica: nos estudos de transporte exis-
tem enormes variações entre os valores de tempo utilizados. 
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Na área da poluição, a atribuição de custos tem sido também difícil. Para
a poluição atmosférica, existem os custos relativos ao prejuízo direto à
saúde das pessoas (problemas respiratórios) e aqueles relativos ao meio
ambiente global (flora, atmosfera), com efeitos de longo prazo. Segundo
Quinet (1993), existem quatro formas de valoração da poluição:
– preços hedônicos: como não é possível quantificar diretamente, esta

técnica atua indiretamente. Ela verifica qual é a desvalorização so-
frida por um imóvel que esteja sujeito ao efeito da poluição. Esta
desvalorização é considerada o “custo” externo imposto ao proprie-
tário do imóvel; a sua quantificação é difícil dadas as diferenças en-
tre as várias situações possíveis.

– custo da viagem correspondente: é outra forma indireta; assume-se
que uma pessoa que viaja por motivo de lazer está aceitando pagar o
custo para ter este benefício e que, portanto, o custo da viagem tem
relação com o valor que ela atribui ao benefício (no caso, ambiental); 

– preferência declarada: é uma forma direta, pela qual se pergunta à
pessoa quanto ela está disposta a pagar para ter uma certo benefí-
cio (ambiental, no caso); apresenta os problemas comuns a estas
técnicas de pesquisa, referentes a como perguntar e como filtrar as
respostas (dado o seu grau de subjetividade);

– impactos reais: procura-se quantificar os prejuízos diretos à saúde
e, conseqüentemente, atribuir valores às internações hospitalares, à
compra de medicamentos e à perda de horas de trabalho; para es-
tes valores de mercado, a estimativa é possível mas para outros im-
pactos - desconforto, mal estar - volta-se ao problema da quantifi-
cação. Para a poluição sonora, é possível quantificar os gastos com
despesas de saúde, embora seja mais difícil quantificar os danos
causados pela perda parcial do poder de audição. 

Estas variações causam grande disparidade nas estimativas do custo
social da poluição em um determinado país (ver, por exemplo, o estu-
do do Banco Mundial em Bangkok, na terceira parte).

ESTUDOS GERAIS

Padrão urbano e transporte: Newman e Kenworthy (1989)

O trabalho abrangente de maior influência foi o de Newman e Kenworthy
(1989). Os autores estudaram as condições de transporte de 32 cidades
de países desenvolvidos no ano de 1980, relacionando-as às condições
físicas (demografia, densidade), econômicas (empregos) e de uso do
solo. Embora não tenha sido feito com o objetivo de estudar “externali-
dades”- o livro sequer usa este termo -, as análises feitas refletem em al-
guns casos o que se poderia chamar de externalidades de transporte li-
gadas ao planejamento urbano, no caso, ao uso e à ocupação do solo.
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No trabalho, os autores avaliaram o nível de dependência do transpor-
te por automóvel frente a três características principais: a qualidade
do transporte público, a infra-estrutura feita para apoiar o uso do au-
tomóvel e a forma urbana. Para permitir melhores comparações, fo-
ram utilizados dados referentes ao consumo de combustível e ao ín-
dice de motorização. Estas e outras variáveis foram objeto de análises
estatísticas de regressão, para identificar a importância relativa de
cada uma na determinação da variância da variável dependente.

Algumas conclusões importantes foram extraídas dos estudos. Quan-
to à relação entre densidade urbana e consumo de gasolina per capi-
ta, os estudos mostraram que o consumo diminui acentuadamente à
medida em que aumenta a densidade de ocupação do solo. O consu-
mo per capita na Europa é apenas 27% do consumo norte-america-
no (com densidades urbanas quase quatro vezes superiores). Nas ci-
dades asiáticas estudadas, a densidade é 11 vezes maior e o
consumo de gasolina per capita oito vezes menor. O estudo mostrou
que a relação não é linear e identificou um ponto “notável” de densi-
dade - 30 pessoas/ha - abaixo do qual o consumo de gasolina come-
ça a subir acentuadamente. Os autores lembram também que a partir
deste ponto, além das distâncias crescerem muito, o transporte públi-
co começa a ficar inviável, dada a baixa densidade de usuários. Uma
relação adicional relevante é aquela entre velocidade de tráfego e
consumo de gasolina: o consumo geral médio cresce à medida em
que cresce a velocidade (e não o contrário, conforme se poderia es-
perar de um programa anti-congestionamento), o que sugere que fa-
cilitar o trânsito incentiva o uso do automóvel no médio prazo.

Quanto ao uso do transporte público, as cidades norte-americanas e
australianas, adaptadas para o automóvel, praticamente não têm ofer-
ta significativa deste meio de transporte (à exceção de Nova Iorque).
Ao contrário, as cidades européias tinham cerca de 25% das distân-
cias percorridas por transporte público e outros 21% feitas a pé ou de
bicicleta (em 1980), valores que subiam para cerca de 64% e 25% no
caso das cidades asiáticas. Quanto à oferta de transporte público
(veículos-km por pessoa), os valores europeus e asiáticos eram, res-
pectivamente, 2,6 e 3,4 vezes o valor norte-americano. Quanto à ve-
locidade, os sistemas de ônibus, em todas as regiões, apresentavam
valores entre 15 km/h e 25 km/h, tendendo a uma homogeneização
em torno de 20 km/h, provavelmente ligada às características do trá-
fego urbano; as velocidades são melhores nas cidades adaptadas
para o automóvel, nas quais há mais espaço viário para a circulação
dos ônibus, mas sem que isto altere a predominância do automóvel.
Apenas os sistemas ferroviários apresentavam velocidades superiores -
em torno de 40 km/h, competitivas em relação ao automóvel (o que
levou os autores a sugerir a ampliação dos sistemas ferroviários).
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Quanto ao impacto da oferta de vagas de estacionamento para auto-
móveis, nos EUA e na Austrália esta oferta (área) era 3 a 4 vezes a da
Europa e entre 7 a 9 vezes a das cidades asiáticas; a oferta de vagas
de estacionamento na área central por trabalhador nos EUA era o do-
bro da Europa e seis vezes maior que nas cidades asiáticas. Esta ofer-
ta está positivamente relacionada ao uso do automóvel e negativa-
mente associada ao uso do transporte público, mostrando claramente
o impacto de políticas pró-automóvel. 

Finalmente, quanto à relação entre densidade populacional/de empre-
gos e uso do transporte público, os dados mostraram que existe cor-
relação positiva (além de caminhada e uso de bicicleta). 

Energia e padrão urbano

As relações entre o padrão urbano e o consumo de energia são mui-
to importantes para se pensar na melhor forma de orientar o cresci-
mento das cidades. Esta importância aumenta quando se analisa a
sustentabilidade das formas urbanas e seus sistemas de transporte.
Uma das discussões atuais mais importantes refere-se à conveniên-
cia de cidades menores - mais compactas - e conseqüentemente de
políticas de incentivo ao aumento da densidade de ocupação urbana.
Há também propostas de criação de cidades com centros múltiplos
ou de ativação de novas formas de suburbanização. 

No entanto, as relações entre forma urbana e transporte não são cla-
ras e há muito debate sobre o assunto (Banister, 1996). Enquanto as
conclusões de Newman e Kenworthy (estudo comentado acima)
apontam para a conveniência do aumento da densidade urbana via in-
tervenção do Estado, outros estudos argumentam que é o mercado o
melhor mecanismo para definir o uso do solo: neste sentido, o merca-
do funcionaria espontaneamente para distribuir as atividades produti-
vas no espaço, de forma a sempre tender a um equilíbrio que impede
o consumo excessivo de energia.

Sociedade e custo do transporte

Alguns estudos foram feitos sobre o custo geral do transporte para a so-
ciedade. Eles se distinguem dos estudos de externalidades na medida
em que avaliam todos os custos, inclusive os internalizados - e não ape-
nas os custos externalizados citados anteriormente. Estes estudos têm
o objetivo de fazer análises de “contabilidade” social, no sentido de ve-
rificar quem paga e quem se beneficia dos investimentos em transporte.
Dependendo do seu tratamento teórico, podem incluir avaliações de
eqüidade ou seja, de que maneira as necessidades das pessoas (inde-
pendemente de sua renda) estão sendo atendidas pelos investimentos
em transporte. Há dois estudos gerais que merecem ser aqui resumidos.
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O primeiro, de Littman (1996), traz o resultado de uma longa série de
estudos sobre custos de transporte na América do Norte, compostos
de forma a montar uma metodologia completa sobre o assunto. O es-
tudo desenvolve uma metodologia para estimar os custos de trans-
porte, internos e externos, tangíveis e intangíveis. São cobertos vinte
custos, para onze modos de transporte, em condições urbanas e ru-
rais. Os custos são classificados conforme três situações: a pertinên-
cia, ou seja, se os custos são internos (suportados pelo usuário) ou
externos (suportados pelos outros); o comportamento, no sentido dos
custos serem fixos ou variáveis; e a natureza, no sentido de serem ou
não valorizados no mercado, como os combustíveis (que têm preço
definido) ou a poluição (que não tem preço definido). O resumo dos
custos considerados por Litman está na tabela 1.

Tabela 1
Custos de transporte 

Situações

Custo Pertinência Comportamento Natureza

1. Propriedade do veículo I F M

2. Operação do veículo I V M

3. Subsídios de operação E F M

4. Tempo de viagem I V NM

5. Acidente interno I V NM 

6. Acidente externo E V NM 

7. Estacionamento, interno I F M

8. Estacionamento, externo E F M 

9. Congestionamento E V M

10. Equipamento viário E V M 

11. Valor da terra na via E V Misto

12. Serviços municipais E V M

13. Valor da disponibilidade de transporte E V NM 

14. Poluição atmosférica E V NM

15. Ruído E V NM

16. Consumo de recursos E V NM

17. Efeito-barreira E V NM

18. Impactos no uso do solo E V NM

19. Poluição da água E V NM

20. Disposição de detritos/lixo E V NM

I = interno; E = externo
F= fixo; V = variável
M = de mercado; NM = fora do mercado 
Ref: Litman (1996), tabela 1.
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Na parte relativa aos itens que estão sendo trabalhados na pesquisa
Ipea/ANTP, Littman desenvolve várias análises. Em relação ao conges-
tionamento, ele identifica três formas de estimativa das externalidades: 
a) calcular os custos marginais de atraso para cada veículo adicional

na via, em função da sua curva de relação entre fluxo e velocidade;
b) calcular quanto os motoristas deveriam pagar para reduzir a de-

manda até o nível da capacidade;
c) calcular quanto custaria aumentar a capacidade da via até um pon-

to ótimo. Conforme ele salienta, as três formas de cálculo produ-
zem resultados diferentes. Littman cita também a forma mais usual,
que é calcular quanto tempo é perdido na via, em relação a uma va-
lor “ótimo” (a metodologia adotada no estudo Ipea/ANTP).

Nesse caso, ele salienta a importância de considerar o efeito do tráfe-
go gerado - viagens que passam a ser feitas após a melhoria das con-
dições de tráfego - que pode alterar os resultados das análises sim-
ples (de ganhos apenas para os veículos que já estão na via). 

Littman chama a atenção para a dúvida na classificação do custo do
congestionamento como interno ou externo. Ele opta pela última clas-
sificação, uma vez que o atraso imposto aos demais usuários é supe-
rior ao atraso sofrido individualmente, fruto da decisão individual de en-
trar na via. Adverte também para a existência de um “ponto ótimo de
congestionamento”, no sentido de que algum nível de congestionamen-
to pode ser desejável - uma vez que eliminá-lo totalmente parece ter um
custo elevado demais. Finalmente, lembra que o custo de congestiona-
mento varia quanto ao modo de transporte - por exemplo, motoristas
dirigindo sozinhos causam atrasos aos ônibus, que carregam muito
mais pessoas e têm custo muito menor para a sociedade. Este ponto
coincide também com a metodologia adotada no estudo Ipea/ANTP,
que vai identificar o atraso sofrido pelos sistemas de ônibus.

O segundo estudo abrangente sobre o assunto é o de Miller e Moffet
(1993). Seu objetivo era estimar os custos totais dos deslocamentos por
automóveis, ônibus e trens nos EUA, e sistematizá-los de forma integra-
da. Não foram portanto considerados os custos de outros modos, como
a bicicleta e a caminhada que, no caso dos EUA, são responsáveis por
cerca de 10% do total de deslocamentos. Os custos foram calculados
para cerca de 11 itens tangíveis e foram separados em três grupos: 
– Custos pessoais, ou seja, cobertos pelo próprio usuário (aquisição

e uso do veículo);
– Custos governamentais, na forma de investimentos, operação e

subsídios;
– Custos da sociedade, na forma de poluição, acidentes, congestio-

namento. 
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O objetivo do trabalho era comparar estes três grupos de custo e verifi-
car qual porcentagem dos custos não é coberta pelo usuário, sendo
transferida para a sociedade ou para o governo. Foram também aborda-
dos vários custos intangíveis - patrimônio histórico, eqüidade no trans-
porte - e custos cuja natureza ainda se conhece pouco - valorização da
propriedade, perda de terras úteis, espalhamento da área urbana -, mas
os autores preferiram não incluí-los na conta final por falta de dados mais
precisos. Em termos gerais, os autores estimaram que o usuário do au-
tomóvel arca com cerca de 60% dos custos, cabendo 30% à socieda-
de e 10% ao governo. No caso do transporte público, o governo entra
com a maior parte, seguido pelo usuário e pela sociedade. 

ESTUDOS ESPECÍFICOS

Congestionamento

Os estudos mais detalhados sobre congestionamento são originados
dos EUA. Isso decorre do fato deste país deter a maior frota de veícu-
los automotores do mundo e de gerar a maior quantidade de tráfego
urbano, predominantemente por automóvel.

EUA

– Ministério dos Transportes

O primeiro grande estudo feito nos EUA foi organizado pelo Ministério
do Transporte (US Department of Transportation, 1986) e teve o objeti-
vo de estimar o nível de congestionamento presente e futuro na rede de
vias expressas urbanas do país. O relatório analisa também as técnicas
de redução dos problemas de congestionamento. O estudo pode abar-
car uma grande rede de vias devido à existência, nos EUA, de um sis-
tema de monitoração de performance de rodovias (Highway Performan-
ce Monitoring System - HPMS), mantido pelo governo federal. O
sistema contém informações sobre as características geométricas e de
tráfego de uma amostra representativa do sistema nacional de rodovias.
Utilizando este arquivo, foi selecionado o subgrupo das vias expressas
e, dentro dele, o grupo relativo às áreas urbanizadas (com população
acima de 50.000 pessoas), nas quais poderia haver congestionamento.
A rede obtida tem cerca de 25.000 km de extensão.

A estimativa do congestionamento, como no estudo do Ipea/ANTP, re-
quer a definição de um “limite” a partir do qual se considera o trecho
congestionado. No estudo citado, este limite foi adotado como equi-
valente à passagem entre os níveis de serviço C e D, conforme meto-
dologia do HCM 1985. Neste ponto, a relação entre volume e capaci-
dade é de cerca de 0,77 (com volume de serviço máximo em torno de
1.550 veículos por hora, por faixa). Foi então calculada a relação V/C
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para cada trecho, em cada hora, e aqueles que superaram o limite fo-
ram considerados “congestionados”. Em seguida, foi calculada o trá-
fego anual sujeito ao congestionamento, multiplicando o volume anual
pela porcentagem de tráfego sob congestionamento, pelo compri-
mento da seção e pelo fator 260, correspondente aos dias úteis (nos
quais ocorre o congestionamento sistemático - recurring delay). Final-
mente, foi calculado o atraso anual, comparando os tempos de per-
curso “real” e “ideal”.

Os cálculos seguintes foram feitos para estimar o consumo excessivo
de combustíveis. No caso, foram estudadas várias relações entre ve-
locidade e consumo de combustíveis, tendo-se optado pela relação:
R = 8,8 + 0,25 V
onde
R = rendimento do combustível, em milhas/por galão;
V = velocidade média no trecho (milhas/hora).

O estudo calculou também os congestionamentos ocasionais, causa-
dos por fatores extraordinários (acidentes, quebras de veículos) (non-
reccurent delay). O resultado da análise para o ano de 1984 encontra-
se na tabela 2. Os dados mostram que 11,3% das viagens na rede
ocorriam na condição “congestionada”. Mais de um bilhão de horas
de atraso foram estimadas. O consumo excessivo de combustível foi
estimado em mais de 5 bilhões de litros. 

Tabela 2
Dados de congestionamento das vias expressas urbanas nos EUA, 1984

Dado Unidade Total

Comprimento da rede km 24.536

Utilização anual 109 veic-km 4,42

Utilização durante congestionamento sistemático 109 veic-km 0,50 (11,3%)

Atraso durante congestionamento sistemático 106 horas 485

Excesso de combustível no congestionamento sistemático 109 litros 1,97

Atraso durante congestionamento eventual 106 horas 767

Excesso de combustível no congestionamento eventual 109 litros 3,13

Atraso total 106 horas 1.252

Excesso total de consumo de combustível 109 litros 5,1
Fonte: US DOT, 1986.

– Texas Transportation Institute

O estudo mais abrangente foi realizado pela Universidade do Texas
(TTI, 1995) e por Lomax et all (1996), para o Ministério dos Transpor-
tes dos EUA. 
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O primeiro estudo faz um resumo do congestionamento nas vias dos EUA
entre 1982 e 1992. A base de dados sobre o sistema viário foi também o
HPMS utilizado no estudo anteriormente citado, com ajustes para o ano-
base do relatório (1992). No caso, foram estudadas 50 áreas urbanas no
país. O estudo enfocou três itens. O primeiro - congestionamento geral -
refere-se à medição do roadway congestion index -RCI (índice de conges-
tionamento das vias), que reflete a condição média do sistema viário ana-
lisado quanto ao congestionamento. O segundo - impactos do congestio-
namento -, mediu dois impactos, o atraso e o consumo excessivo de
combustível. O terceiro item - custos do congestionamento - avaliou os
custos referentes ao atraso e ao consumo de combustíveis.

O congestionamento geral foi medido por meio de um índice geral de con-
gestionamento (IGC) que faz uma média de todo o sistema viário. Esta mé-
dia não aponta locais específicos que possam estar mais congestionados.
O índice compara o uso atual das vias com o uso característico do limite
entre não-congestionado e congestionado. O sistema viário é considera-
do congestionado quando o IGC é maior do que a unidade. 

F1 * F2 + A1 * A2
IGC =

13.000 * F2 + 5.000 * A2

onde:
F1 = veic x km por dia, por faixa - km, em vias expressas
F2 = veic x km por dia em vias expressas
A1 = veic x km por dia, por faixa - km, em vias arteriais
A2 = veic x km por dia em vias arteriais
13.000 = valor limite para veic x km diário de faixa de via expressa
5.000 = valor limite para veic x km diário de faixa de via arterial

Tabela 3
Índices de congestionamento das dez cidades mais congestionadas do
estudo, EUA, 1992

Cidade IGC

Los Angeles 1,54

Washington 1,36

São Francisco 1,33

Miami 1,30

Chicago 1,28

San Bernardino 1,22

San Diego 1,22

Seattle 1,22

Detroit 1,19

Atlanta 1,17
Fonte: TTI, 1995
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Foram quantificados dois impactos principais: tempo de percurso
(atraso) e consumo de combustível. Os custos do congestionamento
foram calculados para automóveis e caminhões, para os itens de atra-
so e consumo de combustível (tabela 4). Para os cálculos foram con-
siderados os seguintes dados:
– ocupação média dos automóveis = 1,25;
– dias úteis por ano = 250;
– custo médio da hora = US$ 10,50 por pessoa (1992); no estudo, não

foi usado o valor típico de estudos de transporte, baseado nos sa-
lários, mas uma aproximação em função do valor que as pessoas
atribuem ao tempo (não foram dadas maiores explicações);

– custo de operação de veículo comercial = US$ 1,34/km (1992);
– composição do tráfego = 95% autos e 5% caminhões.

No caso do atraso, foram considerados o atraso sistemático (recur-
ring) e o eventual (non-recurring, devido a acidentes, em função de
parâmetros de outros estudos).

Tabela 4
Custos anuais do congestionamento nos EUA, cidades selecionadas,
1992

Cidade Custo anual (milhões de US$) Custo/veículo Custo/pessoa

Atraso Gás Total (US$/ano) (US$/ano)

Los Angeles 7.420 910 8.330 1.060 700

New York 6.450 800 7.250 1.190 430

São Francisco 2.570 320 2.890 930 760

Chicago 2.420 310 2.730 670 360

Washington 2.410 300 2.710 1.580 820

Detroit 1.870 220 2.090 720 520

Houston 1.640 190 1.830 810 630

Boston 1.420 170 1.590 950 540

Seattle 1.180 150 1.330 990 720

Dallas 1.110 130 1.240 750 590

Philadelphia 1.110 130 1.240 440 250
Ref: TTI, 1995.

Pode-se observar que o custo estimado por ano passa de 8 bilhões
de dólares no caso de Los Angeles e é acima de um bilhão de dóla-
res para mais uma dezena de cidades. Os custos anuais por veículo
variam entre 400 e 1.600 dólares, ao passo que os custos per capita
variam entre 250 e 820 dólares anuais. 

Frente a estes estudos, foram recomendados (e utilizados) os seguin-
tes indicadores (quadro 2): 
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Quadro 2
Indicadores de congestionamento, sugestões do TTI, EUA

Indicador Conteúdo

Tempo relativo de percurso TR TR = tempo de percurso/distância

Atraso relativo AR AR = TR real - TR ideal

Atraso total AT AT = AR x pessoas/hora 

Taxa relativa de atraso TRA TRA = atraso relativo/tempo atual

Razão de atraso RA RA = atraso relativo/tempo ideal

Velocidade de pessoas pessoas x velocidade

Índice de mobilidade do corredor IMC = velocidade das pessoas/valor adotado

Tráfego congestionado tráfego (veic-km) sob congestionamento

Sistema congestionado comprimento da rede sob congestionamento
Fonte : Lomax et all, 1996.

Alguns índices podem ser usados para dar uma visão mais ampla do
problema (quadro 3).

Quadro 3
Indicadores agregados do congestionamento

Indicador Medidas recomendáveis

Duração – tempo durante o dia com congestionamento
– comprimento congestionado x tempo

Extensão pessoas afetadas
– pessoas x km sob congestionamento
– viagens afetadas pelo congestionamento 
– pessoas x km afetadas pelo congestionamento
regiões afetadas
– comprimento de vias afetado
– porcentagem do sistema viário afetado

Intensidade – horas de atraso para pessoas ou veículos
– taxas de atraso
– atraso por pessoa ou veículo

Variabilidade variação média do congestionamento usual

Fonte: Lomax et all ,1996.

Inglaterra

Na Inglaterra, os estudos sistemáticos sobre congestionamento ur-
bano começaram em 1963. Neste ano, o Transport and Road Re-
search Laboratory - TRRL fez a pesquisa em 48 cidades, obtendo
dados sobre fluxo, velocidade e estacionamento. Em 1967, repetiu
os estudos em oito das cidades originais e cinco novas cidades
(conurbações), obtendo um conjunto de 13 cidades que seriam no-
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vamente pesquisadas em 1971 e 1976. Como as rotas pesquisadas
eram basicamente as mesmas, foi possível comparar os dados
(Duncan et all, 1980). É importante observar que os levantamentos
tinham o objetivo principal de estabelecer relações entre velocida-
de e fluxo de tráfego, para permitir estimativas de desempenho do
tráfego sem a necessidade de levantamentos adicionais (o que é di-
ferente dos objetivos do estudo do Ipea/ANTP).

França

Na França, muitos estudos têm sido feitos, principalmente sobre o trá-
fego de Paris. O primeiro que pode ser citado, de caráter mais econô-
mico, foi feito na década de 70 (Taché, 1980). Nele, o autor começa
definindo um coeficiente de congestionamento, que exprime a dife-
rença entre a velocidade real e a velocidade “ideal” (objectif no origi-
nal), como aquela máxima possível de ser alcançada. O coeficiente de
congestionamento é:
C = 1- Vr/Vi, 
onde
Vr = velocidade real do tráfego
Vi = velocidade ideal do tráfego
C = coeficiente de congestionamento, entre 0 (Vr = Vi) e 1 (Vr = 0).

Assim, uma via com velocidade próxima de zero teria o coeficiente de
congestionamento máximo, ao passo que uma via com velocidade pró-
xima da ideal teria o coeficiente de congestionamento próximo de zero.
O coeficiente pode ser calculado para vários tipos de veículo com velo-
cidades diferentes (por exemplo, automóveis e ônibus). O tempo de con-
gestionamento é simplesmente a diferença entre o tempo real e o tem-
po ideal, multiplicado pela quantidade de veículos que circula na via. 

Quanto aos custos, o estudo considerou três custos: tempo perdido,
custo adicional de operação (caso do transporte público) e custo adi-
cional de combustível. Os custos foram estimados considerando-se
três níveis para as variáveis (alto, médio e baixo), estabelecendo-se as-
sim um espectro possível de variação. Assumiu-se também que o con-
gestionamento pode ocorrer entre 7 e 20 horas apenas, o que originou
a quantidade aproximada de viagens que ocorrem em Paris (sujeitas ao
congestionamento). O resumo dos dados pode ser visto na tabela 5.

Observa-se que foi estimado que eram perdidas por ano 176 milhões
de horas nos automóveis e 40 milhões de horas nos ônibus. O custo
total das externalidades avaliadas chegava a cerca de 1 bilhão de dó-
lares por ano. Dado o período transcorrido - 20 anos - este valor pode
no mínimo ser dobrado para representar o custo atual (sem contar as
transformações do próprio tráfego da cidade).
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Tabela 5
Custos anuais de congestionamento em Paris, 1978

Item de custo Valor Custo (milhões de dólares)(1)

Tempo perdido

Usuários de automóvel 176 milhões de horas 528

Usuários de ônibus 40 milhões de horas 119

Total 647

Consumo de combustível

Automóveis 250

Ônibus 2

Total 252 

Despesas operacionais ônibus 54

Custo total 953
Fonte: Taché, 1980.
(1) valores em francos no original transformados em dólares assumindo relação entre franco francês
e dólar norte-americano de 5:1.

Japão

As dificuldades do Japão em lidar com o aumento do uso do automó-
vel levaram à realização de muitos estudos a respeito do congestiona-
mento. Um estudo sobre a condição geral das áreas urbanas apontou
que os congestionamentos custam anualmente ao país cerca de 3%
do seu PNB (Takada, 1991). Alguns dados são mostrados na tabela 6.

Tabela 6
Dados sobre congestionamento no Japão, 1988

Dado Valor

Trechos congestionados nas cidades densamente povoadas(1) 75%

Tempo perdido no congestionamento 55 bilhões de homens-hora

Custo anual 100 bilhões de dólares
Fonte: Takada (1991)
(1) nas vias com mais de 5,5 metros de largura, a condição congestionada é definida como aquela na

qual o tráfego no pico da manhã e da tarde ocorre com lentidão, e no fora de pico com facilidade. 

Poluição

A questão da poluição - em todas as suas manifestações - tem gera-
do um número enorme de estudos em todo o mundo. Na área do
transporte urbano, os estudos têm se concentrado em dois impactos
ambientais: a poluição atmosférica e o ruído provocados pelo tráfego.
A validade destes estudos prende-se tanto à avaliação do seu impac-
to direto para a saúde das pessoas, quanto do seu impacto de médio
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prazo para o meio ambiente global. Muitos dos poluentes têm efeitos
nocivos claramente definidos para a saúde humana. Por exemplo, o
monóxido de carbono reage com a hemoglobina do sangue, sendo
prejudicial às pessoas com anemia, problemas cardíacos e problemas
pulmonares crônicos. Os hidrocarbonetos reagem com o dióxido de
nitrogênio e causam problemas respiratórios. O dióxido de enxofre as-
sociado ao material particulado pode ser muito grave para pessoas
com bronquite crônica (Varma et all, 1992). O Banco Mundial estima
que cerca de 1,1 bilhão de pessoas estão expostas a níveis excessi-
vos de material particulado e dióxido de enxofre no mundo (World
Bank, 1996). A conscientização sobre o problema vem ocorrendo há
muitas décadas, conforme salienta Bovy (1990), tendo passado por
várias fases de crescimento de sua importância na sociedade. 

Os países europeus, por meio da sua organização OECD, já realiza-
ram vários estudos sobre transporte e meio ambiente. Um dos maio-
res (OECD, 1988) analisou os impactos ambientais do transporte nes-
tes países, bem como as soluções que vêm sendo adotadas. 

O estudo identificou dois impactos principais - poluição atmosférica e
ruído - procurando avaliar em quais cidades eles são mais relevantes. No
tocante à poluição atmosférica, a cidade de Los Angeles é a principal,
pela dimensão de sua frota e da quantidade de viagens diárias feitas por
automóvel (39 milhões). Lá, os automóveis são responsáveis por 80% do
monóxido de carbono, dois terços do dióxido de nitrogênio e 50% dos
hidrocarbonetos. Fenômeno parecido pode ser verificado em Londres,
embora em menor escala, na qual os veículos a motor jogam na atmos-
fera 1,05 milhão de toneladas de poluentes todo ano. Em Atenas, a po-
luição tornou-se crítica em função da conjugação de fatores climáticos,
frota envelhecida e mal mantida, congestionamento de tráfego (a veloci-
dade na área central é cerca de 7 a 8 km/h) e combustível de baixa qua-
lidade (a cidade tem feito rodízio de veículos recentemente). 

Analisando as tendências nos países da OECD, o relatório mostra que as
emissões de CO, HC e chumbo de fontes móveis têm diminuído muito
nos EUA e no Japão, em função de regulamentações cada vez mais res-
tritas. Nos EUA, as reduções desde 1975 foram de 23% de CO, 30% de
HC e 68% de chumbo. Na Europa, após crescerem, elas se estabiliza-
ram. O fenômeno é mais lento pois a regulamentação européia é menos
rígida, foi adotada mais tardiamente e a frota ainda está em substituição. 

Os estudos de emissão foram acompanhados de estudos epidemioló-
gicos sobre a conseqüência da poluição na saúde humana. Os estu-
dos analisaram, para cada poluente, a função “dose-resposta” ou seja,
qual é a conseqüência para a saúde de uma determinada dose de ex-
posição ao poluente. De posse destas relações é possível prever os re-
sultados de duas situações relevantes para as políticas públicas: o que

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 21 - 1999 - 1º trimestre

28



acontece quando a concentração de um poluente aumenta - como é o
caso de muitos países em desenvolvimento - e o que acontece quan-
do ela diminui, o que pode acontecer em função de programas de
combate à poluição. Nos dois casos, os benefícios podem ser estima-
dos, por exemplo, em economia nas internações hospitalares ou na re-
dução de dias perdidos de trabalho e, no limite, na redução de mortes.
Em alguns estudos, tentou-se a valoração destes benefícios. 

Apesar da grande variedade de condições e da controvérsia sobre os
resultados, algumas relações têm sido identificadas. A principal delas
é a que relaciona a concentração de partículas inaláveis com a morte
prematura de pessoas e com as doenças respiratórias. Os vários es-
tudos analisados por Ostro (1994) mostram um crescimento de 0,3 a
1,5% na mortalidade por todas as causas, em função de um aumen-
to de 10 µg/m3 da concentração de partículas (PM10).

O rápido crescimento do número de deslocamentos motorizados nos
países asiáticos também levou à realização de vários estudos. O pró-
prio Banco Mundial financiou muitos deles, principalmente aquele fei-
to em Bangkok, Tailândia, cidade conhecida por apresentar atualmen-
te alguns dos índices mais elevados de congestionamento de trânsito.
No estudo de Bangkok, foi dada ênfase especial ao impacto da polui-
ção na saúde das pessoas, um item ainda pouco conhecido. Após es-
tudados os dados disponíveis sobre a população e suas condições de
saúde, foi feita a estimativa dos impactos de uma redução de 20% na
concentração de poluentes na atmosfera (tabela 7).

Tabela 7
Bangkok - Estimativa dos benefícios de 20% de redução da concentração
de poluentes na atmosfera, 1989

Poluente Impacto Benefício (US$ milhões)

Material particulado mortalidade 138 - 1.315

morbidade 302 - 309

Chumbo mortalidade 291 - 1.470

morbidade 6 - 8

Dióxido de enxofre morbidade 0,2

Ozônio morbidade 9 - 36

Total 746 - 3.138
Fonte : Banco Mundial (1993).

Observa-se que os maiores benefícios para a mortalidade viriam da re-
dução das concentrações de material particulado e chumbo (o estudo
prevê a redução de centenas de óbitos por ano). Conforme já salienta-
do, o valor monetário é de difícil determinação, o que se reflete nas
grandes variações mostradas na tabela para um mesmo poluente. 
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Consumo de combustível e velocidade 

Como parte dos estudos dos impactos dos congestionamentos, fo-
ram estudadas as variações do consumo de combustível em função
da velocidade dos veículos. Estes estudos têm um problema no to-
cante à sua utilização: eles se referem a alguns tipos de veículos,
em determinadas condições mecânicas e de tráfego, o que dificul-
ta a sua transposição para outros países e situações. Adicional-
mente, a variação do consumo de combustíveis é testada em labo-
ratório, quando se simula um ciclo-padrão de tráfego, no que se
refere às mudanças de aceleração e velocidade. Estes ciclos po-
dem variar caso a caso, introduzindo mais um problema. No tocan-
te aos automóveis, a relação mais comum é apresentada a seguir
(Lamure, 1994).
C = A + B / V 
onde
C = consumo (l/100 km)
A,B = constantes
V = velocidade (km/h)
Exemplo (caso da Holanda):
automóveis, em vias principais: C = 4,34 + 135,9/V
Ônibus diesel, em vias principais: C = 17 + 95/V

Alguns estudos mostraram que a melhor relação pode ser expressa
por uma equação do segundo grau. No geral, as diferentes equações
apresentam valores que variam em cerca de 50% (no consumo de
combustível), para uma determinada velocidade (tabela 8).

Tabela 8
Variação das estimativas de consumo de combustível em automóveis em
função da velocidade, vários estudos

Estudo Consumo (l/km) 

a 20 km/h a 30 km/h

Everhall, 1968 17 14

Clatten, 1971 15 13 

Watson, 1977 12 8

Cohen, 1980 11 10

TUV - Rheinland, 1980 13 11

Gyenes, 1980 (TRRL) 15 12

Weeks, 1981 (TRRL) 13 11

Fonte: Lamure, 1994, Gyenes (1980) e Weeks (1981) 

O consumo de ônibus diesel pode ser visto na tabela 9.
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Tabela 9
Consumo de diesel em ônibus em função da velocidade

Velocidade (km/h) Consumo (l/100km)

10 26,5

15 23,3

20 21,8

25 20,8

30 20,2

Fonte: Lamure, 1994.

Emissão de poluentes e velocidade

Os vários poluentes resultantes do funcionamento dos motores veicu-
lares são expelidos em taxas que variam de acordo com muitos fato-
res, destacando-se a velocidade e a aceleração dos veículos. A emis-
são de poluentes em função da velocidade pode ser vista na tabela 10.

Tabela 10
Emissão de poluentes e velocidade média, veículos suíços (valores aproximados)

Velocidade (km/h) Co (g/km) HC (g/km) Nox (g/km)

10 40 4,0 1,5

20 25 2,5 1,8

30 20 2,0 2,0

40 15 1,5 2,2

Fonte: Lamure, 1994.

O problema da aplicação destas taxas nos estudos de congestiona-
mento é que o fator mais relevante para a saúde humana não é a
quantidade de poluente emitido per se mas a sua concentração na at-
mosfera da cidade. Para isso, os organismos ambientais definem
graus máximos de concentração para os vários poluentes - CO, HC,
SO2, Nox - que não deveriam ser ultrapassados. A concentração des-
tes poluentes na atmosfera, por sua vez, depende de uma série de fa-
tores, dentre os quais se destaca o regime de vento, a ocorrência de
turbulência, a ocorrência de reações químicas e a distância entre re-
ceptor e emissor (Hickman e Colwill, 1982). Assim, grandes quantida-
des de emissão podem ser pouco nocivas à saúde quando os ventos
são muito fortes, por exemplo. Os estudos detalhados sobre a emis-
são de poluentes acabam fazendo modelagens complexas sobre as
condições meteorológicas e de dispersão de poluentes, que são mui-
to sensíveis às variáveis.
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CONCLUSÕES

Existe grande variedade nos estudos já realizados sobre transporte, de-
senvolvimento urbano e externalidades. Os estudos gerais abordam
questões mais amplas, ligadas ao processo de desenvolvimento e suas
relações com o uso dos sistemas de transporte, frente às características
sociais e econômicas da sociedade analisada. A maior parte destes es-
tudos pertence a uma corrente de investigação que se preocupa com o
tema do meio ambiente e da sustentabilidade, procurando soluções que
alterem estruturalmente as condições adversas hoje verificadas. 

Apesar das diferenças, os estudos mais gerais apontam para uma sé-
rie de conclusões relevantes, a saber:
– ocupação urbana e meios de transporte: nos países desenvolvidos

existe forte relação negativa entre densidade populacional e consu-
mo de combustível per capita, a relação positiva entre densidade
populacional e uso do transporte público. Mesmo nos EUA estas re-
lações parecem sustentar-se, à medida em que cidades de densida-
des diferentes seguem estes padrões;

– ocupação ótima: apesar destas evidências, não há ainda consenso
sobre a forma ótima de ocupação urbana, para minimizar o uso de
energia; há defensores da intervenção estatal para aumentar a den-
sidade de ocupação e há também os que vêem no mercado o meca-
nismo correto para definir a distribuição das atividades no espaço;

– soluções: os estudos, por sua abrangência, tendem a propor solu-
ções coordenadas em várias áreas. O fio condutor das propostas é
a reorganização do espaço em condição de sustentabilidade, por
meio das interferências no uso do solo, no sistema de transportes e
no uso do transporte individual.

Os estudos específicos abordam temas mais definidos, destacando-se
o congestionamento, que é o tema do primeiro módulo do estudo do
Ipea/ANTP. Os países desenvolvidos têm realizado muitos estudos,
frente ao aumento da frota de veículos particulares e ao aumento do
congestionamento. Isto é particularmente importante nos EUA, que
apresentam os maiores volumes de tráfego por automóvel no mundo. 

Pela análise dos relatos dos estudos de congestionamento, pode-se
concluir que:
– transporte e meio ambiente: a maioria dos estudos confirma a importân-

cia dos automóveis como principal meio de poluição atmosférica. Em
Los Angeles, 80% do monóxido de carbono - CO é produzido pelos au-
tomóveis; embora em volume as emissões de CO sejam dominantes, o
principal perigo imediato à saúde humana é o material particulado;

– congestionamento: o congestionamento é um fenômeno universal e
de dimensões crescentes. É causado por uma série de fatores, den-
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tre os quais se destaca o aumento acelerado no número de automó-
veis em circulação, as características do sistema viário (por exemplo,
a densidade de semáforos) e as características do uso do solo. O
congestionamento é entendido como aquele causado regularmente
(recurring) e aquele causado eventualmente, por acidentes por exem-
plo (non-recurring). A medição do congestionamento é feita geral-
mente pela comparação entre um tempo de percurso “real” e um ou-
tro “ideal”. O tempo ideal é adotado segundo algum critério de nível
de serviço, de relação volume/capacidade, ou do que as pessoas lo-
cais julgam aceitável. Um critério muito comum é o que define o trá-
fego congestionado como aquele que ocorre ao passar-se do nível
“C” para o nível “D” de operação. Quando há grande disponibilidade
de dados de volume, pode-se definir limites de volume médio diário
anual - VDM a partir dos quais se pode concluir que a via está con-
gestionada, em função de relações velocidade - volume previamen-
te conhecidas. Esta parece ser a forma mais simples para estudos
sistemáticos de grandes redes viárias. Para estudos mais limitados
espacialmente - ou no caso da ausência de dados de volume - utili-
za-se muito o levantamento de tempos de percurso por veículos -
teste, à semelhança da metodologia usada no estudo do Ipea/ANTP;

– a medição do consumo excessivo de combustível e de poluentes é
feita utilizando curvas típicas para automóveis e veículos a diesel.
Estas curvas apresentam grandes variações devido ao tipo de veí-
culo, tipo de motor, regulagem, qualidade do combustível e compor-
tamento do tráfego. Cada estudo selecionou curvas que melhor re-
tratassem as suas condições típicas; 

– a estimativa dos custos do congestionamento envolve cálculos e es-
timativas indiretas. Há quatro custos principais normalmente consi-
derados: o tempo de percurso, o combustível, a poluição e o custo
operacional do transporte público (nos casos em que ele é relevan-
te). O custo do tempo é objeto de controvérsia, como em outras
áreas de transporte e trânsito, sendo normalmente estimado em
função do valor do salário das pessoas envolvidas. O custo da po-
luição é mais complexo ainda, uma vez que pouco se sabe de con-
creto sobre os efeitos reais na saúde das pessoas e os custos de-
correntes. O custo do consumo excessivo de combustível é
evidentemente fácil de estimar. O custo do impacto sobre o trans-
porte público é também complexo, pois envolve estimativas de
como seria a operação na ausência do congestionamento.

Portanto, no caso brasileiro ainda estamos iniciando o processo de inves-
tigação. É necessário estudar os nossos problemas específicos, identifi-
car os relacionamentos de causa e efeito e estabelecer relações matemá-
ticas que permitam a quantificação das externalidades e a sua
monetarização. O estudo Ipea/ANTP, apresentado nesta edição, tem o
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objetivo de iniciar esta caminhada, para a produção de um conhecimen-
to sistematizado sobre a nossa realidade. A sua continuidade dependerá,
no entanto, do esforço de entidades públicas e privadas e da sociedade.
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