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FINALISTAIntrodução
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FINALISTAIntrodução

 Transportes: 

A melhoria e maior utilização do Transporte 
público pode retirar usuários do transporte 
privado e contribuir para a solução do problema

Os metrôs contribuem para a redução das 
emissões de GEE no setor
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FINALISTAObjetivos

 Definir um método para quantificar a redução das 
emissões de GEE do setor de transportes da cidade 
do Rio de Janeiro em função da operação do seu 
sistema – Linhas 1 e 2

 Apresentar o referencial teórico de emissões 
evitadas pela operação no transporte sobre trilhos e 
os detalhes do método de cálculo adotado para se 
chegar a esse resultado
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FINALISTAMétodo de medição das 
emissões de GEE por sistemas 
de transportes

Km
? CO2

http://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.seton.com.br/pictograma-siacutembolo-masculino-preto-c17724.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=AYP18SFecdSl-M&tbnh=208&tbnw=208&prev=/search?q=pictograma+homem&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pictograma homem&docid=BWJ_5iDnSfsSmM&ei=pwwhUuqkMJHA9gS-q4CICQ&ved=0CAEQsCU
http://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.seton.com.br/pictograma-siacutembolo-masculino-preto-c17724.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=AYP18SFecdSl-M&tbnh=208&tbnw=208&prev=/search?q=pictograma+homem&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pictograma homem&docid=BWJ_5iDnSfsSmM&ei=pwwhUuqkMJHA9gS-q4CICQ&ved=0CAEQsCU
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FINALISTAA emissão de GEE produzida 
pelos sistemas sobre trilhos

 Geração da energia 
elétrica necessária para 
realizar a movimentação 
dos trens

 As matrizes 
energéticas dos sistemas 
sobre trilhos
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FINALISTAA emissão de GEE em sistemas 
de transportes
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FINALISTAA emissão evitada pela operação 
do sistema sobre trilhos

 A implantação, melhoria e maior utilização do 
sistema sobre trilhos podem contribuir para a 
redução das emissões, por meio da diminuição do 
uso do transporte de baixa e média capacidade

 A base desse conceito é o fato de que, sem a 
operação do sistema sobre trilhos, a cidade teria 
uma circulação muito maior de outros meios de 
transportes mais poluentes. Isso produziria por si só, 
em geral, maior emissão
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FINALISTAA emissão evitada pela operação 
do sistema sobre trilhos

Automóveis Motocicletas Vans Ônibus

Meios de transportes

substituídos

Taxis
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FINALISTAA emissão líquida evitada pela 
operação do sistema sobre trilhos

Emissões  por  
eletricidade

(energia de tração 
dos trens)

Emissões   Produzidas  pelo
Sistema  sobre Trilhos

Emissões líquidas de  CO2

Mode shift

Troca de uso de 
outros sistemas 

Emissões   Evitadas  pelo
Sistema sobre Trilhos

Débito Crédito

Fonte: Adaptado de APTA (2009)



12

FINALISTAResultados de estudos publicados 
de emissão evitada por Metrôs

56.000 tGEE

Emissões   Produzidas  
pelo Metrô de São Paulo

819.000 tGEE

875.000 tGEE

Emissões   Evitadas  pelo
Metrô de São Paulo

Débito Crédito

12.400 tGEE

Emissões   Produzidas  
pelo Metrô de Porto

47.000 tGEE

59.400 tGEE

Emissões   Evitadas  pelo
Metrô de Porto

Débito Crédito

 Ano 2014 – Para cada 1 tonelada de GEE 
emitida foi evitada a emissão de 
aproximadamente 15 tGEE (Relatório de Sustentabilidade 2014)

 Ano 2013 – Para cada 1 tonelada de GEE 
emitida foi evitada a emissão de 
aproximadamente 4,7 tGEE (Relatório de Sustentabilidade 2013) 
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FINALISTAResultados de estudo publicado de 
emissão evitada pelo MetrôRio

22.353 tGEE

Emissões   Produzidas  pelo
Metrô do Rio de Janeiro

66.036 tGEE

88.389 tGEE

Emissões   Evitadas  pelo
Metrô do Rio de Janeiro

Débito Crédito

 Ano 2014 – Para cada 1 tonelada                                            
de GEE emitida foi evitada a emissão de 
aproximadamente 4,0 tGEE (Relatório Anual da INVEPAR 2014)
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FINALISTAAumento urgente da rede sobre 
trilhos no Brasil –Projetos 

• Solução adotada recentemente por diversas 
cidades do mundo, em especial no Brasil
• 25 projetos, contratados ou em execução
• 331 km em execução, que incluem metrôs, 
trens urbanos, VLT, monotrilho e trens regionais
• Demanda passará a ser atendida com a 
implantação desses projetos, ocorrendo uma 
mitigação do aumento das emissões de GEE pelo 
setor de transportes
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FINALISTAModelo para estimar a emissão 

evitada do MetrôRio –Mode Shift

Emissão Líquida Evitada

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapas  
5 e 6

Emissão Produzida
pelo Metrô do Rio 
de Janeiro (energia
de tração dos trens)

22.353 tGEE

Quantidade Vkm - Volume de combustível consumido

Automóveis Motocicletas Vans Ônibus

Meios de 
transportes
substituídos

Quantidade Pkm

Taxis

Etapa 1

Etapa 7

88.389 tGEEEmissão evitada

66.036 tGEE
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FINALISTAModelo para estimar a emissão 

evitada do MetrôRio –Mode Shift
Etapa 1

Meios de 
transportes
substituídos

Pergunta: Qual o meio de transporte você utilizaria se não existisse o Metrô do Rio de Janeiro?

Fonte: Pesquisa IQS de Setembro de 2014
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FINALISTAModelo para estimar a emissão 

evitada do MetrôRio –Mode Shift

Etapa 1

Etapa 2

Automóveis Motocicletas Vans Ônibus

Meios de 
transportes
substituídos

Quantidade Pkm

Taxis

Conceito de Passageiro-km:

Devem-se multiplicar os totais correspondentes de passageiros transportados no ano pela extensão 

média das viagens, baseada em pesquisas de origem-destino dessas viagens 

Resultado de 2014 = 2.496.418.593 
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FINALISTAModelo para estimar a emissão 

evitada do MetrôRio –Mode Shift

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3 Quantidade Vkm - Volume de combustível consumido

Automóveis Motocicletas Vans Ônibus

Meios de 
transportes
substituídos

Quantidade Pkm

Taxis

ETANOL = Fonte renovável – Emissões 
são consideradas neutras, uma vez que já 
foram ou serão absorvidas no plantio da 
cana de açúcar ou de outra fonte vegetal 
da cana de açúcar.

GASOLINA = No ano de 2014, a 
proporção foi de 25 % de etanol na 
GASOLINA, sendo essa proporção 
desconsiderada do cálculo final da 
GASOLINA.
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FINALISTAPublicação do resultado no 

Relatório Anual da INVEPAR 2014
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FINALISTAConclusões

• Ganho na redução da emissão de GEE no setor 
de transportes devido à operação de um 
sistema sobre trilhos com demanda adequada

• Indicado às autoridades o estabelecimento de 
uma política de incentivo ao uso dos sistemas 
sobre trilhos alimentados por energia elétrica

• Benefícios ambientais causados pela operação 
do MetrôRio, que acarreta na redução das 
emissões totais do setor de transportes da 
cidade do Rio de Janeiro
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