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Resumo: Nas principais grandes cidades latino-americanas, as crescentes taxas de motorização
e um histórico de planejamento urbano focado em atender as necessidades dos usuários de automó-
vel deram origem a diversas externalidades negativas do seu uso desordenado, como poluição do ar,
congestionamentos e acidentes de trânsito. a fim de mitigar estas externalidades, muitas cidades in-
vestiram em transporte coletivo partindo do pressuposto de que isso atrairia os usuários de transporte
individual. Foi o caso do Rio de Janeiro durante sua preparação para sediar os Jogos Olímpicos de
2016 e a Copa do Mundo FIFA 2014. Nos anos anteriores à realização dos mega-eventos esportivos,
a cidade construiu três corredores de BRT, uma linha de Metrô e linha de Veículo leve sobre trilhos
(VLTs). Com objetivo de verificar a hipótese da migração de usuários do transporte individual, este
trabalho se propõe a estimar os impactos dessas obras de infraestrutura nas concentrações anuais
de NO2, um poluente altamente correlacionado com o uso do automóvel. Utilizando o método do
controle sintético, foi possível verificar uma redução de 8,5% nas concentrações do poluente dois anos
após a inauguração das obras. Estas conclusões nos levam a crer que a provisão de transporte coletivo
pode ser uma estratégia eficiente de redução das externalidades negativas do uso do automóvel.

Palavras-chaves: transporte coletivo, externalidades ambientais, qualidade do ar, mobilidade
urbana.

Abstract: In many latin american cities, the increasing rates of motorization and a history of
urban planning focused in satisfying the needs of automobile users lead to several negative externa-
lities, such as air pollution, congestion and traffic accidents. Aiming to mitigate these externalities,
policymakers often invest in mass transit infrastructure, arguing that this could attract car users.
This was the case of Rio de Janeiro in its preparation to host the Olympic Games of 2016 and the
FIFA World Cup 2014. To receive these mega-events, the city built three BRT corridors, one un-
derground rail line and two light rail transit lines. In order to verify the user migration hypothesis,
our paper estimates the impact of this new transport infrastructure in the annual concentrations
of NO2, a pollutant mainly derived from automobile traffic. Using the synthetic control method,
common in the causal inference literature, we estimated a 8,5% reduction in the air concentration
of the pollutant two years after the projects were finished. These conclusions made us believe that
the provision of mass transit can be an adequate strategy to reduce the environmental externalities
of automobile use.

Keywords: transit infrastructure, environmental externalities, air quality, urban mobility.
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1 Introdução
Um dos primeiros conceitos que são apresentados em qualquer livro-texto de economia dos transportes
é o fato de que “a demanda por transporte é uma demanda derivada”. Esta frase sumariza muito bem a
importância deste setor para a economia e a sociedade. Atividades de transporte não funcionam como
um fim em si mesmas, elas existem para que outras necessidades possam ser satisfeitas. Pessoas se
deslocam por motivos como trabalho, estudo ou lazer. Produtos são transportados para que cheguem
até os consumidores, gerando as trocas que movimentam a economia. É o setor de transportes que
possibilita estas interações.

A importância dos transportes é ainda mais latente dentro das cidades. As economias de aglo-
meração existentes em meios urbanos possibilitam ganhos de escala que potencializam os efeitos das
interações promovidas pelo setor de transportes. Uma rede de mobilidade urbana eficiente pode ser,
portanto, entendida como um dos fatores de produção que possibilitam os centros urbanos explorem
ao máximo seu potencial produtivo.

No entanto, as economias de aglomeração que produzem ganhos de produtividade também dão
origem a externalidades negativas, em grande parte causadas por deslocamentos realizados em meio
urbano. Para que haja equilíbrio entre os ganhos de escala promovidos pelas cidades e o bem-estar
de sua população, é necessário que o conceito de eficiência ao avaliar sistemas de mobilidade urbana
leve em consideração os custos externos impostos pelas atividades de transporte.

Desde a inserção do automóvel como opção de deslocamento nas cidades, o uso deste modal
tem crescido aceleradamente tanto em função de sua praticidade, como do aumento da renda das
populações urbanas. No Brasil, de 2002 a 2014, o número de automóveis por cem habitantes pulou
de 21 para 34, representando um aumento na taxa de motorização de 63% só neste período (Pinheiro,
Fontes e Azevedo, 2015).

Com esse crescimento da demanda pelo transporte individual, concomitante ao aumento das
taxas de urbanização, grande parte das cidades foram desenvolvidas de forma a facilitar seu uso. Por
mais que esta lógica de planejamento urbano tenha apresentado resultados satisfatórios em termos
de mobilidade durante um certo período, cada vez mais tem se observado a saturação deste modelo
de desenvolvimento urbano. Esta saturação se materializa nas externalidades negativas do uso do
automóvel, como emissões de poluentes, congestionamentos e acidentes de trânsito (Pinheiro, Fontes
e Azevedo, 2015).

Na ausência da possibilidade de implementação de mecanismos pigouvianos1 para a internalização
de externalidades (taxas de congestionamento), pode-se argumentar que a provisão de infraestrutura
de transporte coletivo seria um instrumento second-best para a redução de externalidades ambienteis
e de congestão. Com base na crença de que a provisão de transporte coletivo de qualidade poderia
atrair usuário do automóvel, grandes obras de infraestrutura de transporte urbano são justificadas
por gestores em várias cidades do mundo. Uma situação em que esta argumentação costuma ser
bastante utilizada é na preparação de cidades para sediar grandes eventos esportivos (Pereira, 2018).

Foi o caso da cidade do Rio de Janeiro, onde ocorreram os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa
do Mundo FIFA de 2014. Na preparação para receber estes mega eventos a cidade se propôs a
reestruturar seu sistema de transporte urbano, considerado um dos fatores que impediram que sua
candidatura de sediar os jogos olímpicos fosse aceita em ocasiões anteriores. Entre os anos de 2012
e 2016, a cidade recebeu uma quantidade considerável de investimentos em mobilidade urbana sob a
justificativa de que estas obras deixariam um legado que a beneficiaria por anos após as competições
(COI, 2008).

O plano proposto para reestruturar a rede de mobilidade urbana do município do Rio de Janeiro
1Mecanismos pigouvianos se referem à internalização de externalizadas por parte de seus gerados por meio da

taxação daquela externalidade. No contexto de transporte urbano e congestionamentos, isto seria feito aplicando uma
taxa de congestão aos usuários da via para que eles internalizem os custos que ele impõem aos outros usuários da via
por decidir usar a infraestrutura naquele horário (Johansson, 2006; Pigou, 1924)
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se fundamentava na construção de quatro linhas de Bus Rapid Transit (BRT) que uniriam as quatro
principais zonas da cidade. Este modelo se baseia na aplicação da lógica de um meio de transporte
de massa em um sistema de ônibus. Características como corredores exclusivos para a circulação
dos ônibus, veículos bi-articulados de maior capacidade, pagamento antecipado nas estações e termi-
nais e embarque em nível possibilitam que o sistema comporte uma demanda considerável por um
custo muito menor que sistemas mais complexos como trens urbanos (BRT+ Centre of Excellence e
EMBARQ,2019).

Além da rede de corredores de BRT, dentre as grandes infraestruturas de transporte construídas
na cidade, destaca uma linha adicional de metrô, unindo a zona sul à Barra da Tijuca, duas das
regiões mais ricas da cidade. Também foi realizado um projeto de revitalização da região portuária,
denominado porto maravilha, onde foram construídos dois ramais de um sistema de veículo leve sobre
trilho (VLT), um modal semelhante ao antigo bonde (Lindau et al, 2016).

A fim de verificar a hipótese de migração dos usuários de automóvel e a justificativa dos gestores
públicos para o grande volume de investimentos, a proposta deste trabalho é mensurar os impactos
ambientais de alguns destes investimentos em transporte coletivo, especificamente, a linha de BRT
TransOlímpica, a nova linha de metrô e o VLT. Isto foi feito utilizando a técnica de controle sintético
proposta por Abadie e Gardeazabal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) para estimar os
impactos das obras de mobilidade nas concentrações deNO2, um poluente proveniente principalmente
do uso do automóvel em meio urbano (Soares et al, 2018).

A contribuição principal deste trabalho se refere a literatura de avaliação de impacto de infraes-
trutura de transporte urbano. Por mais que já exista um número significativo de trabalhos empíricos
na área de avaliação de políticas de transporte, a maior parte deles visa mensurar os efeitos de polí-
ticas de gestão de demanda pelo transporte individual, como pedágios urbanos ou medidas restrição
do tráfego. Além disso, poucas estimativas foram feitas em cidades de países em desenvolvimento,
caso deste trabalho. Dentre os trabalhos que se propõem a realizar algo semelhante, podemos citar
Chen e Whalley (2012), Beaudoin e Lawell (2016), Lallive, Luechinger e Schmutzler, (2013), Gallego,
Monteiro e Salas et al (2013) e Yang e Tang (2018), Soares et al (2018).

Este trabalho é dividido em cinco seções, além desta introdução. Na segunda seção é apresentado
o contexto do problema a ser investigado: as obras de infraestrutura de transportes qua a cidade do
Rio de Janeiro construiu como preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. Na seção três é feita
uma descrição da estratégia empírica e da base de dados utilizada. Na quarta seção são apresentados
e discutidos os resultados encontrados. Por fim, na quinta e última seção, são feitas as considerações
finais do trabalho.

2 Mobilidade urbana e os jogos olímpicos no Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro é o segundo maior município do Brasil, com um número estimado de 6,8 milhões de
habitantes em 2018 (MobiliDADOS, 2019a). Localizada no estado do Rio de Janeiro e englobando
uma área de 1.200,18 km2, a cidade tem uma densidade populacional de 5.573,28 hab/km2 (IBGE,
2018). O município funciona ainda como centro econômico da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro (RMRJ)2, a segunda maior conurbação urbana do Brasil e sexta maior do mundo, com um
total de aproximadamente 13 milhões de habitantes (Pinto et al, 2013). A partir daqui, a não ser que
seja mencionado o contrário, sempre que for usado o nome “Rio de Janeiro”, se trata do município e
não do estado ou da região metropolitana.

A cidade ocupa a margem oeste da Baía de Guanabara e apresenta domínios topográficos de
montanha e baixada. As regiões norte e sul são divididas pelos dois grandes maciços montanhosos

2Os municípios da RMRJ são: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados,
Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá (PMUS-RJ, 2017).
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da Tijuca e Pedra Branca. Os maciços de Pedra Branca e Gericinó dividem a Baixada de Jacarepa-
guá e a Zona Oeste, que, embora não constituam limites formalmente definidos, são denominações
rotineiramente utilizadas pelos cariocas. Essa topografia acidentada ditou, em grande parte, o de-
senvolvimento urbano do Rio de Janeiro, além de servir como barreira natural para a movimentação
de poluentes (SMMA, 2012).

A evolução urbana da cidade foi marcada por uma série de intervenções e planos de revitalização
com objetivos específicos em cada período em que eles foram elaborados. Um fator comum a maior
parte deles, no entanto, foi a atenção dada ao modal rodoviário. A fisionomia atual da cidade,
resultado desse conjunto de planos de reestruturação urbana, segue uma configuração radial, com
as principais vias e corredores expressos orientados ao centro da cidade (Abreu, 1987). Em 2012, a
cidade possuía 3.357 km de vias destinadas ao transporte rodoviário, sendo que 2.420 km suportavam
transporte coletivo (SMMA, 2012).

As características topográficas da cidade do Rio de Janeiro, em conjunto com seu histórico de
planejamento urbano, provavelmente fazem parte das explicações para o fenômeno observado na
Tabela 1. Em 2010, dentre as principais regiões metropolitanas do Brasil, a do Rio de Janeiro era
aquela em que mais pessoas perdiam uma hora ou mais em seus deslocamentos diários (28%) e a que
tinha o segundo maior tempo médio de deslocamento casa-trabalho do Brasil (48,5 minutos) (Censo
Demográfico IBGE, 2010).

Tabela 1: Características de deslocamentos diários das principais RMs do Brasil

Região População % de pessoas que levam mais de Tempo médio
Metropolitana uma hora em seu deslocamento de deslocamento
AM Brasília 3.484.689 18,7 39,3

Belém 2.074.299 13,5 35,2
Belo Horizonte 4.819.866 19,9 41,5

Campinas 2.760.423 8,2 30,6
Curitiba 3.181.514 13,9 36,0

Florianópolis 865.602 7,8 29,7
Fortaleza 3.568.310 11,8 33,8
Goiânia 2.144.613 12,5 33,5
Vitória 1.665.554 14,7 36,5
Manaus 2.078.677 16,1 38,9

Porto Alegre 3.926.248 11,3 33,5
Recife 3.642.112 16,2 38,7

Rio de Janeiro 11.716.363 28,4 48,5
Salvador 3.527.067 19,4 41,5
São Paulo 19.425.653 28,3 48,8

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010)

Dada a realidade ilustrada na Tabela 1, era latente a necessidade de investimentos em mobili-
dade urbana no município. A oportunidade para tais investimentos surgiu com a Copa do Mundo
FIFA 2014 e, principalmente, com a escolha do Rio de Janeiro para sediar dos Jogos Olímpicos de
Verão 2016. A cidade finalmente foi selecionada depois de duas tentativas frustradas de receber as
olimpíadas, em 2004 e 2012.

Com a experiência obtida nas propostas anteriores, o Rio de Janeiro conseguiu montar um plano
de investimentos em infraestrutura de transportes que o Comitê Olímpico Internacional (COI) consi-
derou factível3. A principal característica da proposta da prefeitura do Rio de Janeiro, que a diferia

3No entanto, se faz necessário mencionar as diversas denúncias de corrupção acerca de compra de votos dos dirigentes
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das anteriores, foi a escolha por priorizar o sistema Bus Rapid Transit (BRT), considerado mais ba-
rato e de fácil implementação do que outros modais de alta capacidade (Kassens-Noor, 2018; Lindau
et al, 2016). A rede completa proposta pela prefeitura do Rio de Janeiro, está detalhada na Figura
1.

Também foram propostas as construções de uma linha adicional de metrô ligando o bairro de
Copacabana à Barra da Tijuca e duas linhas de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no centro da
cidade, essas últimas em conjunto com um projeto de revitalização urbanística de região portuária,
denominado Porto Maravilha. Além disso, foram planejadas a construção de um novo sistema de
operação dos ônibus urbanos, denominado Bus Rapid Service (BRS), e a reforma de diversas estações
e terminais da SuperVia, o sistema de trens metropolitanos, para permitir a integração com as novas
infraestruturas. Quando finalizado o planejamento, esses sistemas de transporte deveriam funcionar
como uma rede única de mobilidade, possibilitando a integração tarifária e operacional entre modais
(Lindau et al, 2016).

Das obras construídas ao longo de 2012 a 2016, serão analisadas e detalhadas neste trabalho
aquelas que entraram em operação no ano de 2016: o BRT TransOlímpica, a linha 1 do VLT e o
a Linha 4 do metrô. O BRT TransOlímpica, inaugurado no início do segundo semestre de 2016, às
vésperas das Olimpíadas, foi projetado para interligar dois locais de competição dos jogos: o bairro
de Deodoro e o Recreio, próximo a Barra da Tijuca. No ano de sua inauguração, o sistema de 25
km atendeu a uma média de 40.000 passageiros por dia enquanto oferecia a integração com outros
sistemas da cidade (BRTRio, 2019).Este foi o terceiro corredor BRT planejado a ser inaugurado até
a conclusão deste trabalho, sendo os outros o o BRT TransCarioca, em 2014, e o BRT TransOeste,
em 2012.

Com relação às outras propostas de infraestrutura de transporte de massa não baseadas no BRT
e que também entram no escopo deste trabalho, destacam-se o VLT do Porto Maravilha e a linha
4 do metrô. A primeira linha do sistema VLT foi inaugurada em junho de 2016, sendo expandida
naquele mesmo ano, em julho. O sistema faz parte do projeto de revitalização da região portuária,
denominado Porto Maravilha. Atualmente possui duas linhas que se distribuem pela região central,
passando por pontos como o terminal rodoviário Central do Brasil e pelo aeroporto Santos Dumont
(VLTCarioca, 2019).

Por fim, o sistema de metrô antes possuía duas linhas que partiam do centro da cidade, trans-
portando uma média de 800.000 passageiros por dia, sendo a Linha 2 a única ligação por transporte
de massa entre a região central e a zona sul. A construção da chamada Linha 4 funciona como uma
extensão da Linha 2, unindo a estação Copacabana, na Zona Sul, à Barra da Tijuca. O projeto foi
inaugurado às vésperas dos jogos e funcionou em regime especial durante sua realização, somente
transportando atletas e o público com ingressos para os jogos. Em setembro sua utilização foi libe-
rada para os demais usuários e o sistema passou oferecer possibilidade de integração com os BRTs
TransOeste e TransCarioca (MetroRio, 2019).

3 Metodologia

3.1 O método do controle sintético

A ideia geral do método de controle sintético é construir um “Rio de Janeiro sintético” por meio da
combinação convexa de um conjunto de cidades não afetadas pela intervenção a qual se deseja men-
surar o efeito. Esta combinação tem por objetivo replicar da melhor forma possível as características
relevantes que explicariam a trajetória da variável de interesse na ausência da intervenção4.

do COI por parte das autoridades brasileiras A fim de garantir a escolha do Rio de Janeiro com sede dos jogos (VEJA,
2017; iG São Paulo, 2017).

4A intervenção em questão se refere ao início da operação das novas infraestruturas de transporte inauguradas no
ano de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Especificamente, o corredor de BRT TransOlímpica, a Linha 4 do metrô e
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Suponha que sejam observadas J + 1 unidades, neste caso, cidades. Assume-se que apenas a
primeira (j = 1) seja afetada ininterruptamente pela intervenção a partir de algum momento no
tempo. O conjunto de j = 2, 3, ..., J + 1 é composto pelas unidades que não foram afetadas pelo
tratamento. Este conjunto será denominado “donor pool ”.

A base de dados é formada por um painel balanceado contendo observações das J + 1 unidades
por T períodos. A intervenção ocorre no período T0 de tal forma que t = 1, 2, ..., T0 são os períodos
pré-intervenção e t = T0 + 1, T0 + 2, ..., T , os períodos pós-intervenção. Ainda, define-se T1 como o
número de períodos pós-intervenção, ou seja, todos os anos em que a intervenção esteve ocorrendo.
Note, portanto, que T = T1 + T0. O objetivo é estimar o efeito da intervenção nos T1 períodos após
o início do tratamento.

Seja Y N
jt a observação da variável de interesse no período t e na unidade j quando a intervenção

não esta ocorrendo e Y I
jt a mesma observação quando a intervenção está ocorrendo. Note que, para

t ∈ 1, 2, . . . , T0 e qualquer j ∈ 1, 2, . . . , J + 1, é verdade que Y I
jt = Y N

jt . Sendo assim, como deseja-se
mensurar o efeito da intervenção na unidade tratada (j = 1), nosso objetivo é estimar:

α1t = Y I
1t − Y N

1t , para t ∈ T0 + 1, . . . , T (1)

Como não é possível observar uma unidade em dois estados diferentes, com e sem o tratamento,
será construído o contrafactual sintético de forma a simular a trajetória de Y N

1t para os períodos
pós-intervenção (t ∈ T0 + 1, . . . , T ). Como Y I

jt = Y N
jt para qualquer unidade do conjunto de possíveis

controles ( j ∈ 2, . . . , J + 1 ) em qualquer momento do tempo, serão denotadas as observações do
donor pool apenas por Yjt.

Um controle sintético é definido por um vetor (J × 1) de pesos W = (w2, w3, . . . , wJ+1)′ sendo
0 ≤ wj ≤ 1 para qualquer j ∈ 2, . . . , J + 1 e

∑J+1
j=2 wj = 1. Cada particular valor de W representa

um controle sintético específico atrelando o peso wj para a unidade j no donor pool. Note que, ao
restringir os valores de wj entre 0 e 1, impede-se a extrapolação da contribuição de cada unidade
para além do conjunto convexo formado pelas unidades de controle. Abadie, Diamond e Hainmu-
eller (2015) mostraram que a construção de um contrafactual por meio de regressão linear também
restringe os pesos de W a somarem 1, mas permite que eles assumam valores negativos ou maiores
do que 1, possibilitando vieses de extrapolação não existentes na abordagem aqui apresentada.

Abadie e Gardeazabal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) propuseram um proce-
dimento para encontrar o vetor ótimo de pesos (W ∗) que faz com que o controle sintético melhor
replique as características pré-intervenção da unidade tratada e a trajetória de sua variável de in-
teresse. Seja Uj um vetor (r × 1) de características observáveis pré-intervenção de cada unidade,
estas características têm por objetivo funcionar como previsores do comportamento da variável de
interesse, ou seja, de Yjt.

Define-se K = (k1, k2, . . . , kT0)
′ como um vetor (T0 × 1) que representa uma combinação linear

de observações pré-intervenção de tal forma que Y K

j =
∑T0

s=1 ksYjs. É possível escolher quantas
M ≤ T0 combinações lineares de observações pré-intervenção se desejar. Abadie, Diamond e Hain-
mueller (2010) argumentam que estas combinações convexas podem ajudar a controlar para carac-
terísticas comuns não observáveis entre a unidade tratada e as não tratadas. Note que, ao definir
k1, k2, . . . , kT0 = 1/T0, Y

K

j será a média aritmética das observações pré-tratamento.
Pode-se então definir X1 como um vetor (k × 1) contendo as características observáveis de U1 e

as M combinações lineares das observações das variável de interesse pré-intervenção para a unidade
tratada, ou seja, X1 = (U ′, Y

1

1, Y
2

1, ..., Y
KM

1 ). Note que k = r + m. Ainda, define-se X0 uma matriz
(k × j) em que a j-ésima coluna corresponde a Xj = (U ′, Y

1

j , Y
2

j , ..., Y
KM

j ), ou seja, as mesmas
observações que X1 para a unidade j ≥ 2.

A diferença entre as características pré-intervenção da unidade tratada e o controle sintético é
dada por ||X1−X0W ||V . O vetor de pesos ótimo W ∗ é aquele que minimiza esta distância. Abadie e

o primeiro ramal do VLT.
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Gardeazabal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) propõem escolher o W ∗ que minimiza:

||X1 −X0W ||V =
√

(X1 −X0W )′V (X1 −X0W ) (2)

Onde V é uma matriz (k×k) simétrica e positiva semidefinida. É possível entender V como uma
matriz cujos elementos da diagonal principal são os pesos referentes à capacidade de previsão de cada
variável de X1 e X0. A escolha de V pode ser ad hoc caso o pesquisador já tenha uma noção prévia
da importância de cada variável na previsão do comportamento de Y1, ou derivada de uma operação
de minimização. Abadie e Gardeazabal (2003) propõem uma metodologia para a escolha de V que
minimiza o erro quadrático médio (EQM) entre as observações da variável de interesse da unidade
tratada e o controle sintético pré-intervenção, ou seja:

V = argmin
V ∈Υ

(Z1 − Z0W
∗(V ))′(Z1 − Z0W

∗(V )) (3)

Onde Z1 é um vetor (TP × 1) contendo as observações de Y1t para t = 1, 2, . . . , TP (sendo 1 ≤
TP ≤ T0) e Z0 uma matriz (TP ×J) em que a j-ésima coluna corresponde às observações de Yjt para o
mesmo período de t = 1, 2, . . . , TP . Ainda, Υ é o conjunto de todas as matrizes simétrica e positivas
semidefinidas. Não é difícil notar então que o V ótimo é aquele que faz com que a trajetória da
variável de interesse pré-intervenção do controle sintético seja a mais próxima possível da trajetória
da unidade tratada no mesmo período. Abadie, Diamond e Hainmueller (2011) observam que uma
escolha natural para TP seria T0, de forma que as trajetórias do controle sintético da unidade tratada
se aproximem durante todo o período pré-intervenção. Entretanto, eles argumentam que é comum
obter EQMs suficientemente pequenos mesmo para TP < T0.

Finalmente, Y1 será definido como um vetor (T1 × 1) contendo as observações de Y1t para todo
o período pós-intervenção. De forma análoga, Y0 é uma matriz (T1 × J) em que a j-ésima coluna
corresponde às mesmas observações pós-intervenção da variável de interesse na unidade de controle j.
Voltando à equação (1), Abadie, Diamond e Hainmmueller (2010) mostraram que, quando o número
de períodos de intervenção é suficientemente grande, W ∗Y0 funciona como um estimador não viesado
de Y N

1t , (t × T0+1, . . . , T ). Portanto, um estimador não viesado do efeito agregado em todo período
t ∈ T0+1, . . . , T da intervenção na unidade tratada durante é:

α̂1 = Y1 −W ∗Y0

Ou ainda, período a período:

α̂1t = Y1t −
J+1∑
j=2

w∗jYjt

O método do controle sintético não gera erros padrões ou valores-p que permitam realizar a in-
ferência estatística dos resultados. No entanto, Abadie, Gardeazabal e Hainmueller (2010) propõem
uma metodologia que gera estatísticas de teste que podem ser comparadas a uma distribuição em-
pírica de efeitos placebo. Esta se baseia na realização de testes placebo em unidades não tratadas,
como proposto por Bertrand et al (2004).

A ideia do teste placebo se assemelha a um exercício de permutação, em que é gerada uma
distribuição de efeitos-placebo em unidades não tratadas para formar uma estatística teste (Abadie,
Diamond e Hainmueller, 2010). O procedimento consiste em aplicar a metodologia do controle
sintético em todas as unidades do donor pool, supondo que a intervenção ocorreu da mesma forma
que na unidade tratada. Cada efeito-placebo encontrado pode ser interpretado como uma estatística
de teste e, com este conjunto de estatísticas de teste, é gerada uma distribuição efeitos-placebo para
todo donor pool.

Geralmente este teste é feito de forma gráfica, plotando os efeitos-placebo e o efeito encontrado
na unidade tratada e comparando a magnitude dos efeitos pós-intervenção. Quanto menos unidades
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da distribuição empírica tiverem um magnitude maior que o efeito da unidade tratada, maior é a
probabilidade do efeito encontrado ser significante.

No entanto, Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) argumentam que é preciso cuidado ao decidir
quais unidades devem formar a distribuição de efeitos-placebo. Unidades que apresentam o fit pré-
intervenção, medido pelo erro quadrático médio (EQM)5, pior do que o calculado na unidade tratada
possivelmente não servem como parâmetro de comparação. Isto por que, nesses casos, os gaps entre
o controle sintético e a unidade real podem ser derivados da incapacidade do controle sintético gerar
um bom fit, e não pelo efeito-placebo em si.

Um fit ruim pode ocorrer quando a unidade se encontra fora do conjunto convexo formado pelo
donor pool, impossibilitando que uma combinação linear de seus componentes gerem um contrafactual
sintético que simule aquela unidade adequadamente. Em função disso, a distribuição de efeitos-
placebo é formada somente por unidades que apresentem EQMs pré-intervenção menores do que os
encontrados na unidade tratada.

3.2 Base de dados

A base de dados brutos utilizada é composta principalmente de observações das concentrações médias
anuais de dióxido de nitrogênio (NO2). As medições destas concentrações são feitas em estações
automáticas de monitoramento de qualidade do ar pertencentes, em geral, às secretarias estaduais
de meio ambiente. Foram utilizados os dados referentes aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Rio Grande do Sul, por conterem redes de monitoramento suficientemente completas.

Para a maior parte dos dados, foi utilizada a base de dados da Plataforma da Qualidade do Ar
(IEMA, 2019), do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Esta é uma organização sem fins lucrativos
que tem por objetivo promover estudos e iniciativas focadas em questões ambientais e energéticas.
A Plataforma de Qualidade do Ar é um projeto do IEMA que compila dados de poluição de diversos
órgãos estaduais do meio ambiente.

Tabela 2: Fontes dos dados da Plataforma de Qualidade do Ar
Estado Órgão
Rio de Janeiro (RJ) Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ)
Rio de Janeiro (Município) Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA-RJ)
Rio Grande do Sul (RS) Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEPAM)
São Paulo (SP) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)

Fonte: IEMA (2019)

Além de os dados de diversos estados já estarem unificados em uma única base, os valores das
concentrações foram padronizados para uniformizar as unidades de medida, que podem variar con-
forme o órgão de monitoramento. Alguns valores ainda não se encontram na plataforma. Neste
caso, eles foram retirados dos relatórios de monitoramento de qualidade do ar de cada instituição ou
calculados diretamente com os dados brutos. As instituições que forneceram os dados utilizados da
Plataforma da Qualidade do Ar se encontram na Tabela 2.

A cidade do Rio de Janeiro é a única que possui uma rede de monitoramento própria, contendo
oito estações de medição (Figura 1). Apesar da rede estadual também conter estações dentro da
capital, optou-se por utilizar os dados municipais por serem mais completos. Ainda com relação a
rede estadual fluminense, os relatórios de monitoramento da qualidade ao ar não estavam disponíveis
para os anos 2016 a 2018 devido a uma revisão dos padrões de qualidade do ar do CONAMA. Assim

5O EQM consiste na média dos quadrados dos desvios entre o controle sintético e o efeito real, ou seja, pela média
dos quadrados dos gaps.
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sendo, as observações da cidade do Rio de Janeiro e das outras cidades controle do estado foram
calculadas manualmente para o período de 2016 e 2018.

Com relação a representatividade dos dados anuais, foram adotados os critérios da Plataforma de
Qualidade do Ar nos cálculos manuais. Foram consideradas válidas as observações que continham ao
menos 50% dos valores diários válidos para os quadrimestres jan-abr, mai-ago e set-dez. Em algumas
situações, esta imposição foi flexibilizada para obter um melhor fit no contrafactual sintético pré-
intervenção, utilizando controles com dados não representativos por estes critérios. Entretanto, para
os dados pós-intervenção, sempre foram utilizados dados representativos. Muitas cidades possuem
mais de uma estação de monitoramento em seu interior. Quando isto ocorre, foi calculada a média
das observações de todas as estações ativas durante todo o período de estudo.

Figura 1: Rede de monitoramento de qualidade do ar e infraestrutura de transportes

Fonte: Google Earth (2020)

A implementação do método de controle sintético requer um conjunto de previsores do compor-
tamento da variável de interesse, no caso, as concentrações de cada poluente no ar do Rio de Janeiro.
Como um conjunto de possíveis candidatos a estes previsores, serão utilizadas variáveis socioeconô-
micas de cada cidade. A construção destas variáveis, assim como suas fontes, serão detalhadas em
uma subseção específica.

3.2.1 Dióxido de nitrogênio (NO2)

O dióxido de nitrogênio é um gás da família dos óxidos de nitrogênio (NOX), compostos formados
por nitrogênio (N) e oxigênio (O) em quantidades variadas. Por ser o principal indicador desta classe
de poluentes, o dióxido de nitrogênio é o único com padrões de emissão regulamentos pelo CONAMA.
Quando em contato com hidrocarbonetos e oxigênio sob a luz do sol, forma ozônio troposférico (O3),
um dos outros 5 poluentes regulamentados. (SMMA, 2012)

É um gás altamente reativo e tóxico, com efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente.
Sua exposição é relacionada com uma série de problemas respiratórios, como enfisema pulmonar e
bronquite, e também doenças cardíacas. Em função disso, crianças, pessoas com problemas respi-
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ratórios e idosos são os mais suscetíveis aos seus efeitos (Beaudoin e Lin-Lawell, 2016). No meio
ambiente, reage com o vapor da água presente no ar, dando origem à chuva ácida (SMMA, 2012).

Formado em qualquer processo de combustão, pode ocorrer na natureza por causa de vulcões ou
descargas elétricas, por exemplo. Entretanto, por mais que as concentrações globais de NO2 ocorram
principalmente por causa naturais, a maior parte das concentrações observadas em meio urbano é
advinda de fontes fixas, como atividades industriais, ou móveis, na combustão de motores internos
dos veículos (Ministério do Meio Ambiente, 2020).

A base de dados utilizada na estimação dos impactos das obras de infraestrutura nas concentra-
ções de dióxido de nitrogênio (NO2) é composta por um painel balanceado de 30 cidades contendo
observações dos anos de 2012 a 2018. Dentre estas cidades, se encontram o Rio de Janeiro, unidade
tratada, e 29 potenciais controles para a utilização no método do contrafactual sintético. As cidades
são localizadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul (ver Apêndice A.1).

A Plataforma da Qualidade do Ar do IEMA só contém observações até o ano de 2017, sendo que,
em algumas unidades, também estão faltando dados para o ano de 2016. Nestes casos, as informações
foram coletadas diretamente dos relatórios de monitoramento de qualidade do ar dos respectivos
órgãos de monitoramento. Como mencionado anteriormente, foram calculados manualmente os dados
municipais, durante todo o período de análise, e de outros municípios do estado, entre 2016 e 2018.

Figura 2: Variação horária, mensal e semanal de NO2

Fonte: SMMA-RJ (2020).

As médias horárias da concentração de NO2, no primeiro gráfico da Figura 2, evidenciam sua
correlação com o tráfego de automóveis. É possível notar dois picos na concentração do poluente, um
no período da manhã e um no fim da tarde, justamente nos horários de maior fluxo de veículos. Outra
evidência da correlação entre as concentrações do poluente e as condições de tráfego é o Gráfico 3,
onde as medições no fim de semana são substancialmente menores do que nos dias úteis. No Gráfico
2, é possível observar seu comportamento sazonal, com maiores concentrações médias no inverno,
mesmo período em que ocorrem as menores temperaturas e os menores índices de radiação solar e
pluviometria.

Na Figura 3, é possível notar que existe uma tendência de queda nas concentrações médias de
NO2 no Rio de Janeiro entre os anos de 2012 e 2018. A linha tracejada divide o gráfico entre o
período pré-intervenção, à esquerda, e pós-intervenção, à direita. Entretanto, como já podia se notar
uma tendência de queda anterior ao início do tratamento, é necessário estimar o contrafactual para
se garantir que este resultado possa ser atribuído à nova infraestrutura ou é somente a continuação
da tendência de queda preexistente.

Das oito estações de monitoramento da rede municipal, três fazem a fiscalização de NO2. São
estas as estações Bangu, Campo Grande e Irajá, todas localizadas na zona oeste ou zona norte do
Rio de Janeiro e relativamente afastadas das obras analisadas. Entretanto, todas elas se encontram
próximas da Av. Brasil, a maior via arterial da cidade e responsável por cerca de 33,4% das emissões
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Figura 3: Concentrações médias anuais de NO2

Fonte: SMMA-RJ (2020).

de óxidos de nitrogênio (NO e NO2) do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 2012). Espera-se que os
impactos da nova infraestrutura possam ser observados devido a efeitos de equilíbrio geral espacial
nessa via.

3.2.2 Previsores

A fim de construir um contrafactual o mais semelhante possível ao Rio de Janeiro verdadeiro, o mé-
todo do controle sintético utiliza previsores que ajudariam a explicar o comportamento da variável
de interesse na cidade. Como esta consiste nas concentrações de certos poluentes derivados princi-
palmente de atividades de transporte urbano, as variáveis utilizadas deveriam ajudar a explicar a
quantidade de veículos trafegando nas vias, assim como outras atividades que poderiam gerar estes
poluentes, como a indústria. O conjunto de previsores é composto por variáveis socioeconômicas das
cidades com observações até 2015, o último ano antes da intervenção, e serão detalhados ao longo
desta seção6.

Além de conterem as variáveis socioeconômicas previsoras, o vetor X1 e a matriz X0, descritos
na seção 3.1, podem ainda conter combinações convexas dos valores da variável de interesse pré-
intervenção. Abadie, Diamond e Hainmeueller (2010) argumentam que estas combinações convexas
podem ajudar a controlar características comuns não observáveis entre as unidades tratadas e con-
troles. As combinações convexas de observações pré-intervenção (8 a 12), assim como os previsores
(1 a 7) propostos também se encontram na Tabela 3.

Como proxy do nível de atividade econômica, o que influencia tanto a quantidade de viagens
feitas quanto o nível de produção industrial, foi utilizado o PIB per capita (PIBpc). Esta estatística
foi obtida no banco de dados abertos do IBGE (2019) e consiste no PIB da cidade dividido por sua
população.

Espera-se que uma maior densidade populacional (dens) diminua a necessidade de viagens de
longa distancia e reduza os incentivos para utilizar o automóvel. Estas estatísticas consistem da pre-
visão populacional anual do IBGE (2010) para cada cidade dividida por sua área, que foi considerada
constante em todo período.

6Um conjunto de candidatas naturais a serem utilizadas como previsores são variáveis climáticas de cada cidade,
como temperatura média, velocidade do vento ou nível de precipitação. Como não foram encontrados dados relativos a
estas variáveis para todo o donor pool, optou-se por não utilizá-las em prol de um maior número de unidades controles.
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Tabela 3: Candidatas a variáveis previsoras no controle sintético
Variável Unidade Fonte

1 PIBpc R$ IBGE (2019)
2 dens hab/km2 IBGE (2019)
3 part.ind % IBGE (2019)
4 tx.auto frota/1000 hab Mobilidados (2019a)
5 gas.pc l/hab ANP (2020)
6 diesel.pc l/hab ANP (2020)
7 p.gas R$ ANP (2020)
8 concentração anual média µg/m3 IEMA (2019)
9 concentração anual máxima µg/m3 IEMA (2019)
10 concentração anual mínima µg/m3 IEMA (2019)
12 concentração em 2015 µg/m3 IEMA (2019)
Nota: todas as variáveis se referem ao período pré-intervenção

Fonte: elaborado pelo autor.

O nível de atividade industrial é, junto com o transporte urbano, uma das principais fontes de
poluição do ar. Como proxy desta variável, foi utilizada a contribuição percentual da indústria para
o valor total adicionado (part.ind), também obtida no banco de dados do IBGE (2019).

A taxa de motorização (tx.moto) consiste no número de automóveis, caminhonetes, caminhonetas,
veículos utilitários e motocicletas dividido pelo número de habitantes da cidade. Este é um dos
principais indicadores de mobilidade utilizados na literatura, já que traduz a quantidade de veículos
por habitante, tendo uma relação direta com o número de viagens na cidade. Os dados utilizados
foram obtidos na base de dados MobiliDADOS (2019a) do Instituto de Políticas de Transporte
e Desenvolvimento, uma organização internacional sem fins lucrativos cujo objetivo é desenvolver
projetos referentes à mobilidade urbana sustentável (ITDP, 2019b).

Também foram utilizados os consumos per capita de gasolina C (gas.pc), combustível da maior
parte dos automóveis brasileiros, e diesel (diesel.pc), comum em ônibus e outros veículos de grande
porte. Estas estatísticas funcionam como proxy do uso de automóveis e ônibus em meio urbano.
Ainda, foi utilizado o preço médio da gasolina em cada ano (p.gas). Esta funciona como uma
variável exógena ao tratamento que ainda influencia a demanda por combustível, tendo uma função
semelhante ao consumo per capita de gasolina.

Por fim, a lógica de utilizar as concentrações médias, máximas e mínimas é capturar a ampli-
tude da variação pré-intervenção das concentrações do poluente analisado. As concentrações no
início (2012) e final (2015) do período pré-tratamento se propõem a capturar algum componente
de tendência preexistente. Para não saturar o algoritmo com combinações convexas de observações
pré-intervenção, optou-se por utilizar ou as variáveis 9 e 10 ou 11 e 12.

4 Resultados
Antes da apresentação dos resultados, cabe detalhar o procedimento computacional utilizado no
método de controle sintético. A estimação foi feita por meio do pacote synth (Abadie, Diamond e
Hainmueller, 2011), elaborado para o software R (R core team, 2013).

O procedimento de estimação consiste, inicialmente, em rodar o pacote utilizando todas as va-
riáveis previsoras propostas. Dentre os produtos da estimação do synth, é fornecida a matriz V da
importância relativa de cada previsor naquela situação e um erro associado ao fit de W (Equação 2)
e de V (Equação 3), para aquele conjunto de previsores.

A seguir, é excluído o previsor de peso relativo em V igual a 0. O pacote é rodado novamente sem
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o previsor excluído e é retornada uma nova matriz V e erros de fit W e V atribuídos à estimação com
aqueles previsores. Quando mais de um previsor obtém peso 0 na estimação, ela é refeita excluindo
um de cada vez.

Este procedimento é repetido até que restem, no mínimo, seis previsores na estimação7. Ao
comparar os erros de fit de W e V em todas as estimações, opta-se pela combinação de previsores
que geram os menores erros. Cabe ressaltar que, em geral, a exclusão de previsores não afeta
significativamente os resultados encontrados. Portanto, considerou-se que os resultados obtidos são
robustos mesmo com a exclusão destas variáveis.

Na estimação dos efeitos das obras de infraestrutura nas concentrações de dióxido de nitrogênio
(NO2), o processo descrito anteriormente gerou o Rio de Janeiro sintético descrito na Tabela 4. As
variáveis previsoras que possuem pesos positivos na diagonal principal da matriz V neste caso são:
densidade (dens), participação da indústria no produto (ind), consumo de diesel per capita (diesel.pc)
e concentrações anuais médias (NO2 méd), máximas (NO2 máx ) e mínimas (NO2 mín) de NO2 no
período pré-intervenção.

Tabela 4: Previsores pré-intervenção (NO2)

Previsor Rio de Janeiro Controle Média Peso em VSintético donor pool
dens 5363.89 5898.83 2675.89 0.1%
ind 0.17 0.17 0.28 16.2%
diesel.pc 140.28 254.84 468.14 0.1%
NO2 méd (2012-2015) 34.64 34.62 22.44 45.2%
NO2 máx (2012-2015) 37.45 37.83 24.92 0.1%
NO2 mín (2012-2015) 31.67 31.68 20.06 38.3%

Fonte: elaborado pelo autor.

Com exceção das vendas per capita de diesel (diesel.pc), todas as variáveis previsoras do controle
sintético ficaram muito próximas das observadas no Rio de Janeiro verdadeiro. Isto faz sentido dado o
peso quase desprezível que o algoritmo do método atribuiu à este previsor (0, 1%). Além disso, o Rio
de Janeiro é uma das cidades com os menores consumos per capita de diesel da base, o que dificulta a
obtenção de valores semelhantes aos observados nesta cidade por meio da interpolação das unidades
do donor pool. Na maioria das aplicações, os maiores pesos foram atribuídos às combinações convexas
da variável de interesse pré-intervenção, por isso a proximidade destas com os valores verdadeiros.

Tabela 5: Pesos em W de cada unidade no controle sintético (NO2)
Cidade Estado Peso
Resende RJ 0.15
Volta Redonda RJ 0.09
São Caetano do Sul SP 0.11
Osasco SP 0.40
Santos SP 0.24

Fonte: elaborado pelo autor.

O Rio de Janeiro sintético gerado, dado pelo vetor de pesos W , está apresentado na Tabela 5.
Ele é composto por 40% de Osasco - SP, 24% de Santos - SP, 15% de Resende - RJ, 11 % de São
Caetano do Sul - SP e 9 % de Volta Redona - RJ.

7Nenhuma das aplicações do controle sintético resultou em previsores com peso 0 quando restassem seis ou menos
previsores e, de maneira geral, os trabalho empíricos revisados utilizaram ao menos seis previsores.
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A Figura 4 apresenta a trajetória do contrafactual sintético, em azul, e do Rio de Janeiro ver-
dadeiro, em preto. A linha tracejada divide o gráfico entre os períodos pré e pós-intervenção. A
trajetória do contrafactual pré-intervenção, por mais que acompanhe a direção da variação do Rio
de Janeiro verdadeiro a cada período, não apresenta um fit excelente. Isso provavelmente ocorre em
função do número pequeno de períodos antes do início do tratamento. Infelizmente, a maioria das
redes de monitoramento de ar no Brasil são razoavelmente recentes, não permitindo trabalhar com
séries temporais mais extensas.

Figura 4: Tendências na concentração de NO2: Rio de Janeiro vs. Controle Sintético

Fonte: elaborado pelo autor.

Com relação ao comportamento pós-intervenção, é possível observar que as concentrações de NO2

do Rio de Janeiro sintético seguem uma tendência lateral enquanto o Rio de Janeiro verdadeiro apre-
senta uma queda nas concentrações nos seguintes à abertura das obras de infraestrutura. Por mais
que o fit do controle sintético não tenha sido excelente antes do tratamento, os gaps pós-intervenção
são significativamente maiores do que no período pré-intervenção, como pode ser observado na Figura
5.

Figura 5: Gaps entre as concentrações de NO2 no Rio de Janeiro real e sintético

Fonte: elaborado pelo autor.
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A Tabela 6 apresenta os valores dos gaps estimado entre o Rio de Janeiro real e o controle sintético
ano a ano. Também são apresentados os gaps percentuais, calculados dividindo o gap estimado pela
concentração encontrada no Rio de Janeiro sintético. Ao final do período de análise, foi estimado que
as concentrações de NO2 estariam cerca de 8,5% mais baixas do que um cenário sem a infraestrutura,
o que indica que esta teve um efeito positivo na qualidade do ar do Rio de Janeiro no longo prazo
com relação a este poluente.

Já que o fit pré-intervenção não é perfeito, também é realizado um exercício simplificado de
diferenças-em-diferenças com a estimativa do controle sintético8. Considerando que o Rio de Janeiro
sintético, ao menos, replica a tendência do Rio de Janeiro verdadeiro pré-intervenção, é possível
estimar o efeito do tratamento via DD comparando as diferenças entre os gaps médios antes da
intervenção com os gaps médios pós-intervenção.

Tabela 6: Comparação Rio de Janeiro real e sintético (NO2)

Ano Rio de Janeiro Controle Gap Gap (%)1 Gap DD DD (%)2

real Sintético médio
2012 37.45 36.94 0.52 1.4 %

0.02

-2.88 -7.8 %

2013 32.49 33.49 -1.00 -3 %
2014 36.93 35.07 1.86 5.3 %
2015 31.67 32.98 -1.31 -4 %
2016 28.52 33.40 -4.87 -14.6 %

-2.862017 33.10 34.00 -0.90 -2.6 %
2018 30.04 32.84 -2.80 -8.5 %
1: Calculado dividindo o gap pelo Rio de Janeiro sintético.
2: Calculado dividindo o DD pela média de observações no Rio de Janeiro Real pós-intervenção.

Fonte: elaborado pelo autor.

A aplicação deste exercício de DD gera uma estimativa de -2.88µg/m3 de queda nas concentrações
de NO2 em função das obras de infraestrutura, o que equivale a uma mudança de −7.8%. Portanto,
ao menos com relação a este poluente, parece haver evidências de que a abertura dos projetos de
transporte resultaram em reduções duradouras das concentrações do poluente no ar do Rio de Janeiro.

Foi elaborado um exercício de permutação aplicando o método de controle sintético a todas
as unidades do donor pool, que gerou a Figura 6. Foram utilizadas 17 unidades do donor pool pois
excluíram-se aquelas que não apresentaram um fit pré-intervenção tão bom quanto a cidade do Rio de
Janeiro, ou seja, exlcuiram-se estimativas de controle sintético que geraram um EQM pré-intervenção
maior do que no Rio de Janeiro (1, 61).

Pela inspeção da Figura 6 é possível verificar que alguma unidades apresentaram um efeito do
tratamento maior do que o Rio de Janeiro9. Ainda que graficamente algumas cidades pareçam obter
gaps consideravelmente maiores em cada ano, somente 6 das 17 unidades da distribuição de efeitos-
placebo apresentaram um EQM agregado pós-intervenção maior do que o Rio de Janeiro. Ou seja,
o efeito encontrado no Rio de Janeiro é maior do que 65% dos efeitos encontrados na distribuição de
efeitos placebo.

8O método das diferenças-em-diferenças, aqui simplificado, consiste na comparação da diferença entre a unidade
tratada e a unidade controle antes de uma intervenção com as mesmas diferenças depois da intervenção. Se respei-
tada a suposição das tendências paralelas pré-intervenção, a diferença entre estas duas diferenças (antes e depois da
intervenção) pode ser entendida como o efeito causal do tratamento.

9Cabe mencionar nenhuma das cidades que apresentaram efeitos significativos pós-intervenção foram selecionadas
para compor o controle sintético. Portanto, se houve um efeito nestas cidades, este não está enviesando os resultados
do controle sintético do Rio de Janeiro.
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Figura 6: Gaps encontrados no exercício de permutação (NO2)

Fonte: elaborado pelo autor.

5 Considerações finais
Ainda que as cidades possibilitem ganhos de produtividade em função de economias de aglomeração,
a densidade geográfica também gera externalidades negativas para seus habitantes. Estas externa-
lidades são parcialmente originadas no setor de transportes e, em especial, no uso desmedido do
automóvel como opção de deslocamento urbano.

Diante desta realidade, a mitigação dos impactos negativos do setor de mobilidade urbana é um
dos principais fatores para potencializar os benefícios das cidades sem impôr custos excessivos a seus
habitantes. Um destes custos que tem recebido atenção crescente dos gestores urbanos é a poluição
do ar originada no uso de combustíveis fósseis por veículos automotores.

Um tipo de política pública frequentemente utilizada para reduzir estas externalidades é o inves-
timento e incentivo ao uso do transporte de massa, supostamente mais eficiente do ponto de vista
ambiental (Litman, 2016). A justificativa utilizada é a de que uma melhora na qualidade do trans-
porte coletivo poderia atrair usuários do automóvel, reduzindo os custos ambientais causados pelo
seu uso desmedido.

Já existe uma literatura significativa destinada a estimar o impacto ambiental de políticas públicas
de transporte urbano. Entretanto, a maior parte dela diz respeito a medidas de redução do uso do
transporte individual, como pedágios urbanos ou restrição de seu uso em certos períodos. Poucos
trabalhos tiveram como objetivo mensurar o efeito da provisão de infraestruturas de transporte
coletivo.

Diante disso, este trabalho teve como principal objetivo estimar os impactos de novas infraes-
truturas de transporte nas externalidades ambientais geradas por atividades de mobilidade urbana.
Consideraram-se externalidades ambientais as emissões NO2, um poluente originado principalmente
em atividades de transporte urbano. Para estabelecer uma relação de causalidade, foram utiliza-
das algumas obras de mobilidade promovidas no município do Rio de Janeiro para receber os jogos
olímpicos de 2016 como um experimento natural do fenômeno que se deseja estudar.

Na preparação para receber o evento, a cidade teve seu sistema de mobilidade urbana da cidade
reestruturado ao longo dos anos anteriores ao evento. Como não é possível separar os efeitos de
todas as infraestruturas que entraram em operação no ano dos jogos olímpicos, optou-se por estimar
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o efeito agregado da construção do BRT TransOeste, da linha 4 do metrô e do primeiro ramal do
VLT, modais que entraram em operação ano de 2016.

A metodologia utilizada consiste no método do controle sintético proposto por Abadie e Gardeaza-
bal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010). Ele consiste na elaboração de um contrafactual
sintético de uma unidade que sofre uma intervenção por meio da média ponderada de um conjunto
de unidades que controle que não foram afetadas pelo tratamento. Foi utilizada a técnica pois ela é
útil em situações em que um tratamento ocorre de forma agregada numa região, como é o caso do
efeito das obras de infraestrutura no Rio de Janeiro.

Utilizando um painel contendo 30 cidades brasileiras para montar o contrafactual sintético e 8
anos de observação foi possível concluir de que as novas infraestruturas de transporte tiveram um
efeito negativo nas concentrações de NO2 na cidade do Rio de Janeiro. Estimou-se uma redução
média nas concentrações do poluente de 7, 8% ao longo dos três anos após o início da operação das
infraestruturas e de 8, 5% no último ano de análise, 2018.

Ainda que a série utilizada seja pequena em função da precária disponibilidade de dados de
qualidade do ar no Brasil, considera-se que a magnitude do efeito é suficientemente grande para
inferir de que houve impacto. A prática de monitoramento de qualidade do ar no Brasil ainda é
recente e espera-se que, no futuro, seja possível utilizar séries de dados maiores para melhorar as
estimativas.

Como sugestões para trabalhos futuro, recomenda-se que seja investigada a influência da re-
alização dos jogos olímpicos na qualidade do ar do ano de 2016. O efeito encontrado neste ano
é considerável em comparação aos seguintes mas as infraestruturas de transporte só entraram em
operação em meados de agosto. O motivo para este fenômeno pode ser a própria realização dos
jogos, quando foram promovidas medidas de restrição do tráfego de veículos que podem ter afetado
o comportamento das concentrações de NO2 naquele ano.

Concluí-se que a provisão de transporte coletivo pode ser uma estratégia eficiente na mitigação de
externalidades ambientais do transporte urbano. A análise dos impactos destes tipos de investimentos
se faz especialmente importante em cidades de países em desenvolvimento em função da necessidade
priorizar recursos públicos para os fins que geram os maiores ganhos sociais. Espera-se que este
trabalho tenha colaborado para subsidiar o debate em torno do tema e para tornar nossas cidades
cada vez mais humanas, democráticas e sustentáveis.
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