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Capítulo 1 
______________________________________________________________________ 

1.1 Histórico 

Segundo MILLER (1989), MOREIRA (2004) e MOSLEY (2001), apesar de a 

poluição atmosférica ser reconhecida como um dos dilemas ambientais mais 

importantes  e controvertidos dos tempos modernos, também é um dos problemas mais 

antigos. Há evidências que quando os primeiros humanos produziram fogo nas 

cavernas, e a fumaça enchia as áreas de moradia. Mesmo quando as primeiras casas 

foram construídas, não existiam chaminés e a fumaça enchia todos os cômodos. 

Atualmente, ainda, algumas culturas primitivas continuam sofrendo deste problema. 

Depois da invenção da chaminé que remove as partículas não queimadas da combustão 

dos cômodos, a qualidade do ar interno melhorou muito.   

  Através dos séculos têm existido várias referências de problemas de poluição 

atmosférica nas cidades. Em 61 d.C o filósofo romano Sêneca escreveu sobre a poluição 

em Roma: “Logo que deixei o pesado ar de Roma e o mau cheiro das chaminés 

esfumaçadas, que se misturando escoavam adiante aquele vapor pestilento e a fuligem 

que envolvia-nos, eu sentia uma alteração na minha disposição.” (MILLER, 1989). 

A partir, da revolução industrial que começou na Inglaterra no meio do século 

XVIII, a poluição do ar aumentou tremendamente. O combustível mais importante nesta 

revolução era o carvão, e no século XIX, o petróleo e o gás natural tornaram-se 

gradualmente importantes fontes de energia. (MILLER, 1989, MOREIRA, 2004 e 

MOSLEY, 2001) 

 No Reino Unido a fumaça e as cinzas eram consideradas um problema para a 

saúde e decretos de saúde pública em 1848, 1866 e 1875 passaram a estabelecer 

controles. (MILLER, 1989) 
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Em torno de 1925, a poluição atmosférica tinha se tornado universal em todas as 

nações industrializadas e havia um reconhecimento de que a situação era intolerável. 

Como primeiro passo na direção de encontrar uma solução, levantamentos de larga 

escala foram feitos em cidades poluídas – Salt Lake em 1926, New York em 1937 nos 

Estados Unidos e em Leicester em 1939 na Inglaterra. Devido à difusão da poluição por 

veículos automotores, na costa sul dos EUA, as pesquisas sobre poluição atmosférica 

centralizaram-se no Estado da Califórnia (ARB, 2004, MILLER, 1989 e MOREIRA, 

2004) 

As figuras 1 e 2 mostram episódios de “Smog” em Londres e Los Angeles, 

respectivamente. 

           

 

 

 

 

 

                    Figura 1: “Smog” em Londres na década de 60 
                    Fonte: MOREIRA, 2004. 
                     

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: ”Smog” fotoquímico em Los Angeles na década de 60 
Fonte: MOREIRA, 2004. 
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Na década de 70, os maiores centros de poluição atmosférica tinham se 

estabelecido nos Estados Unidos, Grã–Bretanha, França, Alemanha, Países Baixos, 

Suécia e Japão (MILLER, 1989). 

1.2 Utilização da energia dos combustíveis fósseis 

Desde meados dos anos 70, os efeitos da utilização desenfreada de combustíveis 

fósseis tornaram-se mais evidentes, com o surgimento dos problemas de abastecimento, 

gerados pelas crises do petróleo (anos 73 e 79), e de poluição local, nos grandes centros 

urbanos, provocada pela emissão de poluentes (MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA, 

2002 e RIBEIRO et al, 2000). 

Segundo EEA (2002) a maior parte dos derivados de petróleo consumidos no 

mundo, destina-se ao setor de transportes. Embora existam fontes alternativas com 

tecnologias desenvolvidas para obtenção de energia, os fatores econômicos prevalecem, 

uma vez que a energia gerada através da combustão de derivados de petróleo, em alguns 

países, ainda é mais econômica, se comparada com as alternativas. A figura 3 dá um 

panorama da utilização energia dos combustíveis fósseis. 

Figura 3: Utilização da Energia de Combustíveis Fósseis 

Energia 

Transportes 
Motores de Veículos 

Energia Elétrica 
Usinas Termelétricas 

Conversão da Energia 
Motores de Combustão Interna, 
Turbo-Geradores e Turbinas. 

Aquecimento 
Industrial-  Fornos, Caldeiras e etc 
Residencial- Fogões, Aquecedores e etc 

Fontes de Carbono 
Combustíveis Fosséis: 
Petróleo, Gás Natural, Xisto 
e Carvão. 

Combustão 

Ar Atmosférico 
N2 + O2 +  Traços de  outros gases     CO2 + H2O  + Resíduos de Combustão

Fonte: Adaptado a partir de RIBEIRO et al, 2000. 
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1.2 O Setor de Transportes 

O transporte de bens e pessoas é fundamental para desenvolvimento econômico, 

social e a integração das regiões de um país. Para que isso ocorra é preciso, no mínimo, 

alocar recursos para a construção, a manutenção da infra-estrutura do modo de 

transporte, bem como prever a energia necessária para a movimentação dos veículos 

(RIBEIRO et al, 2002). 

Entre os consumidores de petróleo, o segmento mais importante é o de 

transportes, seguido da indústria. A estrutura de usos dos derivados passou por 

significativas variações desde 1970. A figura 4 mostra a evolução do consumo setorial 

de energia no Brasil, em tep (tonelada equivalente de petróleo) ao longo das últimas 

décadas (MME, 2003). 

 

           

Figura 4: Evolução do consumo de energia por setores no Brasil 
Fonte: MME, 2003. 

 

A figura 5 apresenta algumas variáveis relacionadas ao consumo de energia e as 

emissões atmosféricas no setor de transportes. 
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Figura 5: Consumo de energia e emissões de poluentes atmosféricas no setor de 
transportes. 

   Movimentação   Frota

• O número de viagens realizadas; 
• A extensão das viagens; 
• O tipo de modal de transporte; 
• A velocidade do veiculo; 
• O combustível utilizado; 
• O consumo específico dos veículos. 

++     Infra-Estrutura 

Consumo de Energia Emissões atmosféricas 

Fonte: Adaptado a partir de  Ribeiro et al, 2003. 
 

1.4 Problemas ligados à emissão de poluentes 

1.4.1 Efeito Estufa 

O efeito estufa é um fenômeno causado pelo acúmulo de gases e nuvens na 

atmosfera, que provoca o aquecimento da superfície do planeta, pelo bloqueio de parte 

da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Os gases que provocam o 

efeito estufa se situam a uma distância de 10-16 km da superfície do planeta, na parte da 

atmosfera conhecida como troposfera (BAIRD, 2002,  MANAHAN, 2000 e STERN et 

al 1984) 

Alguns gases de efeito estufa ocorrem naturalmente na atmosfera, como o vapor 

d´água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), o metano(CH4), o óxido nitroso (N2O) e o 

ozônio(O3). Esses gases atuam como uma cobertura natural, mantendo a temperatura da 

Terra propícia ao desenvolvimento das diferentes formas de vida. Sem este fenômeno, a 
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temperatura média da Terra seria em torno de 18 ºC negativos. Devido ao efeito estufa, 

a temperatura média da superfície terrestre é de 15 ºC, ou seja, aproximadamente 33º 

mais quente (BAIRD, 2002,  MANAHAN, 2000 e STERN et al 1984) 

Como os gases de efeito estufa provocam um bloqueio maior, a Terra se aquece 

mais do que o habitual, causando uma série  de problemas climáticos. O problema não 

está na existência dos gases de efeito estufa, mas no aumento das concentrações dos 

mesmos na atmosfera. (BAIRD, 2002,  MANAHAN, 2000 e STERN et al 1984) 

A entrada da radiação solar tem que ser equilibrada por uma saída de calor 

(radiação térmica) emitida pela Terra. Graças aos gases atmosféricos que regulam o 

sistema climático da Terra, interceptando a radiação solar, fazendo com que 30% da 

energia dos raios solares que chegam sejam refletidos de volta para o espaço. O restante 

(70%) é absorvido pela Terra e pela atmosfera, aquecendo a superfície do planeta. A 

Terra, então aquecida, reemite energia sob a forma de radiação térmica (radiação 

infravermelha de onda longa) que tem sua passagem bloqueada principalmente pelo 

vapor de água e dióxido de carbono existentes na atmosfera (BAIRD, 2002, 

MANAHAN, 2000 e STERN et al 1984). 

Da radiação térmica emitida pelo globo terrestre, cerca de 90% são absorvidos 

pela atmosfera, que irradia em torno de 80% novamente para a superfície terrestre. É 

esse processo que mantém a Terra confortavelmente aquecida. Apenas uma 

pequeníssima quantidade de radiação terrestre escapar para o espaço. A figura 6 

apresenta um diagrama simplificado do efeito estufa. Observa-se, entretanto que, no 

equilíbrio, o total de energia solar que entra no sistema é igual ao total de energia 

térmica que sai (balanço de energia: SAÍDAS = ENTRADAS). O equilíbrio é rompido 

pela intensificação do fenômeno que ocorre em função das atividades humanas, uma 
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vez que, ao aumentar a quantidade de gases estufa na atmosfera, maior é a retenção de 

calor (RIBEIRO et al, 2000). 

 

Figura 6: Diagrama simplificado do efeito Estufa 

Parte da radiação solar é refletida pelas nuvens, atmosfera e superfície da Terra. Da radiação 
solar que atravessa a atmosfera, 49% são absorvidas pela superfície da Terra, aquecendo-a. 

Sol 

A Terra, aquecida, emite 
radiação infravermelha 
desde a sua superfície. 

    TerraAtmosfera

A radiação infravermelha é parcialmente absorvida e reemitida  pelos gases de efeito 
estufa presentes na atmosfera. O resultado é um aquecimento da atmosfera inferior e da 
superfície da Terra 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Adaptado a partir de RIBEIRO et al, 2000. 

odo geral, o modal rodoviário tem uma considerável participação neste 

contexto, já que os veículos consomem combustíveis e produzem vapor d´água (H2O) e 

bono (CO2). O óxido nitroso (N2O) também é formado em motores de 

bustão interna. Já no que se refere às emissões de metano (CH4), que embora não 

 ser quantificadas com precisão, pode-se afirmar que a proporção proveniente 

tomotores é significativa. Este poluente é emitido a partir do 

ento dos veículos de combustão interna. O ozônio (O3) é gerado a partir da 

ses (HC´s e NOx) emitidos pelos veículos. Essa reação ocorre 

AIRD, 2002, MANAHAN, 2000 e 

  Fonte: 
 

De um m

 dióxido de car

om

ossam

os veículos au

scapam

ação entre ga

o

c

p

d

e

re

geralmente na estratosfera ativada pela luz solar (B

STERN et al 1984). 
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Os estudos relacionados ao aquecimento concentram suas análises nas emissões 

de CO2, CH4 e N2O, devotando praticamente nenhuma atenção aos gases que possuem 

efeito indireto, como o CO, os HC´s  e os NOx  (URIA et al, 1997). 

 

1.4.2 Chuva Ácida 

 Outro problema ambiental muito grave que muitas regiões do mundo vêm 

enfrentando atualmente é a chuva ácida. Este termo genérico abrange vários fenômenos, 

como a chuva ácida e a neve ácida, todos relacionados a precipitações substanciais de 

ácido (BAIRD, 2002 e  MANAHAN, 2000). 

 O fenômeno da “chuva ácida” foi descrito por Argus Smith, na Grã Bretanha, 

em me

o (H2CO3),  depois 

o ácido ioniza-se parcialmente liberando um íon hidrogênio, com a resultante redução 

. Devido a essa fonte de acidez, o pH da chuva “natural”, não 

ueles existentes pela presença apenas de 

                                                

ados de 1800, mas permaneceu esquecido até os anos 50. Ele refere-se à 

precipitação mais ácida que a chuva “natural” (não –poluída), devido à presença de 

dióxido de carbono atmosférico dissolvido, que forma ácido carbônic

do pH 1 do sistema

poluída, é de cerca de 5,6. Apenas a chuva que apresenta pH  mais ácido que isso, ou 

seja, com um pH menor que 5, é considerada chuva “ácida”, tendo em vista a presença 

de quantidades de traço de ácidos fortes naturais, o que leva a acidez da chuva em ar 

puro a um nível um pouco mais alto que aq

dióxido de carbono. Ácidos fortes, como o HCl, liberados por erupções vulcânicas, 

podem produzir temporariamente chuva ácida “natural”, como ocorre em  regiões como 

o Alasca e a Nova Zelândia(BAIRD, 2002).  

 Os dois ácidos predominantes na chuva ácida são o ácido sulfúrico, H2SO4 e o 

ácido nítrico, HNO3. em termos gerais, a chuva ácida precipita-se segundo a direção do 

 
1 A escala de pH varia de 0-14, sendo de 0< pH < 7 - ácida,  7 - neutra  e  7< pH< 14 - básica 
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vento em um local distante da fonte dos poluentes primários, isto é, dióxido de enxofre, 

SO2 e óxidos de nitrogênio, NOx.  Os ácidos são gerados durante o transporte da massa 

de ar que contem os poluentes. Deste modo, a chuva ácida é um problema de poluição 

que não respeita estados nem fronteiras nacionais em razão do deslocamento de longa 

distância que sofrem com freqüência os poluentes atmosféricos. Por exemplo, a maior 

parte da chuva ácida que cai sobre a Noruega, a Suécia e a Holanda é originada dos 

óxidos de enxofre e nitrogênio emitidos em outros países europeus. De maneira similar, 

tem existido grande preocupação nos Estados Unidos  devido à poluição atmosférica 

e fazem parte da 

alidade dos centros urbanos (ONURSAL et al, 1997).   

mica sobre o tema poluição 

atmosférica, abordando temas como: poluentes atmosféricos e seus efeitos sobre a 

que atinge a região sudoeste,  originada das usinas termelétricas à base de queima de 

carvão,  chamadas Carbono I e II , localizadas no México bem próximo ao sul de San 

Antonio, Texas; essas termelétricas lançam dióxido de enxofre no ar,  porque seus gases 

residuais não são tratados e limpos antes da liberação (BAIRD, 2002). 

 

1.5 Importância do tema e objetivo do trabalho 

  A relevância e complexidade do tema, emissões atmosféricas, motiva ao estudo 

do tipo de fonte, que mais contribui na proporção de fontes emissoras: as fontes 

veiculares de poluição atmosférica. Esse tipo de fonte tem uma participação acentuada, 

na degradação da qualidade do ar atmosférico, principalmente em grandes centros 

urbanos. (BAIRD, 2002 e STERN et al, 1984)  

A elevada motorização, o transporte individual, os congestionamentos de 

grandes extensões nos horários de pico, a redução da velocidade média do trânsito nos 

corredores de tráfego, o maior gasto de combustível são questões qu

re

O objetivo deste trabalho é realizar uma panorâ
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saúde, legislação vinculada ao assunto, tipos de fontes de poluição, combustíveis, 

medidas de abatimento, experiências internacionais e nacionais; para por fim compilar e 

analisar, os dados do Inventário de Emissões Atmosféricas da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro de fontes móveis.  

Ao fim dos cálculos espera-se verificar quais são as vias mais poluidoras, e quais 

são os 

seis capítulos e três Anexos, conforme descrição a 

seguir: 

poluentes críticos em cada.  Os resultados obtidos poderão servir de fonte de 

dados para futuros estudos. Por fim são listadas recomendações que podem direcionar 

próximos trabalhos, ressaltando à necessidade de manutenção na confecção de 

inventários na região.  

Um fato marcante é o pioneirismo do estudo, já que é primeira vez que se realiza 

um inventário dessa natureza na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os resultados 

obtidos podem ser aperfeiçoados de diversas formas, de maneira a se obter dados cada 

vez mais fidedignos. 

1.6 Estrutura da Tese 

Esta tese é composta por 

O Capítulo 1 apresenta um breve histórico sobre o tema, fazem-se comentários sobre a 

utilização de combustíveis fósseis, o setor de transportes, problemas relacionados à 

emissão de poluentes - Efeito estufa e Chuva ácida e descreve-se o objetivo do trabalho 

e a importância do tema. 

O Capítulo 2 apresenta informações gerais sobre a atmosfera, poluentes atmosféricos, 

efeitos dos principais poluentes sobre a saúde, Padrões de qualidade do ar, índice de 

qualidade do ar e legislação vinculada a emissões veiculares. 
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O Capítulo 3  apresenta tópicos relacionados à descrição das fontes poluidoras do ar: 

estacionárias, móveis, naturais e  biogênicas ; poluição veicular; dispositivos anti-

poluição atmosférica; alternativas energéticas e fatores de emissão.   

O Capítulo 4 apresenta medidas de abatimento da poluição atmosférica, experiências 

internacionais, brasileiras e do Rio de Janeiro sobre o tema, e comentários gerais do 

inventário da RMRJ. 

O Capitulo 5 apresenta a caracterização da área de estudo, aspectos meteorológicos e de 

topografia da região e o estudo de caso 

O Capitulo 6 apresenta as conclusões e recomendações 

O Capitulo 7 apresenta as referências bibliográficas 

O Anexo apresenta 3 conjuntos de  planilhas de cálculos utilizadas para a geração dos 

dados . 



Capítulo 2 
______________________________________________________________________ 

O presente capítulo trata de conceitos importantes para o desenvolvimento do 

tema como: as camadas da atmosfera, os principais poluentes associados à emissão 

veicular e seus efeitos, padrões de qualidade do ar e índices. O capítulo é concluído com 

um resumo da legislação ambiental ligada às emissões de origem veicular. 

2.1 Atmosfera 

 A atmosfera consiste de uma camada fina de mistura de gases que cobrem a 

superfície da Terra. Excluindo os vapores de água, o ar atmosférico é composto de 

78,10 % (em volume) de nitrogênio (N2), 21,00% de oxigênio (O2), 0,90 % de argônio 

(Ar) e 0,03 % de dióxido de carbono (CO2). Normalmente, o ar contem 1,00-3,00% de 

vapor de água em volume. Adicionalmente, contem uma larga variedade de gases ao 

nível de traços (abaixo de 0,002%), que inclui o neônio (Ne), hélio (He), metano (CH4), 

criptônio (Kr), óxido nitroso (N2O), xenônio (Xe), dióxido de enxofre (SO2), ozônio 

(O3), dióxido de nitrogênio (NO2), amônia (NH3) e monóxido de carbono (CO) 

(MANAHAN, 2000). 

 A atmosfera é dividida em algumas camadas (troposfera, estratosfera, mesosfera, 

termosfera e exosfera) tendo como base a temperatura. Destas as mais significantes são 

a troposfera que se estende a partir da superfície terrestre até uma altitude de 

aproximadamente 11 Km e a estratosfera de 11 Km até aproximadamente 50 Km. A 

temperatura da troposfera varia de uma média de 15 ºC ao nível do mar a uma média de 

-56ºC no limite superior. A temperatura média da estratosfera aumenta de -56ºC no 

limite com a troposfera até - 2ºC na fronteira superior.  A razão deste aumento é a 

absorção da energia solar ultravioleta pelo ozônio na estratosfera (op cit MANAHAN, 

2000).  
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 A figura 7 mostra o perfil de temperatura, pressão e altitude das camadas da atmosfera. 

 
Figura 7: Gráfico de 3 variáveis (Temperatura, Altitude e Pressão) e as principais 
camadas da atmosfera 
Fonte: MOREIRA, 2004. 
 

A figura 8 mostra a distribuição dos elementos e compostos mais comuns pelas 

camadas. 

 

Figura 8: Distribuição dos elementos pelas camadas 
Fonte: MOREIRA, 2004. 
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Uma das principais características da atmosfera terrestre é que ela é um ambiente 

oxidante, fenômeno que se explica pela alta concentração de oxigênio diatômico, O2. 

Quase todos os gases liberados no ar, sejam eles substâncias “naturais” ou “poluentes”, 

são totalmente oxidados e seus produtos finais ao longo do tempo são depositados na 

superfície da Terra. Desse modo, as reações de oxidação são vitais para a remoção dos 

poluentes do ar (BAIRD, 2002). 

2.2 Poluentes Atmosféricos 

 Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia 

com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo 

com níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

• Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

• Inconveniente ao bem-estar público; 

• Danoso aos materiais, à fauna e flora; 

• Prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da 

comunidade (CONAMA nº 003/90). 

Com relação a sua origem, os poluentes podem ser classificados em: 

- Poluentes Primários: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão; 

- Poluentes Secundários: aqueles formados na atmosfera como o resultado de reações 

químicas (como hidrolise, oxidação ou reações fotoquímicas) envolvendo os poluentes 

primários. 

a) Fontes 

 Os locais de onde os poluentes são emanados. Existem fontes naturais e 

antropogênicas (estacionárias e móveis) dos gases permanentemente considerados como 

sendo poluentes. 
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b)Receptor 

 O receptor é tudo (pessoas, animais, plantas e materiais) que pode ser 

adversamente afetado pela poluição do ar. 

c) Transporte e Difusão 

 Os dois principais mecanismos de dispersão dos poluentes estão relacionados 

aos processos de transporte e difusão. 

 A difusão ocorre devido à diferença de concentração do poluente em diferentes 

pontos. Já o transporte é devido ao arraste do poluente pelo vento médio e pela 

turbulência atmosférica. A capacidade de dispersão está intimamente relacionada com a 

intensidade da turbulência atmosférica, que pode ser indicada por vários parâmetros 

meteorológicos. Geralmente classifica-se a turbulência atmosférica em dois tipos: 

mecânica e térmica. A mecânica deve-se a presença de objetos na direção do vento, tal 

como rugosidade da superfície da terra ou edifícios. Já a térmica ocorre devido ao 

gradiente vertical de temperatura (REBELLO, 1999). 

  Quando se determina a concentração de um poluente na atmosfera, mede-se o 

grau de exposição dos receptores, como resultado final do processo de lançamento deste 

poluente na atmosfera por suas fontes de emissão e suas interações na atmosfera, do 

ponto de vista físico (diluição) e químico (reações químicas) (CETESB, 2003). 

O sistema (fonte – receptor) pode ser visualizado na figura a seguir: 

 

 

 

 
Figura 9: Sistema Fonte -Receptor 

Diluição ou 
Reações químicasPoluentes 

 
Receptores

 
Atmosfera 

 
Fontes de 
Emissão

 

Fonte: FEEMA, 2002. 
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2.3 Poluentes associados à emissão veicular 

As emissões de origem veicular são resultado da combustão do combustível ou 

de sua evaporação. Os tipos mais comuns de combustíveis para utilização em transporte 

são: gasolina para os veículos leves (automóveis) e o diesel para os veículos pesados 

(ônibus e caminhões). Outros combustíveis são utilizados em veículos leves, como o 

álcool (etanol e metanol), mistura de gasolina e álcool, gás natural veicular (GNV) e gás 

liquefeito de petróleo (GLP). 

Os poluentes primários emitidos pelos veículos automotores incluem o dióxido 

de carbono (CO2), o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos (HC), o dióxido de 

enxofre (SO2), os óxidos de nitrogênio (NOx) e os materiais particulados (MP). E os 

poluentes secundários associados às emissões dos veículos automotores incluem o 

dióxido de nitrogênio (NO2), os oxidantes fotoquímicos (por exemplo, o ozônio), o 

ácido sulfúrico, o ácido nítrico e seus sais (como os aerossóis de sulfatos e nitratos). O 

NO2 é formado através da oxidação no ar do oxido nítrico (NO), é um poluente gasoso 

formado a altas temperaturas de combustão e emitido pelos veículos automotores. O 

ozônio (O3) é formado a partir da reação do NOx e o HC em presença de luz solar. O 

SO2 e o NOx podem reagir com a umidade atmosférica, o oxigênio e o PM para formar 

o ácido sulfúrico e o acido nítrico ou seus sais (ONURSAL et al, 1997). 

2.3.1 Monóxido de Carbono (CO) 

Gás incolor e  inodoro  que é emitido por fontes naturais e antropogênicas. As 

fontes antropogênicas formam CO a partir de combustão incompleta de combustíveis 

com carbono em:  veículos automotores, instalações industriais, plantas termelétricas e 

incineradores. O tempo de residência, a turbulência na câmara de combustão, a 

temperatura da chama e o excesso de oxigênio afetam a formação de CO. A conversão 

de CO para CO2 na atmosfera é lenta e leva de dois a cinco meses.  Os veículos 
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automotores são os principais contribuidores para as emissões antropogênicas de CO 

(ONURSAL et al, 1997). 

Nos carros com motores mais modernos as emissões de CO que são 

proeminentes na partida a frio e em fortes acelerações, quando o combustível 

enriquecido é comumente aplicado; tiveram os níveis de emissão facilmente atingidos 

devido às modificações nos sistemas de operação e a utilização sistemas catalíticos 

(SHER et al, 1998). 

Os níveis atmosféricos de CO nas áreas urbanas mostram uma correlação 

positiva com a densidade de trafego veicular e uma correlação negativa com a 

velocidade dos ventos.  Áreas urbanas podem apresentar níveis médios de CO, em 

ordem de ppm, muitas vezes maior do que em áreas remotas (MANAHAN, 2000). 

2.3.2 Óxidos de Nitrogênio (NOx)  

Os óxidos de nitrogênio incluem oxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio 

(NO2), óxido nitroso (N2O), trióxido de dinitrogênio (N2O3) e pentóxido de nitrogênio 

(N2O5). Os óxidos de nitrogênio são produzidos por fenômenos naturais como os 

relâmpagos, erupções vulcânicas e ações bacteriológicas no solo. Como fontes 

antropogênicas têm-se a combustão em unidades termelétricas, máquinas de combustão 

interna, instalações industriais e incineradores. Os óxidos de nitrogênio gasosos são 

produzidos sempre que um combustível é queimado em presença de ar com chama a 

altas temperaturas, quando as colisões moleculares entre as moléculas de nitrogênio e 

oxigênio tornam-se suficientemente vigorosas para quebrar a ligação covalente N-N. 

Com isso, parte do nitrogênio e do oxigênio gasosos no ar combinam-se para formar 

oxido nítrico, NO. Devido à reação entre N2 e O2 apresentar alta energia de ativação1, 

esta ocorre muito lentamente a ponto de ser desprezível, exceto a temperaturas muito 

                                                 
1 Energia de Ativação – energia necessária para que uma reação ocorra 
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elevadas, como as que ocorrem nos motores à combustão em veículos modernos, 

principalmente quando estão viajando a altas velocidades, e em plantas geradoras de 

energia (SHER et al, 1998). 

N2 + O2 CHAMA           2 NO                                                                                 Equação ( 1) 

Em torno de 90% das emissões de óxidos de nitrogênio são na forma de NO.  Esse 

óxido no ar é gradualmente oxidado para formar dióxido de nitrogênio, NO2, em um 

período de minutos ou horas, dependendo da concentração dos gases poluentes. È mais 

comum, coletivamente, NO e NO2 serem denominados de NOx.  

 Na atmosfera, estes óxidos podem estar envolvidos em uma série de reações (na 

presença de radiação ultravioleta) que produz smog2 fotoquímico, reduzindo a 

visibilidade. A cor amarela na atmosfera de uma cidade envolvida pelo smog deve-se à 

presença do dióxido de nitrogênio, uma vez que esse gás absorve um pouco de luz 

visível próximo do limite do violeta e, conseqüentemente, a luz solar transmitida através 

da nevoa parece amarela.. Na camada mais baixa da atmosfera (troposfera) NO2 forma 

ozônio ao reagir com os HC (hidrocarbonetos) (ONURSAL et al, 1997 e BAIRD, 

2002).  

2.3.3 Hidrocarbonetos (HC) 

Os hidrocarbonetos são definidos quimicamente como compostos constituídos 

de carbono e hidrogênio. Nos estudos de qualidade do ar, contudo, o termo 

hidrocarboneto costuma ser estendido para incluir uma variedade de outros compostos 

orgânicos voláteis (COV´s ou em inglês VOC) como os álcoois e os aldeídos. Os 

COV´s mais reativos no ar urbano são os hidrocarbonetos que contêm ligação dupla, 

C=C, dado que eles podem adicionar-se aos radicais livres. Outros hidrocarbonetos 

                                                 
2 Smog é uma neblina de tonalidade amarela-amarronzada que se deve à presença no ar de pequenas gotas 
de água contendo produtos derivados de reações químicas que ocorrem entre os poluentes do ar (BAIRD, 
2002) 
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também estão presentes e podem reagir, mas sua velocidade de reação é lenta. A 

maioria dos HC não é diretamente prejudicial à saúde nas concentrações encontradas no 

ar ambiente. Contudo, em reações químicas na troposfera participam da formação  do 

NO2 e do ozônio, que são perigosos para o meio ambiente e para a saúde. Entre os 

vários HC, o metano (CH4) não participa dessas reações. Os hidrocarbonetos restantes, 

ditos hidrocarbonetos não-metanicos (HCNM), são reativos e formam poluentes 

secundários. 

Os HC´s são emitidos a partir de fontes naturais e antropogênicas. As fontes 

naturais incluem decomposição anaeróbica de plantas em pântanos e brejos, vazamento 

em campos de gás natural e de óleo e emissões de plantas. As duas primeiras fontes 

produzem principalmente metano e a terceira fonte produz HC´s que reagem 

fotoquimicamente. As fontes antropogênicas de emissão incluem veículos automotores, 

tanques de estocagem de gasolina e solventes, estações de transferência, refinarias de 

petróleo e plantas petroquímicas. As emissões de HC a partir de veículos automotores 

ocorrem por combustível não queimado ou por combustão incompleta.  

O metano constitui 5-15% das emissões de HC dos veículos não equipados com 

conversores catalíticos, e sobe para 40% das emissões nos veículos equipados com 

conversor catalítico. Isso ocorre porque os catalisadores são menos efetivos na oxidação 

do metano do que os outros HC´s. Na presença de radiação ultravioleta, os HC (não - 

metanicos) e os NOx reagem com o oxigênio para formar ozônio na troposfera. O 

tempo de reação varia de mais ou menos uma hora até diversos dias dependendo da 

reatividade do HC (não-metanicos) (Onursal et al, 1997).  

As emissões veiculares tóxicas de hidrocarbonetos incluem benzeno, 1,3 

butadieno, hidrocarbonetos poliaromáticos (PAH) e aldeídos. Em torno de 85-90% 

dessas emissões de tóxicos  provêm do escapamento, e o restante vem diretamente da 
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evaporação ou das perdas na distribuição. O escapamento de benzeno é originado da 

presença deste composto na gasolina e da combustão incompleta de outros 

hidrocarbonetos aromáticos existentes na gasolina, tais como tolueno e xileno 

(ONURSAL et al, 1997). 

Em ambientes com concentrações baixas de oxigênio, como os que ocorrem 

dentro do envelope da chama, na região rica em combustível da estrutura da chama, os 

compostos PAH são sintetizados a partir de fragmentos de carbono dentro de grandes 

estruturas moleculares. Se a temperatura não for adequada para decomposição dos 

compostos que existem acima da zona de chama, estes serão lançados na atmosfera e 

condensarão ou serão adsorvidos na superfície de partículas (MITRA et al, 2002). Os 

PAHs têm como fontes: exausto dos motores à gasolina e a diesel (principalmente), o 

“alcatrão” do cigarro e outros processos de combustão incompleta  (BAIRD, 2002). 

 Os aldeídos e o 1,3 butadieno não estão presentes na gasolina, diesel ou etanol, 

mas estão presentes nas emissões do escapamento como produtos de combustão parcial. 

Os aldeídos são também formados na atmosfera a partir de outras fontes móveis de 

poluentes e tem uma alta reatividade fotoquímica para formação de ozônio. Os 

principais tipos de aldeídos formados incluem o formaldeído e o acetaldeído. A 

combustão do etanol favorece as emissões de acetaldeído. Já a combustão do metanol 

favorece as emissões de formaldeído. Os poliaromáticos são emitidos a altas 

velocidades e os veículos a diesel emitem mais do que os a gasolina (ONURSAL et al, 

1997). 

2.3.4 Ozônio (O3) 

  O ozônio (O3) é uma molécula formada por três átomos de oxigênio. É um gás 

incolor que ocorre em duas camadas distintas da atmosfera. A maioria do oxigênio 

estratosférico existe como diatômico (O2) em vez de atômico (O). Como a concentração 
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de moléculas de O2 é relativamente grande, e a concentração de oxigênio atômico é 

pequena, o destino mais provável dos átomos de oxigênio estratosférico, criados pela 

decomposição fotoquímica do O2 e sua colisão com moléculas de oxigênio diatômico 

intactas e não dissociadas, resultando, assim, na produção de ozônio: 

      O               +            O2            →    O3    +    calor                                   Equação (2) 
oxigênio atômico                  oxigênio diatômico               ozônio 
 
                

No decorrer das horas de luz, o ozônio é  constantemente formado mediante esse 

processo, cuja velocidade depende da quantidade de luz UV e das concentrações dos 

átomos e das moléculas de oxigênio a uma dada altitude (BAIRD, 2002). 

Na camada mais interna (troposfera), o ozônio ao nível do solo é formado pela reação 

dos COV’s e NOx com oxigênio ambiente em presença de luz solar e altas 

temperaturas. O ozônio ao nível do solo é o maior constituinte do smog nas áreas 

urbanas e os veículos automotores são as principais fontes antropogênicas de seus 

precursores (ONURSAL et al, 1997).  

 
COV´s + NO· + O2 + Luz Solar → O3 + HNO3 + Compostos Orgânicos                Equação (3) 
 
 

As concentrações de ozônio ao nível do solo dependem da concentração relativa 

e absoluta de seus percussores e da intensidade da radiação solar, que exibe variações 

diurnas e sassionais. As inversões térmicas aumentam a concentração desse ozônio 

(ONURSAL op cit, 1997). 

2.3.5 Dióxido de Enxofre (SO2) 

  É um gás estável, não inflamável , não explosivo e incolor que pode ser 

detectado pelo paladar a concentrações tão baixas quanto 1,00 µg/m3 ou pelo olfato em 

concentrações acima de 10,00 µg/m3 e é  extremamente solúvel em água. Na atmosfera 
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o SO2 pode ser convertido em trióxido de enxofre (SO3) pela reação com o oxigênio 

(ONURSAL et al, 1997). As quantidades de SO2 são tipicamente muito superiores as de 

SO3, pois apesar da reação de obtenção do SO3 ser termodinamicamente favorável, é 

lenta. 

Em processos de combustão, todo o enxofre que está presente no combustível 

aparece como SO2 ou SO3 nos produtos de combustão, a combinação desses dois óxidos 

é denominada de SOx. Devido a esta conversão do enxofre contido no combustível, 

existem apenas duas maneiras possíveis de controlar as emissões de SOx: remover o 

enxofre dos combustíveis ou o SOx dos produtos gasosos. Ambas as técnicas são 

utilizadas em variados graus na prática (TURNS, 1996). 

O SO2 e o SO3 reagem com a umidade do ar para formar ácido sulfuroso 

(H2SO3) e ácido sulfúrico (H2SO4), que podem ser transportados pelos ventos por 

centenas de quilômetros antes de caírem na terra na forma de chuva ácida. Sulfatos 

também podem ser produzidos através da reação destes compostos de enxofre  com 

metais presentes nos materiais particulados (ONURSAL et al, 1997). 

2.3.6 Material Particulado (MP) 

São partículas finas de sólidos ou líquidos que se encontram suspensas em uma 

dada massa de ar e que não são todas do mesmo tamanho, forma ou composição 

química (BAIRD, 2002). 

Embora somente algumas partículas suspensas no ar apresentem forma 

exatamente esférica, é conveniente e convencional tratar a totalidade das partículas 

como se apresentasse esta forma. De fato, o diâmetro das partículas é sua propriedade 

mais relevante. Qualitativamente, partículas individuais são classificadas como grossas 
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e finas, dependendo de seu diâmetro ser maior ou menor que 2,5 µm3 (cerca de 100 

milhões de partículas de 2,5 µm seriam necessárias para recobrir a superfície de uma 

pequena moeda) (BAIRD, 2002). 

O material particulado pode ser de origem natural ou antropogênica. As fontes 

naturais incluem o solo, cinzas vulcânicas, queimadas, sais marinhos e polens.  As 

fontes antropogênicas incluem plantas termoelétricas, indústrias, instalações comerciais 

e residenciais e veículos automotores que utilizam combustíveis fósseis (ONURSAL et 

al, 1997). 

 As Partículas Totais em Suspensão (PTS) são aquelas com diâmetro 

aerodinâmico menor do que 100 µm. O material particulado maior do que 10 µm de 

diâmetro resultam de ações físicas como erosão eólica ou operações de moagem e 

tendem a se assentar próximo de suas fontes. MP com um diâmetro aerodinâmico de 10 

µm ou menos, é conhecido como material particulado suspenso inalável ou MP10, que 

permanece na atmosfera por longos períodos de tempo, pois possui baixa velocidade de 

depósito. As partículas inaláveis podem ser classificadas finas - MP2,5 (< 2,5µm) e 

grossas – MP10 (2,5µm a 10µm) (CETESB, 1999). 

 As partículas grossas são geralmente emitidas de veículos trafegando em 

estradas não pavimentadas, manuseio de materiais, operações de trituração e moagem. 

Aproximadamente todos os materiais particulados  emitidos por veículos automotores 

consiste de partículas finas  e uma grande fração dessas partículas tem um diâmetro 

aerodinâmico menor do 1 µm. O MP2,5 resulta da combustão de combustíveis fosséis  

em plantas de geração de energia, instalações industriais, fogões residenciais e 

queimadas na agricultura. O MP2,5 também pode ser formado na atmosfera como 

aerossol a partir de reações químicas que envolvem  gases como SO2, NOx e VOC. 

                                                 
3 1 µm = 1 micrometro = 10-6 m 
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Sulfatos que são comumente gerados pela conversão emissões primárias de 

compostos de enxofre, compõem uma larga fração de MP2,5 em massa. O MP2,5 também 

pode ser formado como resultado da solidificação de sais metálicos voláteis como 

cristais depois que os gases exaustos quentes são resfriados ao ar ambiente. Podendo 

permanecer suspenso no ar e viajar distâncias longas. 

Veículos a gasolina possuem taxas de emissão menores de MP do que os 

veículos a diesel. As emissões de material particulado dos veículos a gasolina resultam 

do óleo lubrificante não queimado e resíduo da combustão do combustível e dos óleos 

aditivos. O MP emitido pelos veículos a diesel consiste de fuligem formada durante a 

combustão, HC’s pesados condensados ou adsorvidos pela fuligem e sulfatos. Estas 

emissões contem hidrocarbonetos poliaromáticos.  

Em veículos antigos a diesel a contribuição de fuligem para as emissões de MP é 

entre 40-80%. Com o avanço das medidas de controle de emissão em motores, contudo, 

a contribuição de fuligem tem-se reduzido consideravelmente. HC pesados referem-se  a 

frações orgânicas solúveis de MP, que tiveram origem a partir do óleo lubrificante, do 

combustível não queimado e compostos formados durante a combustão. 

A fumaça negra, associada com a porção de fuligem da emissão de MP dos 

veículos a diesel, é causada pela deficiência de oxigênio durante a combustão ou na fase 

de expansão. Fumaça azul, cinza e branca podem ser causadas pela condensação de HC 

na exaustão dos veículos a diesel. As cinza ou as azuis resultam da vaporização do óleo 

lubrificante e as brancas ocorrem durante a partida do motor em tempo frio. 

Aditivos do combustível diesel como bário, cálcio e magnésio reduzem a 

emissão de fumaça, mas aumenta a emissão de material particulado de sulfatos. Estes 

aditivos também podem aumentar as emissões de PAH (ONURSAL et al, 1997). 
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2.3.7 Dióxido de Carbono (CO2) 

O dióxido de carbono é um gás inodoro mais denso que o ar que é produzido 

durante a queima de matéria orgânica, em vários processos industriais, uso do solo 

(incluindo o desflorestamento) e também é o produto final do processo de metabolismo 

(SHER, 1998). 

Como este gás é emitido em diversos processos naturais, não é considerado um 

poluente e sim um gás de efeito estufa, cujo grande aumento da concentração é que tem 

efeito bastante crítico. 

Em média, após alguns anos de sua emissão no ar, uma molécula de CO2 se 

dissolve na superfície da água do mar ou é absorvida, tornando-se parte de uma planta 

em crescimento. Mas algumas dessas moléculas de CO2 serão liberadas de volta ao ar, 

em média alguns anos mais tarde, de modo que o sumidouro de CO2 é apenas 

temporário. O único sumidouro permanente é as águas profundas do oceano (escala de 

tempo desse processo é muito longa) e/ou precipitação na forma de carbonato de cálcio 

insolúvel (BAIRD, 2002). 

2.4  Efeitos dos principais poluentes atmosféricos sobre a saúde 

Os efeitos que os poluentes têm sobre a saúde humana não podem ser deduzidos 

das leis gerais da biologia ou fisiologia, mas devem ser estabelecidos 

experimentalmente (BAIRD, 2002). 

Os efeitos da poluição do ar são classificados como: 

Efeitos agudos – podem ser de caráter temporário, e originam-se de 

episódios em que os poluentes ultrapassam os níveis regulares de 

sua concentração gerando efeitos imediatos como irritação nos 

olhos, tosse e até efeitos graves, como o aumento da mortalidade. 

Os efeitos são, em geral, reversíveis e ocorrem quando há 

• 
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condições climáticas adversas, com conseqüente aumento da 

concentração de poluentes. 

Efeitos crônicos – de caráter permanente, podendo ocasionar 

prejuízos à vegetação, à visibilidade e a saúde dos seres humanos 

causando incômodos e desconforto (danos sociais); em longo prazo 

pode provocar a corrosão de estruturas e o desgaste de materiais de 

construções e obras de arte (DETRAN-RJ & FEEMA, 2001). 

• 

Em termos gerais a preocupação com os efeitos da exposição de longo prazo 

(“crônicos”) a baixos níveis de poluição. Extrapolar a informação recebida de estudos 

de curto prazo a altos níveis de poluição para a exposição em longo prazo a baixos 

níveis é uma tarefa difícil. No caso de alguns poluentes, pode existir um limiar de 

concentração do poluente abaixo do qual não ocorre qualquer efeito particular à saúde; 

em tais casos, as previsões obtidas, assumindo-se uma proporcionalidade direta, entre a 

exposição e o efeito, não poderiam ser garantidas. Ademais, podem existir efeitos à 

saúde que não se manifestam quando a exposição, mesmo intensa, aos poluentes ocorre 

apenas durante um breve período de tempo. 

O nível de exposição a qualquer poluente varia de forma considerável de local 

para local, contudo pode-se coletar informações sobre a saúde e os níveis de poluição 

em diferentes locais e correlacioná-las utilizando estatística a fim de estabelecer o efeito 

de um sobre o outro. 

Como esperado, os principais efeitos dos poluentes do ar sobre a saúde humana 

ocorrem nos pulmões. Por exemplo, embora a poluição do ar possa não causar asma, os 

asmáticos sofrem as piores crises quando aumentam as concentrações de SO2, O3 e MP 

no ar que respiram (BAIRD, 2002). 

A tabela a seguir resume os principais efeitos dos poluentes atmosféricos: 
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Tabela 1: Poluentes e seus efeitos a saúde humana 

Monóxido 
de Carbono 

(CO) 

 

Combina-se a hemoglobina das células do sangue para formar a carboxihemoglobina. A afinidade da hemoglobina pelo 

CO é em torno de 200 a 240 vezes maior do que pelo oxigênio. Logo, a capacidade da hemoglobina transportar 

oxigênio é diminuída proporcionalmente a quantidade de CO inspirada do ar ambiente. O complexo CO-hemoglobina é 

muito mais estável do que o O2- hemoglobina (oxihemoglobina). Logo, a exposição ao CO resulta em  uma condição 

em que há redução do suprimento de oxigênio para os tecidos do corpo devido a menor quantidade de oxigênio 

transportado dos pulmões para os tecidos. Os danos causados pela intoxicação por CO devido à diminuição da 

liberação de oxigênio para os tecidos e células (anóxia celular = deficiência no oxigênio necessário para o processo de 

metabolismo nas células). Os tecidos possuem uma velocidade metabólica alta (demanda alta de O2), o cérebro e outras 

partes do sistema nervoso são afetadas rapidamente pela intoxicação por CO apesar dos tecidos terem uma velocidade 

metabólica menor. 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 

 

Leva rapidamente a hiperventilação (respiração extremamente rápida e profunda), transpiração e dor de cabeça. Os 

sintomas iniciais podem vir seguidos pela perda de consciência e a morte. 

Ozônio 
(O3) 

 

Um dos efeitos esperado após a exposição ao ozônio é a diminuição da resistência às doenças infecciosas devido à 

destruição dos tecidos pulmonares. Acredita-se que a exposição crônica a altos níveis de ozônio urbano leva ao 

envelhecimento prematuro dos tecidos pulmonares. Em nível molecular , o ozônio ataca prontamente substancias que 

contenham em sua estrutura ligações C=C, tais como as que se encontram nos tecidos dos pulmões.  

Óxidos de 
nitrogênio 

(NOx)  

 

O NO2 não é muito solúvel, sendo um intenso irritante dos bronquíolos e alvéolos. Em baixas concentrações, pode 

produzir apenas sintomas suaves no trato respiratório superior. O gás inalado se dissolve no revestimento médio aquoso 

da  mucosa nasal e faríngeo onde rapidamente forma ácido nítrico e nitroso, como é demonstrado pela seguinte reação: 

NO2 + H2O → HNO3  → H+ + NO3 –  

Em intensas exposições, a formação dos ácidos pode imediatamente causar irritação da mucosa que se expõe (sistema 

respiratório superior). Sintomas similares de irritação da mucosa podem também aparecer nos olhos (conjuntivite). Nos 

pulmões a  resposta inicial pode ser tosse, dispinea  e reação broncoscopica. 

Inalações de altas concentrações podem resultar em  edema pulmonar e até mortes podem ocorrer. 

Óxidos de 
enxofre 
(SOx) 

Em altas concentrações, causa inflamações graves nas mucosas das vias respiratórias, podendo em alguns casos ser 

fatal.  Têm-se especulações que a poluição devida o SO2 e sulfatos causa diminuição na resistência ao câncer de colo e 

de mama em pessoas que vivem nas latitudes situadas mais ao norte. A explicação para isso é a redução da quantidade 

disponível de UV-B que é necessário para formar vitamina D, um agente protetor para ambos os tipos de câncer. Uma 

vez que o SO2 absorve os raios UV-B e as partículas de sulfatos causam o seu espalhamento, com isso a presença de 

concentrações significativas desses poluentes no ar reduzem a quantidade de UV-B que chega a superfície da Terra.  

O SOx  e o PM costumam estar junto na atmosfera e podem ter efeito sinérgico com outros poluentes.  
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Material 
Particulado 

(MP) 

 

As partículas grossas são filtradas de modo eficiente pelo nariz (incluído seus pêlos) e pela garganta e geralmente não 

são transportadas até os pulmões. Ao contrário, as partículas finas inaladas chegam até os pulmões (por isso chamadas 

de “respiráveis”) e podem ser adsorvidas na superfície das células. Os quadros alérgicos, de asma e bronquite são 

agravados. 

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(COVs) 

 

Provocam irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório. Alguns desses compostos podem provocar danos 

celulares, sendo que alguns são carcinogênicos e/ou mutagênicos. Dentre os mais críticos estão o benzeno, os PAHs e 

os alguns aldeídos. 

Fontes: Elaboração própria a partir de SHER, 1998, ONURSAL et al, 1997 e CETESB, 
1999. 
 

A maioria das nações fixou padrões em sua legislação (ver tabela 2) com o 

objetivo de regular as concentrações máximas no ar de SO2, NO2, CO, O3 e em alguns 

casos o enxofre reduzido total, uma vez que todos esses gases têm efeitos sobre a saúde 

quando suas concentrações são suficientemente elevadas (BAIRD, 2002). 

 

Tabela 2: Padrões de qualidade do ar nos Estados Unidos da América (EUA) e da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
 

  

 
Padrões de Qualidade do Ar para Poluentes Gasosos 

Poluente Intervalo de tempo EUA OMS 
1 hora - 350 µg/m3 SO2 

24 horas 360 µg/m3 - 
24 horas - 150 µg/m3 NO2 

anual 100 µg/m3 - 
1 hora 40 mg/m3 30 mg/m3 CO 
8 horas 10 mg/m3 10 mg/m3 
1 hora - 150-200 µg/m3 O3 
8 horas 160 µg/m3 100-120 µg/m3 

Fonte: Adaptado a partir de BAIRD, 2002. 
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2.5 Padrões de Qualidade do Ar 

São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, 

se ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem 

como ocasionar danos a flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral 

(CONAMA nº003/90). 

Padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, se 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. E os padrões secundários de 

qualidade do ar são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo 

efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo  dano a flora e à 

fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. A tabela a seguir mostra os 

parâmetros importantes para os padrões primários e secundários 
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Tabela 3: Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 

 Poluente Tempo de 
Amostragem 

Padrão Primário 
(µg/m3) 

Padrão 
Secundário 

(µg/m3) 

Método de medição 6 

Partículas Totais em 
suspensão 

24 h 1 

MGA 2 

240 

80 

150 

60 

Amostrador de grandes volumes 

Partículas inaláveis 24 h 1 

MAA 3 

150 

50 

150 

50 

Separação Inercial/Filtração 

Fumaça 24 h 1 

MAA 3 

150 

60 

100 

40 

Refletância 

Dióxido de Enxofre 24 h 1 

MAA 3 

365 

80 

100 

40 

Pararosanilina 

Dióxido de Nitrogênio 1 h 4 

MAA 3 

320 

100 

190 

100 

Quimiluminescência 

Monóxido de Carbono                  1 h 4 

8 h 5 

40000 

(35 ppm) 

10000 

(9 ppm) 

40000 

35 ppm 

10000 

9 ppm 

Infravermelho não dispersivo 

Ozônio 1 h 1 160 160 Quimiluminescência 

1-Média em 24 h oras que não deve ser excedido mais de uma vez por ano 

2-Média Geométrica Anual 

 3-Média Aritmética Anual 

 4-Média em 1 hora que não deve ser excedido mais de uma vez por ano 

 5-Média em 8 h oras que não deve ser excedido mais de uma vez por ano 

6- Poderão ser adotados métodos equivalentes aos métodos de referência, desde que aprovados pelo IBAMA. 

Fonte: Resolução CONAMA nº 003, 1990. 
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2.6 Índice de Qualidade do Ar 

A estrutura do índice de qualidade do ar contempla, conforme Resolução 

CONAMA nº 003 de 28/06/90, os seguintes parâmetros: dióxido de enxofre, partículas 

totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça, monóxido de carbono, ozônio e 

dióxido de nitrogênio. O índice é obtido através de uma função linear segmentada, onde 

os pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar. Desta função, que relaciona a 

concentração do poluente com o valor índice, resulta um número adimensional referido 

a uma escala com base em padrões de qualidade do ar. Para cada poluente medido é 

calculado um índice. Para efeito de divulgação é utilizado o índice mais elevado, isto é, 

a qualidade do ar de uma estação é determinada para o pior caso.                             

Depois de calculado o valor do índice, o ar recebe uma qualificação, feita conforme a 

tabela 3. Também nesta tabela, estão apresentados os critérios de definição das faixas, 

os números que definem as mudanças de faixa para cada poluente (CETESB, 2002). 

Tabela 4: Faixas de concentração limitantes do índice de qualidade do ar 

Faixas de concentração Poluentes Período 
considerado 

Boa Regular Inadequada Má Péssima Crítica 

SO2 Valor médio diário 
(µg/m3) 

Até 80 81 a 365 366 a 800 801 a 1600 1601 a 2100 Acima de 
2100 

PTS Valor médio diário 
(µg/m3) 

Até 80 81 a 240 241 a 375 376 a 625 626 a 875 Acima de 875 

PI Valor médio diário 
(µg/m3) 

Até 50 51 a 150 151 a 250 251 a 420 421 a 500 Acima de 500 

CO Valor médio 8 h 
(ppm) 

Até 4,5 4,6 a 9,0 9,1 a 15 15,1 a 30 30,1 a 40 Acima de 40 

O3 Valor médio 1 h 
(µg/m3) 

Até 80 81 a 160 161 a 200 201 a 800 801 a 1000 Acima de 
1000 

NO2 Valor médio 1 h 
(µg/m3) 

Até 100 101 a 320 321 a 1130 1131 a 2260 2261 a 3000 Acima de 
3000 

Fonte: FEEMA, 2002. 
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2.7 Legislação Brasileira vinculada às emissões atmosféricas de origem veicular 

O Brasil foi o primeiro país na América do Sul a adotar uma legislação destinada 

a reduzir as emissões veiculares.  

Existe na legislação ambiental brasileira um amplo amparo legal às medidas de 

controle da poluição veicular. A tabela a seguir faz um resumo da legislação ambiental 

federal, estadual e municipal voltada para poluição atmosférica de origem veicular. 

Tabela 5: Legislação vinculada às emissões atmosféricas de origem veicular 
 

 
Legislação Ambiental 

 
Data 

 
Escopo 

Federal 
Lei nº 8.723 de 28.10.1993 Estabelece os critérios básicos, prazos e limites de emissão 

para veículos novos e convertidos, define o percentual de 
álcool na gasolina e incentiva o planejamento dos 
transportes como meio de controle ambiental. 
 
 

Lei nº 10.203 de 22.02.2001 Reescreve os artigos 9º e 12º da Lei nº 8723, de 28.10.93, 
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por 
veículos automotores e dá  outras providências. 
 

Decretos 
Decreto nº 79.134 de 17..01.1977 Dispõe sobre a regulagem de motor a óleo diesel e dá 

outras providências. 

Decreto nº 98.942 de 12..02.1990 Dispõe sobre a coordenação das atividades de proteção à 
saúde pública e ao meio ambiente, em razão do uso da 
mistura álcool-metanol- gasolina e dá outras providências. 
 

Decreto nº 1.787 de 12..01.1996 Dispõe s obre a utilização de gás natural para fins 
automotivos e dá outras providências 
 

Resoluções do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN 
Resolução nº 507  de 30.10.1976 Estabelece os limites de emissão do cárter para os novos 

veículos a gasolina 
 

Resolução nº 510 de 15.02.1977 Dispõe sobre a circulação e fiscalização de veículos 
automotores a diesel. 
 

Resolução nº 005 de 23.01.1998 Dispõe sobre as vistorias de veículos e dá outras 
providências. 
 

Resolução nº 006 de 23.01.1998 Revoga as Resoluções 809 e 821 do CONTRAN. 
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Portarias do Ministério do Estado do Interior - MINTER 
Portaria MINTER nº 100/80 de 14.07.1980 Estabelece os limites de emissão para fumaça preta para 

veículos movidos a diesel.  O limite de emissão a altitudes 
acima de 500m ‚ o Ringelmann nº 3 (60%). Abaixo de 500 
m e para frotas com circulação restrita à área urbana em 
qualquer altitude, o limite é o Ringelmann nº 2 (40%). 
 

Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 
Resolução CONAMA  nº 018/86  de 06.05.1986 Dispõe sobre a criação do Programa de controle de 

Poluição causada por veículos automotores -PROCONVE 
Estabelece os limites máximos de emissão para motores e 
veículos novos, bem como as regras e exigências para o 
licenciamento para fabricação de uma configuração de 
veículo ou motor e para a verificação da conformidade da 
produção. 
 

Resolução CONAMA  nº 003/89 de 15.06.1989 Estabelece prazos de adequação e limites de emissão de 
aldeídos no gás de escapamento de veículos automotores 
do ciclo Otto 

Resolução CONAMA  nº 004/89 de 15.06.1989 Estabelece que os fabricantes de veículos automotores 
leves equipados com motor a álcool devem declarar ao 
IBAMA, valores típicos de emissão de hidrocarbonetos, 
diferenciando os compostos não oxigenados, aldeídos e 
álcoois. 
 

Resolução CONAMA  nº 005/89 de 15.06.1989 Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da 
Qualidade do Ar – PRONAR. 
 

Resolução CONAMA  nº 015/89 de 07.12.1989 Dispõe sobre a apresentação de EIA´s, pela Petrobras 
decorrente do uso do metanol como combustível. 
 

Resolução CONAMA  nº 003/90  de 28.06.1990 Estabelece os padrões de qualidade do ar e ainda os 
critérios para episódios críticos de poluição atmosférica. 
 

Resolução CONAMA  nº 006/93 de 31.08.1993 Dispõe sobre a elaboração e divulgação das 
recomendações e especificações de calibração, regulagem 
e manutenção do motor, os sistemas de alimentação de 
combustível e ignição, de carga elétrica, de partida, de 
arrefecimento, de escapamento e a aplicação dos 
componentes de sistemas de controle de emissão de gases, 
partículas e ruído. 
 

Resolução CONAMA  nº 007/93 de 31.08.1993 Estabelece os padrões de emissão e procedimentos de 
inspeção para veículos em uso, bem como os critérios para 
a implantação dos Programas de I/M. 

Resolução CONAMA  nº 008/93 de 31.08.1993 Complementa a resolução º 018/86, que institui, em caráter 
nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores – PROCONVE, estabelecendo 
limites máximos de emissão de poluentes para os motores 
destinados a veículos pesados novos, nacionais e 
importados. Bem como recomenda as especificações do 
óleo diesel comercial necessária ao controle ambiental. 

Resolução CONAMA  nº 016/93 de 17.12.1993 Ratifica os limites de emissão, os prazos e demais 
exigências contidas na Resolução CONAMA nº 018/86, 
que institui o PROCONVE , complementa as Resoluções 
CONAMA nº 003/89, nº 004/89, nº 006/93,  nº 007/93, nº 
008/93 e pela Portaria IBAMA nº 1937/ 90; torna 
obrigatório o licenciamento ambiental junto ao IBAMA 
para as especificações, fabricação, comercialização e 
distribuição de novos combustíveis e sua formulação final 
para uso em todo o país. 
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Resolução CONAMA  n.º009/94 de 04.05.1994 Estabelece prazo para os fabricantes de veículos 
automotores leves e equipados com motor a álcool 
declararem ao IBAMA e aos órgãos ambientais técnicos 
designados os valores típicos de emissão de 
hidrocarbonetos, diferenciando os aldeídos e os álcoois, em 
todas as suas configurações de produção. 
 

Resolução CONAMA  n.º015/94 de 29.09.1994 Vincula a implantação de Programas de Inspeção e 
manutenção para veículos automotores em uso – I/M – à 
elaboração, pelo órgão ambiental estadual, de Plano de 
Controle da Poluição por Veículos em Uso –.PCPV. 
 

Resolução CONAMA  n.º027/94 de 07.12.1994 Fixa novos prazos para cumprimento de dispositivos da 
Resolução CONAMA Nº 08/93, que complementa a 
Resolução CONAMA Nº 18/86, que estabelece os limites 
máximos de emissão de poluentes para os motores 
destinados a veículos pesados novos, nacionais e 
importados. 

Resolução CONAMA  n.º014/95 de 13.12.1995 Estabelece prazo para os fabricantes de veículos 
automotores leves de passageiros equipados com motor do 
ciclo Otto apresentarem ao IBAMA um programa trienal 
para a execução de ensaios de durabilidade por 
agrupamento de motores. 
 

Resolução CONAMA  n.º015/95 
 

de 13.12.1995 Estabelece normas relativas ao PROCONVE para o 
controle da emissão veicular de gases, material particulado 
e emissão evaporativa e dá a nova classificação dos 
veículos automotores.  
 
 

Resolução CONAMA  n.º016/95 de 13.12.1995 Complementa a Resolução CONAMA nº008/93, 
estabelecendo limites máximos de emissão de poluentes 
para os motores destinados a veículos pesados novos, 
nacionais e importados, determinado à homologação e 
certificação de veículos novos do ciclo diesel, quanto ao 
índice de fumaça em aceleração livre. 
 

Resolução CONAMA  n.º018/95 de 13.12.1995 Determina que a implantação dos Programas de Inspeção e 
Manutenção para veículos automotores em Uso – I/M – 
somente poderá ser feita após a elaboração de Plano de 
Controle de Poluição por Veículos em Uso – PCPV- em 
conjunto pelos órgãos ambientais estaduais e municipais. 
 

Resolução CONAMA  n.º020/96 de 24.10.1996 Define itens de ação indesejável, referente a emissão de 
ruído e poluentes. 
 

Resolução CONAMA  n.º226/97 de 20.08.1997 Estabelece limites máximos de emissão de fuligem de 
veículos automotores e aprova as especificações do óleo 
diesel comercial. 
 

Resolução CONAMA  n.º227/97 de 20.08.1997 Regulamenta a implantação do Programa de I/M e atualiza 
itens da resolução CONAMA nº007/93 
 

Resolução CONAMA  n.º230/97 de 22.08.1997 Regulamenta o PROCONVE quanto à itens de ação 
indesejada que possam a vir reduzir a eficácia do controle 
de emissão de poluentes atmosféricos e ruído durante a 
operação dos motores dos veículos 

Resolução CONAMA  n.º241/98 de 30.01.1998 Dispõe sobre os prazos para cumprimento das exigências 
relativas ao PROCONVE para os veículos a importados. 
 
 

 34



Capítulo 2 
______________________________________________________________________ 

Resolução CONAMA  n.º242/98 de 30.06.1998 Dispõe sobre a harmonização no âmbito do MERCOSUL, 
estabelecendo limites para a emissão de material 
particulado de veículos leves comerciais, e de ruído para os 
veículos especiais para uso fora de estrada. 

Resolução CONAMA  n.º251/99 de 12.01.1999 Estabelece critérios, procedimentos e limites máximos de 
opacidade de emissão de escapamento para a avaliação do 
estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo 
Diesel. 
 

Resolução CONAMA  n.º256/99 de 30.06.1999 Estabelece regras e mecanismos para a inspeção de 
veículos quanto às emissões de poluentes e ruídos, 
regulamentando o Art. 104 do Código Nacional de 
Transito. 
 

Resolução CONAMA  n.º282/01 de 12.06.2001 Estabelece os requisitos para os conversores catalíticos 
automotivos destinados a reposição, e dá outras 
providências. 
 
 

Resolução CONAMA  n.º291/01 de 25.10.2001 Regulamenta os conjuntos de componentes dos sistemas de 
conversão para o uso do gás natural em veículos 
automotores 
 

Resolução CONAMA  n.º299/01 de 25.10.2001 Estabelece procedimentos para a elaboração de relatório de 
valores para o controle das emissões dos veículos novos 
produzidos e/ ou importados. 
 

Resolução CONAMA  n.º297/02 de 26.02.2002 Institui o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Motocicletas e Veículos Similares - PROMOT, e 
estabelece os limites de emissões para os ciclomotores, 
motociclos e similares novos. 
 

Resolução CONAMA  n.º315/02 de 29.10.2002 Dispõe sobre novas etapas do PROCONVE, fixando 
limites para os veículos leves de passageiros, comerciais 
leves e veículos pesados. 
 

Resolução CONAMA  nº 321/03  
 

de 29.01. 2003 Dispõe sobre alteração da Resolução CONAMA nº 226 , 
de 20 de agosto de 1997, que trata sobre especificações do 
óleo diesel comercial, bem como das regiões de 
distribuição. 
 

Resolução CONAMA  nº 342/03 
 

de 25.09. 2003 Estabelece novos limites para emissões de gases poluentes 
por ciclomotores,  motociclos e veículos similares novos, 
em observância à Resolução nº 297 , de 26 de fevereiro de 
2002, e dá outras providências. 
 

Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool - CIMA 
Resolução Cima nº 30 de 15.05. 2003  

 
Dispõe sobre a adição de (25%) álcool etílico anidro 
combustível à gasolina. 
 
 
 

Portarias do Instituto Barsileiro -IBAMA 
Portaria IBAMA  nº 85/96 de 17.10.1996 Dispõe sobre a criação e adoção de um Programa Interno 

de Auto-fiscalização da Correta Manutenção da Frota 
quanto a Emissão de Fumaça Preta a toda Empresa que 
possuir frota própria de transporte de carga ou de 
passageiro 
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Portaria IBAMA  n.º 086/96 de 17.10.1996 Regulamenta os procedimentos para a importação de 
veículos automotores e motocicletas quanto aos requisitos 
do PROCONVE, e revoga a Portaria IBAMA n. º 1937/91. 
 

Portaria IBAMA n.º 116/96 de 20.12.1996 Dispõe sobre o estoque de veículos na mudança da fase de 
1996 para 1997 
 

Portaria IBAMA n.º 167/97 de 26.12.1997 Dispõe sobre procedimentos gerais do PROCONVE 
quanto à certificações, veículos encaroçados e 
modificados, atendimento aos programas de Inspeção e 
Manutenção, veículos pesados do ciclo Otto, dos estoques 
de passagem em mudança de fase, e atualiza os anexos 
para a solicitação da LCVM 
 

Portaria IBAMA n.º 7-N/99 de 02.02.1999 Dispõe sobre a importação de protótipos de veículos 
automotores 
 

CIMA 
Resolução CIMA nº30 de 15.05.2003 Dispõe sobre a adição de álcool etílico anidro combustível 

à gasolina 
 

Instrução Normativa do IBAMA 
I. Normativa IBAMA n.º 15/02 de 23.08.2002 Estabelece procedimentos administrativos para 

homologação e certificação de conjunto de componentes 
do sistema de gás natural e dá outras providências 
 

I. Normativa IBAMA n.º 17/02 de 28.08.2002 Estabelece procedimentos administrativos para a execução 
das ações previstas na Resolução CONAMA n.º 297/02 
 
 
 

I. Normativa IBAMA n.º 28/02 de 27.12.2002 Regulamenta os procedimentos para a homologação de 
veículos movidos a qualquer percentual de mistura de 
álcool etílico hidratado carburante e gasolina C 
 

Estadual 
Lei  n.º 2.029 de 20.08.1992 Estabelece a obrigatoriedade da aferição anual dos níveis 

de emissão de poluentes pelos veículos automotores, 
visando o atendimento aos padrões estabelecidos e a 
melhoria da qualidade do ar para garantia da saúde da 
população exposta. 
 

Lei  n.º 2.539 de 19.04.1996 Institui o  Programa de Inspeção e Manutenção de 
Veículos em Uso (I/M) destinado a promover a redução da 
poluição atmosférica 
 

Decretos  
Decreto  n.º 779 de 30.01.1967 Aprova o Regulamento do Controle de Poluição 

Atmosférica no Estado da Guanabara 
 

Decreto n.º 22.599 de 01.11.1996 Dispõe sobre o controle, pelo DETRAN/RJ, da emissão de 
gases poluentes. 

Decreto n.º 23.393 de 07.08.1997 Regulamenta a Lei Estadual N. 2.757, de 10.07.97 e dá 
outras providências. 
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Resoluções conjuntas do Gabinete Civil e Secretária de Estado de Meio Ambiente (GC/SEMA) 
Resolução GC/SEMA  n.º 004 de 18.12.1996 Dispõe sobre os procedimentos de controle de emissão de 

poluentes, para licenciamento de veículos automotores nos 
municípios que menciona e dá outras providências. 
 

Resolução GC/SEMA  n.º 005 de 24.01.1997 Inclui o município de Tanguá na relação de municípios que 
relaciona na Resolução n. º 004. 
 

Deliberações da Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) 
Del.  n.º 618 de 28.02.1985 Delibera que a emissão de fumaça dos veículos 

automotores não poderá ser superior, na escala Ringelman, 
ao nº 02. 

Del. n.º 1193 de 23.11.1987 Dispõe sobre a emissão de fumaça por veículos movidos a 
diesel 
 

Convênios entre o Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro  e a Fundação Estadual 
de Engenharia do Meio Ambiente (DETRAN/RJ-FEEMA) 
Convênio FEEMA  n.º  006/97 de 30.01.1997 Convênio de cooperação técnica com vistas aos 

procedimentos de controle de emissão de procedimentos 
para licenciamento de veículos automotores, na RMRJ que 
celebram DETRAN e FEEMA. 

 de 30.01.1998 Termo Aditivo de prorrogação ao convênio de cooperação 
técnica 

 de 17.05.1999 Renovação do convênio de cooperação técnica 

Portarias Conjuntas DETRAN/RJ-FEEMA 
n.º 001 de 01.10.1999 Dispõe sobre os procedimentos de controle de emissão de 

poluentes gasosos e de ruídos para licenciamento de 
motocicletas do Estado do Rio de Janeiro, estabelece 
critérios e dá outras providências. 
 
 
 
 

n.º 002 de 05.02.2001 Dispõe sobre os procedimentos de controle de emissão, de 
Opacidade e gases poluentes para o licenciamento de 
veículos, do Estado do Rio de Janeiro, estabelece critérios 
e adota outras providências. 
 

n.º 017 de 21.03.2002 Dispõe sobre os procedimentos de controle de emissão de 
gases poluentes no estabelece critérios e adota outras 
políticas. 
 

Municipal 
Lei  nº 147 de 19.12.1979 Determina que os veículos de transporte coletivo e de 

cargas para  trafegarem no município.  
 

Lei  nº 3245 de 09.07.2001 Institui nível de alerta para a qualidade do ar do município, 
a ser declarada quando a ocorrência da concentração dos 
poluentes atmosféricos que define e determina 
providencias a serem adotadas para retorno aos níveis 
aceitáveis de qualidade do ar. 
 

Lei  n º 3391 de 10/05.2002 Autoriza o poder executivo a criar o Plano de Controle da 
Qualidade do Ar e dá outras providências. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir do LEX Ambiental, 2004. 
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2.8 Comentários Finais 

Com o conhecimento dos principais poluentes, de seus efeitos e da legislação 

pertinente, o próximo capitulo irá enfocar tópicos relacionados: à descrição das 

classificações das fontes poluidoras do ar, poluição veicular, combustíveis, dispositivos 

de antipoluição atmosférica e fatores de emissão. 
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 Este capítulo apresenta tópicos que abrangem os seguintes itens: descrição dos tipos 

de fontes de poluição atmosférica, poluição veicular, tipos de combustíveis para uso 

veicular, dispositivos antipoluição atmosférica e os fatores de emissão. 

3.1 Escalas do problema: Poluição Atmosférica 

Segundo STERN (1984), o problema poluição atmosférica pode ser distinto em 

termos de escala, basicamente em quatro dimensões: 

1. Dimensão horizontal – se refere a quanto da superfície terrestre é envolvida pelo 

problema; 

2. Dimensão vertical – quais as camadas da atmosfera que são atingidas; 

3. Dimensão temporal – em que escala de tempo o problema se desenvolve e pode ser 

controlado ou resolvido; 

4. Dimensão organizacional – qual escala, em termos de organização territorial do 

espaço, é requerida para solução do problema. 

A tabela 6 apresenta essas dimensões.  

Tabela 6: As dimensões do problema poluição atmosférica 

Horizontal Vertical Temporal Organizacional 
Local Altura das chaminés Horas Municipal 
Urbano Poucos quilômetros Dias Municipal ou 

intermunicipal 
Regional Troposfera Meses Estadual ou nacional 
Continental Estratosfera Anos Nacional ou internacional 
Global Atmosfera Décadas Internacional 

Fonte: Stern, 1984. 

3.2 Fontes de Poluição Atmosférica 

3.2.1 Fontes Naturais X Fontes Biogênicas 

As fontes naturais de poluição do ar são definidas como aquelas que não são 
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ocasionadas por atividades de ação humana. 

As emissões atmosféricas de fontes naturais incluem: COVs, NOx, gases de efeito 

estufa (como metano (CH4), oxido nitroso (N2O), ozônio (O3) e dióxido de carbono (CO2)). 

As fontes de emissão de todos esses gases são processos naturais que ocorrem na 

vegetação, nos solos, nos ecossistemas marinhos, os resultados de atividades geológicas, na 

forma de gêiseres ou vulcões, meteorológicas, como os relâmpagos e da fauna, como os 

animais ruminantes e os cupins (EPA, 1996).  

 As fontes biogênicas são um subconjunto das fontes naturais, incluindo apenas 

aquelas que são resultado de algum tipo de atividade biológica. As emissões biogênicas 

representam uma significativa porção das emissões de fontes naturais. A vegetação é uma 

predominante fonte biogênica de COVs e é tipicamente a única fonte utilizada nas 

estimativas das emissões biogênicas de COVs. A atividade microbiana é responsável pelas 

emissões de NOx  e de  gases de efeito estufa (como CO2, CH4 e N2O). As atividades 

microbianas no solo são responsáveis pelas emissões de NOx dos solos agrícolas e de 

pastagem. O CH4 é emitido através de atividade microbiana em solos alagados ou em 

outros micro-ambientes anaeróbios (EPA, 1996).  

Dentre as fontes naturais que não são biogênicas estão: os relâmpagos (uma fonte de 

oxido nítrico (NO)) e os reservatórios de petróleo e/ou gás que são fontes de COVs, CH4 e 

poluentes atmosféricos perigosos (comumente designados como  HAP 1 s “Hazardous Air 

Pollutants”) (EPA, 1996 e Thomas et al, 2001). 

A tabela 7 sintetiza os principais poluentes emitidos por fontes naturais. 

                                                 
1 HAPs são poluentes emitidos em pequenas quantidades, mas que pedem razoavelmente antecipar o 
surgimento de cânceres, disfunções reprodutivas, desordens neurológicas, mutações genéticas e outros efeitos 
humanos (EPA, 1997). 
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Tabela 7: Gases emitidos a partir de fontes naturais 

Fonte: Adaptado a partir de BAIRD, 2002. 

Alguns gases emitidos para a atmosfera a partir de fontes naturais 
 

Composto Fórmula 
Química 

Fonte natural mais importante 

Metano CH4 Decomposição biológica anaeróbia 
Amônia NH3 Decomposição biológica anaeróbia 

Sulfeto de 
hidrogênio 

H2S Decomposição biológica anaeróbia 

Ácido clorídrico HCl Decomposição biológica anaeróbia e vulcões 
Cloreto de metila CH3Cl oceanos 
Brometo de metila CH3Br oceanos 
Iodeto de metila CH3I oceanos 

Monóxido de 
carbono 

CO CH4 atmosférico e incêndios não provocados 
pelo homem 

Dióxido de enxofre SO2 Vulcões 
Oxido nítrico NO Relâmpagos 

3.2.2 Fontes Antropogênicas 

São as fontes de emissão que têm alguma relação com ação humana. Neste grupo 

estão incluídas as emissões das operações na agricultura, a queima de biomassa e as 

emissões de atividade microbial durante o tratamento de efluentes (EPA, 1997). 

3.2.2.1 Fontes Estacionárias ou Fixas 

São representadas por um número enorme de atividades que realizam combustão em 

locais fixos e unidades em que os processos intrinsecamente geram emissões. Também 

estão incluídas nessa categoria atividades tidas usualmente como fontes de poluição não 

industriais como, lavanderias, padarias, hotéis, hospitais e outras.    

A tabela 8 sintetiza as principais fontes fixas de poluição atmosférica. 
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Tabela 8: Fontes de Emissões Fixas.  

Fontes Fixas de Poluição Atmosférica 
Fornos, caldeiras e outros equipamentos que utilizam como combustível carvão, óleo 
combustível, gás liquefeito de petróleo, madeira, bagaço e óleo residual. 
Manejo de rejeitos sólidos com a combustão (incineradores, queima em ambiente aberto e etc.) 

Turbinas, caldeiras e compressores para geração de energia elétrica e motores industriais. 
Processo com emissões evaporativas 
Secagem 
Recobrimento de superfícies 
Coleta, tratamento e estocagem de água residual. 
Fabricação de plásticos 
Usinas de asfalto 
Manipulação de solventes 
Parques gráficos 
Indústrias têxteis 
Industria de petróleo 
Refino 
Transporte e distribuição 
Processamento de gás 
Processos industriais de química orgânica 
Produtos químicos comerciais 
Explosivos 
Tintas e vernizes 
Sabões e detergentes 
Fibras sintéticas 
Produção de fármacos 
Estocagem de líquidos 
Processos industriais de química inorgânica 
Fertilizantes 
Industrias alimentícia e produtos agrícolas 
Industria de produtos de madeira 
Industria de produtos minerais 
Plantas de produção de asfalto a quente 
Manufatura de refratários 
Produção de cimento 
Produção de cerâmicos 
Manufaturas com fibra de vidro 
Manufaturas com gesso 
Industria metalúrgica 
Flares 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPA, 1999, MITRA et al, 2002, FEEMA, 1981 e 
FEEMA, 2004.   
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3.2.2.2 Fontes Móveis 

Fontes móveis é o termo utilizado para descrever uma ampla variedade de veículos, 

máquinas e equipamentos que geram poluição atmosférica e que podem se mover, ou serem 

movidos, de um lugar para o outro (EPA, 2004). 

A tabela 9 mostra a classificação comumente utilizada para dividir os tipos de fontes 

móveis.  

Tabela 9: Classificação das fontes móveis 

Veículos de estrada 
 (em inglês “on-road”) 
 

Veículos que não transitam na estrada 
 (em inglês “nonroad”), equipamentos e 
máquinas. 

Nesta categoria de fontes móveis 
estão incluídos os veículos leves, as 
pick-ups, as vans, os ônibus, os 
caminhões e as motocicletas 
utilizados em vias “públicas” 
(convencionou-se designar como 
estradas). 

Nesta categoria estão incluídos os veículos 
que não transitam na estrada como: 
pequenas motos, equipamentos para 
pavimentação, escavadeiras, tratores, 
aviões, helicópteros, embarcações 
marítimas, locomotivas e toda sorte de 
veículos e máquinas não utilizados em 
estradas.  

Fonte: Elaboração própria a partir de EPA, 2004. 

 

A tabela 10 mostra a classificação fontes de poluição atmosférica, com exemplos e 

com os principais poluentes emitidos. 
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Tabela 10: Classificação das fontes de poluição atmosférica, exemplos e os principais 

poluentes emitidos. 

 
FONTES 

 
POLUENTES 

 
Combustão MP, SOx, CO, CO2, HCs e 

NOx. 
Processos industriais MP, SOx, HCl, HCs, NOx, 

Mercaptans, HF, H2S 
Processos de geração de energia 
elétrica (termelétricas) 

MP, SOx, HCs, CO, NOx 

Queima de resíduos MP, SOx, HCl, e NOx 

Estacionárias 

Outros HCs e MP 

Móveis 
Veículos automotores, motocicletas 
aviões, navios, barcos, locomotivas 
e etc. 

MP, CO, CO2, SOx, NOx, 
HCs, Aldeídos  e ácidos 
orgânicos. 

Naturais Biogênicas, geológicas e outras. MP, SO2, H2S, CO, NO, NO2, 
HCs. 

Fonte: Elaboração própria a partir de DETRAN-RJ & FEEMA, 2001 e EPA, 1997. 

3.2.2.3  Outras Classificações 

Segundo FEEMA (2004), as fontes emissoras, com relação à forma de sua 

emissão, podem ser divididas em dois grandes grupos: 

Fontes PONTUAIS – em geral, possuem um comportamento regular, com suas 

características de emissão bem determinadas. 

Exemplo: as chaminés de fontes de combustão, chaminés de secadores e outros pontos 

discretos de descarga de poluição. 

Fontes DIFUSAS – possuem uma natureza de comportamento mais dinâmica, estando 

muito sujeitas às variações operacionais e ambientais. 

Exemplo: tanques de estocagem de líquidos, emissões evaporativas de processos 

industriais, etc. 
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Segundo EPA (1997), com relação ao tamanho e a quantidade de fontes de 

emissão, estas podem ser classificadas como fontes ÁREA, quando as fontes emissoras 

não podem ser qualificadas como pontuais individualmente.  Essas fontes são representadas 

por numerosas facilidades ou atividades que isoladamente emitem pequenas quantidades de 

poluentes, mas coletivamente podem emitir quantidades significativas de poluente. Pode-se 

citar, como exemplo, uma lavanderia que, sozinha, tipicamente não é qualificada como uma 

fonte pontual, mas coletivamente as emissões de todas as lavanderias de uma região de 

interesse podem ser significantes, por isso sendo incluídas no estudo.  

Os inventários de emissões de fontes área não são usualmente compilados usando os 

mesmos métodos utilizados em inventários de fontes pontuais. O nível de esforço requerido 

para coletar dados e estimar emissões de um grande número de facilidades individuais ou 

atividades é bastante elevado, especialmente no que se refere ao baixo nível de poluentes 

emitidos. Por isso, as facilidades ou atividades individuais devem ser agrupadas em um tipo 

de categoria e as emissões estimadas coletivamente usando uma metodologia adequada. 
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3.3 Poluição Veicular 

 O ar e a matéria orgânica são insumos básicos para a reação de combustão2 . 

Entende-se como matéria orgânica as substâncias com alto teor do elemento químico 

carbono. As reações de combustão são exotérmicas (liberam energia), consomem oxigênio 

(O2) e produzem basicamente dióxido de carbono (CO2) e água (H2O) (TURNS, 1996 e 

STERN, 1984).  

O processo de combustão completa é aquele em que todo combustível encontra a 

quantidade estequiométrica de ar necessária para sua queima: 

CnHm + O2  +N2 → CO2 + H2O + N2                                                                    (Equação 4) 

 Na combustão incompleta, a relação combustível /ar não é a estequiométrica, o que 

ocasiona uma queima imperfeita com geração de poluentes (DETRAN-RJ & FEEMA, 

2001) 

CnHm + O2 + N2 → CO2 +  H2O + N2  +  CO + CnHm + NOx + C                        (Equação 5)  

                      
                    Combustão Completa     Combustão Incompleta 

Os principais poluentes lançados na atmosfera pelos veículos automotores são 

provenientes do processo de combustão incompleta, sendo geralmente quantificadas as 

emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC ou CnHm), óxidos de enxofre 

(SOx), óxidos de nitrogênio (NOx)  e material particulado (MP) (FEEMA, 2004). 

Cada um desses poluentes é emitido em maior ou menor quantidade em função do 

combustível utilizado, do tipo de motor, da sua regulagem, da manutenção e modo de 

dirigir. Os veículos podem poluir mesmo sem estar em funcionamento, pois com o motor 
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desligado ocorre evaporação de combustível pelo suspiro do tanque e no sistema de 

carburação do motor, sendo grande parte desses vapores lançada para a atmosfera. Nos 

veículos novos essas emissões foram bastante controladas com a adição de certas 

tecnologias (catalisadores, injeção eletrônica de combustível e etc). Apesar de, 

individualmente, esse tipo de emissão ser aparentemente insignificante, ao se analisar o 

número de veículos existentes nas grandes cidades, verifica-se a geração de toneladas de 

poluentes por dia (FAIZ et al, 1996) 

Em um veiculo automotor temos emissões de poluentes pelo tubo de escapamento 

de vapores, através do tanque de combustível, no respiro do Carter, no carburador (no caso 

dos veículos antigos antes de 1992) e de partículas devido o desgaste dos pneus e freios. A 

figura 10 mostra alguns desses pontos: 

 

Figura 10: Pontos de emissão de poluentes do ar em veículo automotor 
Fonte: FEAM, 2004. 
 

A emissão de gases e partículas pelo tubo de escapamento é devida às reações 

químicas associadas ao processo de combustão que ocorrem no motor.  

A emissão de SOx é função do teor de enxofre no combustível.  Já os HC´s 
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significam, na realidade, a parcela de combustível não queimado ou parcialmente 

queimado, e que pode ser constituído por hidrocarbonetos (compostos que possuem apenas 

carbono e hidrogênio em sua estrutura), álcoois, cetonas e outros compostos orgânicos 

(CETESB, 2002). 

As emissões de vapores de HC’s através dos respiros, das juntas e conexões do 

sistema de alimentação de combustível denominam-se emissões evaporativas e basicamente 

dependem da volatilidade do combustível e das condições ambientais.  Os gases e vapores 

emitidos pelo respiro do carter são conhecidos como emissão de carter, e são devido ao 

vazamento de gases de combustão e frações de combustíveis não queimados pelos anéis de 

vedação dos pistões, durante os períodos de compressão e explosão do motor, e se 

caracterizam pela grande quantidade de hidrocarbonetos. Além disso, vapores de óleo 

lubrificante e seus produtos são também considerados emissões de Carter.   Um outro tipo 

de emissão que está associada ao uso dos veículos é a emissão de vapores de combustível 

que ocorrem durante o abastecimento do veículo, devido à saída, para a atmosfera, dos 

vapores formados no tanque de combustível; esse tipo de emissão é considerado como 

sendo operação de transferência (FEEMA, 2004). 

A tabela 11 é um exemplo de como geralmente são apresentadas as estimativas de 

emissões veiculares (com local de origem da emissão e tipo de combustível).  
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Tabela 11 – Estimativa de Emissão das fontes de Poluição do ar na RMSP em 2002 

Emissão (1000 t/ano) Fontes de Emissão 

CO HC NOx SOx MP4 
Gasolina C1 790,2 84,2 51,8 9,1 5,2 
Álcool 211,5 22,9 12,6 - - 
Diesel2 444,4 72,4 324,5 11,2 20,2 
Táxi 2,3 0,5 0,7 0,3 0,1 

 
Tubo de 
Escapamento 
de veículos 

Motocicleta e Similares 238,9 31,5 1,2 0,5 0,6 
Gasolina C - 134,1 - - - 
Álcool - 17,2 - - - 

 
Carter e 
Evaporativa Motocicleta e Similares - 17,0 - - - 
Pneus3 Todos os tipos - - - - 8,3 

Gasolina C - 12,4 - - - 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Fo

nt
es

 M
ov

éi
s 

Operações de 
Transferência 
de combustível 

Álcool - 0,6 - - - 

 1 - Gasolina C: gasolina contendo 22% de álcool anidro e 700ppm de enxofre (massa) 
 2 - Diesel: tipo metropolitano com 1100ppm de enxofre (massa) 

 3 - Emissão composta para o ar (partículas) e para o solo (impregnação) 
 4 - MP refere-se ao total de material particulado, sendo que as partículas inaláveis são uma fração deste total 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2002. 

A figura 10 mostra a estimativa das emissões do tubo de escapamento dos veículos 

utilizando os três tipos principais de combustível (gasolina C, álcool e diesel), baseado em 

CETESB (2002). 
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Figura 10: Estimativa das Emissões do Tubo de Escapamento dos Veículos 
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Fonte: Elaboração própria a partir de CETESB, 2002. 
 
3.4  Combustíveis 

O modo rodoviário é responsável por 90% de todo o consumo energético (em tep) 

do setor de transportes (ver tabelas ANEXO I feita a partir dos dados de MME, 2003). De 

acordo com o GEIPOT (2001), cerca de 60,49 % de toda a carga no ano de 2000 (em 

tonelada-Km) e 96,18 % dos passageiros no ano de 1999 (em passageiros – Km) 

transportados no país utilizaram o modal rodoviário. 

Observando a figura 11 pode-se verificar a evolução do consumo, por tipo de 

combustível, no setor de transportes durante o período de 1987-2002. 

 

Figura 11: Consumo dos combustíveis no Setor de Transportes 
Fonte: MME, 2003. 

O setor de transportes brasileiro é fortemente dependente do óleo diesel, cujo 

consumo total em 2002 foi de 39 162 x 103 m3, sendo aproximadamente 74,23% , deste 

consumo no setor transporte rodoviário. Contudo, a produção de diesel foi de  

32 752 x 103m3, existindo, portanto um déficit de aproximadamente 16,00 % (ANP, 2003).  
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3.4.1 Diesel 

 O óleo diesel é um derivado de petróleo de faixa de destilação comumente entre 

220- 380ºC. Este derivado é utilizado em motores automotivos de combustão interna por 

compressão. Devido à sua alta eficiência, durabilidade e flexibilidade, há uma tendência 

mundial de utilização crescente destes motores na indústria automobilística, o que reflete 

num aumento da demanda por diesel em relação aos demais derivados de petróleo.  A 

máquina a diesel é a que alcança os maiores rendimentos (cerca de 45%) comparada com as 

demais de combustão interna (MASSAGARDI, 2004, FARAH, 2003 e SHER, 1998). 

 A figura 12 mostra o perfil de consumo no Brasil deste derivado, em face da 

predominância do transporte (rodoviário) sobre os outros consumidores. 

 

Figura 12: Consumo de Diesel por setores da economia 
Fonte: MME, 2003.  

 Diferentemente da máquina de ciclo Otto, a máquina a diesel promove o início da 

combustão sem auxílio de uma fonte de energia externa (centelha da vela). A combustão 

nestas máquinas se inicia após a compressão do ar a altas pressões e temperaturas e da 

injeção do diesel na câmara de combustão, onde o combustível encontra as condições 

energéticas necessárias para se vaporizar, misturar-se com o ar e entrar em “auto –ignição”, 

através da compressão. Por esta razão a máquina diesel é também chamada de máquina de 

 51



Capítulo 3 
______________________________________________________________________ 

ignição por compressão (ICO) (SONG et al, 2000 e FARAH, 2003). 

 O ciclo diesel é regulado apenas pela vazão de combustível, uma vez que a vazão de 

ar permanece constante com as mudanças de velocidade do motor. Como os motores a 

diesel geralmente operam com excesso de oxigênio, as emissões de hidrocarbonetos e de 

monóxido de carbono são minimizadas (CHEVRON, 2004 e STERN et al, 1984).  

 Como o diesel é composto de frações de faixas de ponto de ebulição altos (quando 

comparadas com  gasolina), uma considerável  fração do combustível carregado no cilindro 

está na fase liquida durante a combustão, conseqüentemente a presença de diminutas gotas 

de combustível na câmara de combustão ( altas temperaturas)  conduzem a um processo de 

pirólise localizado do combustível dando origem  material particulado (MP) carbonoso. As 

altas temperaturas da câmara também propiciam a formação de óxidos de nitrogênio (NOx) 

pela reação do O2 com o N2 do ar. Existe uma temperatura critica, que varia em torno de 

1370 ºC dependendo da pressão, abaixo da qual os NOx não são formados em quantidades 

significativas. Logo reduzindo os picos de temperatura na combustão pode-se eliminar os 

NOx. 

 O óleo diesel possui uma série de padrões de especificação, sendo que os que mais 

afetam a emissão de poluentes são: o número de cetano3 , teor de enxofre, teor de 

aromáticos e a densidade (ONURSAL et al, 1997). 

• 

                                                

Número de Cetano – é determinado pela composição do diesel. Maiores 

números de cetano estão associados a uma melhora na combustão (na 

partida a frio), redução da fumaça branca (causadas pela emissão de 

hidrocarbonetos com vapor d’água) , menos ruído e redução das emissões 

 
3 O número de cetano é uma medida da qualidade de ignição co combustível e indica a prontidão do diesel em 
sofrer ignição espontânea sob condições de temperatura e pressão na câmara de combustão. 
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de HC, CO, NOx e MP  (SONG et al, 2000 FAIZ et al, 1996 e CHEVRON, 

2004). 

Teor de Enxofre – a presença de compostos de enxofre neste combustível 

resulta em emissões de SOx e MP (CHEVRON, 2004 e FAIZ et al, 1996). 

• 

• 

• 

Teor de aromáticos – os hidrocarbonetos aromáticos tem qualidades pobres 

de auto ignição, com isso contribuindo para a diminuição do número de 

cetano, ocasionando uma maior dificuldade na partida a frio e aumento das 

emissões de HC e NOx (FAIZ et al, 1996). 

Densidade – é a relação entre a massa e a unidade de volume a uma dada 

temperatura. Pode fornecer indicações úteis sobre a composição do 

combustível e características relacionadas à performance, uma vez que a 

injeção de combustível é feita a volumes constantes. Mudanças na 

densidade do diesel afetam o conteúdo energético do combustível. O 

aumento da densidade provoca aumento de CO, HC e MP (SONG et al, 

2000,  FARAH, 2003 e CHEVRON, 2004).  

Os padrões teor de aromático, número de cetano e densidade dos óleos diesel estão 

intimamente relacionados. Óleos com um alto teor de aromáticos tendem a ser mais densos 

e possuir um baixo número de cetano (FAIZ et al, 1996). 

Atualmente, no Brasil existem dois tipos de diesel: Metropolitano (tipo D) e o 

interior (tipo B). O primeiro é destinado ao consumo das regiões metropolitanas do país, 

onde é importante que o impacto ambiental da queima deste combustível seja minimizado e 

o segundo se destina as demais regiões. A qualidade do diesel metropolitano está em 

evolução, principalmente no que se refere ao número de cetano, faixa de densidade e teor 
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de enxofre (GARCIA, 2002).  

3.4.2 Gasolina 

 A gasolina é um derivado de petróleo formado por uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos e alguns contaminantes como o enxofre, o nitrogênio e certos metais, que é 

utilizada em máquinas de combustão interna por centelha. A composição e as 

características da gasolina dependem basicamente da natureza do petróleo (de origem), dos 

processos de refino pelos quais passou e das especificações de qualidade.  As quatro 

principais famílias de compostos orgânicos que constituem a gasolina são: as olefinas, os 

aromáticos, os alcanos e os cicloalcanos (DE SOUZA, 2004, FARAH, 2003 e MACLEAN 

et al, 2003). 

No Brasil, a gasolina não é o derivado de maior produção, mas ainda é o 

combustível mais importante. O mercado consumidor é o mais representativo dentre os 

combustíveis. A tabela 12 mostra a preponderância desse combustível na frota mais 

representativa em termos de quantidade, a de veículos leves (automóveis + comerciais). 

Tabela 12: Produção por combustível – Participação em porcentagem – 1999/2001 

Fonte: Elaborado a partir de ANFAVEA, 2002. 

Automóveis Comerciais leves Caminhões Ônibus TOTAL Ano 

Gas Alc Die Gas Alc Die Gas Alc Die Gas Alc Die Gas Alc Die 

1999 96,3 0,9 2,8 61,1 0,6 38,3 - - 100,0 - - 100,0 86,7 0,8 12,4 

2000 96,6 0,7 2,7 66,0 0,3 33,7 0,2 - 99,8 - - 100,0 87,0 0,6 12,4 

2001 97,6 1,0 1,4 69,0 1,7 29,3 0,0 - 100,0 - - 100,0 88,8 1,0 10,2 

A figura 13, mostra a curvas de produção e consumo de gasolina nos últimos anos, 
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onde se verifica um declínio do consumo (e conseqüentemente da produção), 

 entre 1998 –1999, em função do crescimento da utilização de combustíveis alternativos 

(principalmente o Gás Natural Veicular - GNV) nas principais capitais do país.  

 

 

Figura 13: Evolução do Mercado de Gasolina –Brasil 
Fonte: MME, 2003. 
 

Segundo SILVA et al, 1992, MACLEAN et al, 2003 e SHER, 1998 as principais 

características que definem a qualidade de uma gasolina automotiva são a volatilidade e a 

capacidade antidetonante, medidas basicamente, pelos ensaios de destilação, pressão de 

vapor e os parâmetros de octanagem. A seguir as principais características que são 

avaliadas em uma gasolina e a sua correlação com as emissões: 

Destilação – os pontos de destilação usualmente controlados na produção da 

gasolina são 10%, 50% 90% evaporados e o ponto final de destilação. O 

ponto 10% influencia na facilidade na partida do motor principalmente e 

deve ser equilibrado com a ocorrência de tamponamento por vapor (termo 

em inglês comumente utilizado vapor lock) ocasionado pela presença de 

hidrocarbonetos leves (alta pressão de vapor).  O ponto 50% influencia no 

tempo necessário para que o motor atinja as condições normais de 

aceleração. O ponto 90 % e o final de destilação influenciam na formação 

• 
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de depósitos na câmara de combustão e nas velas, devido à combustão 

incompleta.  

Pressão de Vapor Reid – a pressão de vapor da gasolina influencia na 

tendência ap tamponamento por vapor, que se caracteriza pela interrupção 

do fluxo de combustível liquido para o injetor, em face da vaporização de 

grande quantidade da gasolina. Uma pressão de vapor alta contribui para 

elevação das emissões evaporativas, através de respiros e vazamentos, nos 

postos de serviço durante o abastecimento de veículos e nos tanques de 

armazenamento. As emissões evaporativas se caracterizam pela liberação de 

hidrocarbonetos que em presença de NOx e luz solar, participam da 

formação de ozônio. 

• 

Capacidade Antidetonante – é uma medida da resistência a detonação. É 

função do projeto e da operação do motor, além das condições atmosféricas. 

A composição da gasolina influencia diretamente a sua resistência a 

detonação. Hidrocarbonetos aromáticos, isoparafinicos e olefínicos 

apresentam alta resistência a detonação, enquanto os alcanos lineares e os 

naftênicos têm baixa capacidade antidetonate.  

• 

Os dois parâmetros mais utilizados para determinar a capacidade 

antidetonante da gasolina são: o pesquisa (RON), obtido de acordo com o 

padrão ASTM D 2699 e o motor (MON), obtido de acordo com o padrão 

ASTM D2700. Esses dois parâmetros são obtidos no mesmo equipamento 

(motor de um cilindro) em regimes operacionais distintos que possuem 

correlação com as diferentes condições de direção. Para a obtenção do RON 
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são utilizadas condições de baixa severidade de operação, servindo como 

indicador da capacidade antidetonante em velocidades médias e baixas. Já 

para o MON as condições são mais severas, sendo um indicador da 

capacidade antidetonante em velocidades altas.  No dia-a-dia, os motores 

operam, a maioria do tempo, em condições intermediárias as do RON e do 

MON, por isso um parâmetro adicional de qualidade de octanagem foi 

estabelecido, e é conhecido como índice de antidetonação (IAD). 

IAD= (RON+MON)/2   

O controle das emissões de escapamento dos veículos movidos à gasolina é uma tarefa 

complexa e que está relacionada a uma série de itens como: 

1 - Características da formulação da gasolina. 

2  -Razão ar /combustível (que é usualmente menor do que a estequiométrica) 

3 - Tempo de ignição 

4 - Razão de compressão 

5 - Velocidade, condições, depósitos e carga do motor. 

6 - Temperatura do radiador.  

7  - Configuração da câmara de combustão. 

 

3.4.3 Álcool 

O metanol e o etanol são os dois álcoois geralmente considerados como 

combustíveis automotivos. O metanol é produzido principalmente a partir do gás natural, 

do carvão, de óleos residuais e biomassa. (SHER, 1998 e FAIZ et al, 1996).  O etanol ou 

álcool etílico pode ser produzido pela fermentação do açúcar extraído a partir de biomassa 

(como cana-de-açúcar, milho, etc) ou pela hidratação catalítica do etileno. Como 
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combustível o etanol pode ser utilizado na forma hidratada ou na forma anidra em 

combinação com a gasolina (resultando no combustível chamado de GASOOL) 

(ONURSAL et al, 1997 e MACLEAN et al, 2003). 

O metanol e o etanol assemelham-se muito no que se refere às propriedades físicas e 

de combustão, contudo o etanol é menos tóxico e corrosivo, além de possuir uma 

quantidade de energia por unidade de volume maior (FAIZ et al, 1996). 

A adição de etanol anidro na gasolina no Brasil decorre de diversos motivos 

(políticos, econômicos, sociais e ambientais), dentre os quais, a eliminação do chumbo 

tetraetila (antidetonante) da gasolina, que é um composto tóxico, que leva a formação de 

depósitos na câmara de combustão e no pote de catalisador de oxi-redução e emite chumbo 

inorgânico nos gases de combustão (FARAH, 2003 e SZLO et al, 2003). 

Quando comparado com a gasolina, o etanol apresenta maiores valores de: 

octanagem (RON= 108), velocidade para inflamar, calor de vaporização e faixa de limites 

de inflamabilidade mais extensa. Além disso, a maior razão de compressão (12:1) e menor 

tempo de queima indicam vantagens teóricas de eficiência do álcool sobre a gasolina nas 

máquinas de combustão interna (ICE). As desvantagens de utilização do etanol são a menor 

densidade de energia, características de corrosão bem mais severas, menor pressão de vapor 

(partida a frio mais difícil), miscibilidade com a água e a toxicidade para os ecossistemas 

(MACLEAN et al, 2003). 

A utilização do etanol misturado à gasolina (gasool) diminui alguns benefícios 

inerentes de utilização etanol como: a baixa volatilidade, a presença de benzeno e as 

emissões de CO (FAIZ et al, 1996). 

   Devido à redução da emissão de poluentes, o álcool tem um menor impacto na 

qualidade do ar das cidades. Além de reduzir a emissão do CO2 um dos gases que mais 
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contribuem para o efeito estufa. Pois sendo um combustível de biomassa, o álcool possui 

um balanço favorável com relação ao CO2, já que a cana-de-açúcar, como todo vegetal, 

processa através da fotossíntese o CO2, liberando oxigênio puro na atmosfera.  Na figura 14 

pode-se verificar de maneira simplificada que o ciclo do carbono relativo a cadeia de 

produção–uso final em veículos a álcool é praticamente neutra (MMA, 

LIMA/COPPE/UFRJ e FEEMA, 2002) 
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Figura 14: Ciclo do carbono simplificado relativo ao uso e produção do etanol 
Fonte: Toledo, M.P. 2003. 

 

O álcool praticamente não possui enxofre em sua composição, logo o seu uso não 

contribui para a emissão de SOx; a menor complexidade molecular do álcool possibilita 

uma combustão com baixíssima formação de partículas de carbono o resulta em uma 

emissão desprezível de MP ( MMA& LIMA/COPPE/UFRJ, 2002). 

A utilização do álcool reduz as emissões de hidrocarbonetos e a formação de NOx, 
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já que a temperatura de chama é menor (SHER, 1998). 

A principal desvantagem em termos de emissões na utilização do etanol como 

combustível, se refere às emissões de aldeídos (acetaldeído e formaldeído), que são 

formados a partir de reações com parte do combustível não queimado. Contudo, essas 

emissões podem ser controladas pela utilização de conversores catalíticos (FAIZ et al, 

1996, ONURSAL et al, 1997 e SHER, 1998). 

 As tecnologias de controle das emissões por exaustão para o álcool hidratado e para 

o gasool em veículos leves têm melhorado muito ao longo dos anos. As tecnologias 

correntes incluem injeção de combustível multiponto (MPFI), ignição eletrônica mapeada e 

o conversor catalítico de três vias com controle feedback da razão ar-combustível 

(ONURSAL et al, 1997). 

As perspectivas de crescimento do álcool são muitas, pois com a entrada no 

mercado dos carros bicombustíveis ou “flex-fuel” (podem utilizar gasolina, álcool ou uma 

mistura em diversas proporções dos dois combustíveis) esse combustivel  volta a ter 

significativa importância no mercado. O estimulo à produção de veículos com combustível 

flexível começou em agosto de 2002, quando o governo brasileiro decidiu estender para 

esse tipo de motorização o beneficio tributário existente para a produção de veículos a 

álcool. A redução de dois pontos percentuais na taxação do IPI passou a valer tanto para o 

carro a álcool como para o veiculo à combustível flexível (JORNAL VALOR 

ECONOMICO, 2004). Outro fator de estimulo no mercado de álcool é a possibilidade de 

adição de etanol ao diesel; testes mostraram que a utilização de mistura de 3% de etanol 

para 97% de diesel pode ser adotada em qualquer motor sem ocasionar problemas e 

comprovadamente reduzindo as emissões de material particulado e de outros poluentes 

(GELLER et al, 2004 e HE et al, 2003) 
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3.4.4 Gás Natural Veicular (GNV) 

 O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos cuja composição abrange desde do 

metano (CH4) até aproximadamente o hexano (C6H14). É explorado em reservatórios 

naturais na forma livre ou associado ao óleo. Depois de extraído o gás natural é enviado 

para Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN), onde são removidos os 

contaminantes e separados em seus produtos principais: GNR (gás natural residual) que dá 

origem ao GNL (gás natural liquefeito) e o GNC (gás natural comprimido); GLP (gás 

liquefeito de petróleo) e LGN (gasolina de gás natural) (THOMAS et al, 2001 e SANTOS, 

2003). A figura 15 mostra de maneira simplificada os produtos do processamento do gás 

natural. 
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Figura 15: Produtos do processamento do gás natural 
Fonte: Elaboração própria a partir de THOMAS et al, 2001 e SANTOS, 2003.  
 

O gás natural veicular (GNV) é o GNC a uma pressão de aproximadamente 200 

kgf/cm². O armazenado do GNV é realizado em cilindros de aço projetados para resistir a 

choques, colisões e altas temperaturas, que são adaptados aos veículos (CONPET, 2004) 

Atualmente, a frota nacional de veículos a GNV é a segunda maior do mundo. A 
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tabela 13 mostra o crescimento do numero de veículos e postos de distribuição nos anos. 

Entre os fatores que contribuem para o crescimento do mercado deste combustível, 

destacam-se: aumento da malha dutoviária, incentivos fiscais nas licenças dos veículos,  

adequada infra-estrutura de suporte para conversão de veículos, grande disponibilidade de 

reserva de gás natural em território nacional, especificação do GNV (portaria ANP nº 104, 

8 de julho de 2002) diferencial de preço atrativo com relação aos demais combustíveis e 

aumento da rede de distribuição (MELO et al, 2004, MARTINS et al, 2004 e 

 MMA& LIMA/COPPE/UFRJ, 2002). 

Tabela 13: A ascensão do gás natural veicular 

Ano Veículos a GNV Postos de Abastecimento 

2000 114.916 120 

2001 292.800 265 

2002 449.400 508 

2003 642.800 642 
2004* 1.000.000* 650* 

                                                          *dados aproximados 

Fonte: IBP, 2004. 

O GNV tem uma capacidade de antidetonação (RON de 110 a 130) e o que permite 

que seja usado em motores com maiores razões de  compressão(SHER, 1998).  

 O GNV é injetado no motor via um sistema de tubulações e válvulas especiais, 

proporcionado uma queima limpa (esse combustível é constituído por moléculas pequenas 

e leves, que propiciam uma combustão, praticamente isenta de emissões de material 

particulado) e eficiente (devido à inexistência na sua composição de hidrocarbonetos 

pesados e poliaromáticos que formam depósitos no motor).  

Além disso, o GNV quando comparado com os outros combustíveis (gasolina e diesel), é 
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um combustível seco e por isso não dilui o óleo lubrificante no motor do veículo, sua 

queima não provoca depósito de carbono nas partes internas do motor, o que aumenta o 

intervalo de troca de óleo e reduz os custos de manutenção, redução na freqüência de troca 

do escapamento do veículo, pois a queima do gás natural não provoca a formação de 

compostos de enxofre, diminuindo a corrosão. (Engine, Fuel and Emissions 

Engineering,Inc., 1999). 

O uso do gás natural com fins automotivos é realizado através de um kit de 

conversão em motores a álcool, gasolina e diesel. O órgão ambiental federal (IBAMA) em 

2002 publicou a resolução CONAMA 291, que definiu os critérios para a certificação 

ambiental dos kits de conversão e estabeleceu que as emissões de poluentes dos veículos 

convertidos devem ser iguais ou menores as dos veículos originais (antes da conversão). 

 

3.5 Dispositivos de Antipoluição Atmosférica 

 Os motores com ignição por centelha possuem dispositivos destinados a reduzir a 

poluição ambiental produzida pelas emissões evaporativas da gasolina e de seus gases de 

combustão. Entre estes dispositivos citam-se os potes catalíticos, cuja função é reduzir as 

emissões transformando CO,  NOx  e combustível não queimado em CO2 , H2O e N2. Para 

se obter alta eficiência de conversão, isto é transformação do gás poluente em outro não 

poluente, é necessário que a composição da corrente que passa através do conversor 

catalítico seja mantida sem grandes oscilações e em condições muito próximas da 

estequiométrica. Os dispositivos catalíticos utilizados são constituídos por um suporte e um 

elemento ativo de alumina para catalisadores esféricos ou de cerâmica para catalisadores 

monolíticos. A fase ativa é constituída por metais preciosos – paládio, platina ou ródio – 

que são impregnados nas paredes do suporte, em quantidades bem reduzidas. Entre estes 
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metais o ródio é o mais caro, contudo é essencial para a redução do NOx e não interferindo 

na oxidação do CO (FARAH, 2003 e TURNS, 1996). 

 As reações catalíticas ocorrem a temperaturas da ordem de 200 a 250 ºC, que são 

atingidas após a partida do motor. A eficiência destas reações é da ordem de 90% podendo 

atingir 99% (FARAH, 2003). 

Os catalisadores conservam sua atividade em condições normais de operação por 

cerca 80 000 Km. Seu envelhecimento se dá por ordem térmica, temperaturas da ordem de 

1000º C, que podem ser atingidas caso haja grande quantidade de hidrocarboneto não 

queimado ou por envenenamento.  Os principais venenos do catalisador são: o chumbo que 

inibe a ação catalítica por entupimento dos poros e o enxofre que inibe a ação catalítica do 

paládio e pode levar a formação de H2S (FARAH, 2003). 

 Também existem os conversores catalíticos de oxiredução que possuem um 

equipamento que permite a regulagem da relação ar/combustível em uma região muito 

próxima da estequiométrica.  Esta regulagem necessita de um dispositivo de injeção 

eletrônico e é efetuada a partir de uma sonda à oxigênio colocada no circuito de descarga, 

denominada de sonda lambda, que envia a medida do teor de oxigênio no gás de combustão 

ao sistema de injeção eletrônica, o qual dosa a quantidade de gasolina para a condição 

estequiométrica.   

 A figura 16 mostra a configuração do pote catalítico e as reações que ocorrem no 

seu interior.  
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Figura 16: Percurso dos poluentes provenientes do motor no pote de catalítico 
Fonte: IBAMA, 2004. 
 
 

A figura 17 mostra além do pote catalítico os outros dispositivos de controle de 

emissões utilizados em automóveis mais modernos. 

 

Figura 17: Sistema de Controle de Emissões de um automóvel 
Fonte: IBAMA, 2004. 
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O OBD (On Board Diagnosis) é um sistema eletrônico composto de sensores e de 

um software que permitem a realização de um diagnostico de falhas e de deterioração de 

diversos componentes do veiculo, visando a manutenção do nível reduzido de emissões 

veiculares; através da informação de falha em algum componente, o usuário pode realizar 

manutenção adequada e restabelecer os níveis de emissão de antes da falha (MELO et al, 

2004).   
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3.6 Alternativas Energéticas 

Segundo RIBEIRO (2002), existem muitas dificuldades para se introduzir 

alternativas energéticas no setor transporte. Inovar significa na maior partes das vezes 

concorrer com as forças de políticas e o poder econômico das indústrias de petróleo e 

automobilística. 

As alternativas energéticas encontram-se em diferentes etapas de introdução no 

mercado mundial. Viabilizar a inserção dessas alternativas, mediante o estabelecimento de 

políticas que favoreçam o transporte sustentável é um dever para os governantes de todas as 

nações, sejam estas desenvolvidas ou não. A figura a seguir mostra duas rotas alternativas 

para a redução de emissões de poluentes atmosféricos no modo rodoviário, a utilização de 

combustíveis alternativos e novas tecnologias para propulsão.  

 

 

ElétricoHibrido

BiodieselEtanol

Biomassa

Combustíveis Alternativos

Novos Sistemas de PropulsãoMotor de Combustão Interna 
(MCI) 

Rotas Alternativas para o 
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Figura 18: Rotas Alternativas 
Fonte: RIBEIRO, 2002. 
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3.7 Fatores de Emissão 

Os níveis de emissão de poluentes de veículos em operação dependem de várias 

características, como: condições de operação, nível de manutenção, tipo de combustível, 

condições ambientais (como temperatura, umidade e altitude) e outros.  

O fator de emissão é definido como uma estimativa das emissões médias para um 

dado poluente para uma certa categoria de veículo, numa dada condição de operação.  

 Devido às diversas variáveis que influenciam nas emissões veiculares, modelos 

computacionais têm sido desenvolvidos para estimar os fatores de emissão sob a 

combinação de algumas condições. Esses modelos utilizam relações estatísticas baseadas 

em milhares de testes realizados em veículos tanto novos quanto usados (Faiz et al, 1996). 

 Um automóvel movido à gasolina não polui da mesma forma que outro veículo a 

álcool, ou um ônibus. Além disso, para cada modelo de automóvel é associado um diferente 

fator de emissão.  Os veículos novos são menos poluidores devido às inovações 

tecnológicas que possuem; já nos veículos antigos o desgaste das peças e componentes 

afeta as características de eficiência do motor, provocando índices mais elevados de 

emissão.  

A tabela 14 apresenta os fatores de emissão médios calculados para a frota de 

veículos em circulação na RMRJ em 1999, que representam o valor de emissão 

característico da frota. 
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Tabela 14: Fatores Médios de Emissão dos veículos em circulação na RMRJ – ano 1999 

Fontes de 

Emissão 

Tipo de 

Combustível 

CO 

(g/Km) 

HC  

(g/Km) 

NOx  

(g/Km) 

SOx 

(g/Km) 

MP 

(g/Km) 

Gasolina 14 2,4 0,85 0,2 0,08 

Álcool 18,6 2,0 1,4 - - 
 

Tubo de 

Escapamento Diesel 17,8 2,9 13,0 1,13 0,81 

Gasolina 

 

- 2,1 - - - Emissão do 

Carter e 

evaporativa 

 Álcool - 1,6 - - - 

Pneus Todos os tipos - - - - 0,07 

Fonte: DETRAN & FEEMA, 2001. 

 Segundo Zhang et al (2002), os fatores de emissão para emissões do escapamento 

de veículos automotores costumam ser expressos em g/km (fatores de emissão baseados em 

testes) e variam com a velocidade do veículo. Menos comumente, estes fatores  podem 

também ser expressos em gramas por quantidade de combustível utilizado (fatores de 

emissão baseados em balanços de massa). Para calcular um inventário nacional de emissões 

para o transporte rodoviário, os fatores de emissão são combinados com o tráfego nacional 

e a composição estatística da frota. As principais fontes de incerteza neste tipo de 

estimativa são: 

(1) Usualmente não há dados disponíveis suficientes sobre os fatores de emissão 

que provêm de uma categoria escolhida e quantidade testada inadequadas; 
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(2) O grau de incerteza nos dados de atividade do motor veicular é geralmente 

grande; 

(3) As emissões veiculares são geralmente determinadas utilizando um 

dinamômetro padrão carregado com ciclos de direção, que costumam simular as 

condições de direção, que têm sido definidas por órgãos ambientais nos Estados 

Unidos e outros paises. Existem muitas diferenças entre as emissões 

determinadas a partir de testes padronizados e as emissões do mundo real.   

Os fatores de emissão de veículos individuais e suas dependências com as condições 

de operação e tipo de combustível podem ser medidas sob condições controladas (estudos 

em dinamômetro) ou em condições reais (medições nas vias). Os estudos em  dinamômetro 

podem oferecer claras vantagens (condições controladas), mas não representam as emissões 

reais (Mitra et al, 2001). 

3.7.1 Fatores ligados à emissão veicular 

 Segundo ERICSSON (2000), as quantidades de combustível utilizadas e de 

emissões geradas durante o trânsito de um veículo, dependem de vários fatores, que são 

ilustrados na figura 13. 
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Figura 19: Modelo mostrando os mecanismos por trás do uso de energia e das emissões 
pelo tráfego de veículos. 
Fonte: ERICSSON, 2000. 

 

A razão primária por trás da utilização de combustível e das emissões atmosféricas é 

com certeza a demanda de transportes. Esta demanda é promovida ou balanceada 

dependendo, por exemplo, do desenvolvimento econômico, da utilização do solo, do 

planejamento de trafego, etc. O volume total de transportes é distribuído por diferentes 

tipos de veículos que se espalham pelos tipos de vias. Este complicado processo resulta em 

uma certa quantidade de volume de trafego por via. 

Outros fatos importantes tanto para o total de combustível utilizado quanto para as 

emissões, são os fatores de emissão (g/km) e os fatores de utilização de combustível (l/km) 

dos veículos.  Os fatores de emissão podem ser divididos em três partes: emissões quentes, 

emissões extras devido à partida a frio e emissões evaporativas. A quantidade total de 

emissões e o consumo de combustível dependem primeiramente da quantidade de veículos 
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por quilometro rodado e secundariamente de quanto cada veiculo emitiu por quilometro, 

que é o fator de emissão. 

3.8 Comentários finais 

Com conhecimentos sobre poluição veicular, combustíveis e dispositivos de 

controle de atmosférica de origem veicular; o próximo capítulo irá enfocar tópicos 

relacionados à política de gestão da qualidade do ar, experiências internacionais e nacionais 

e inventário de emissões atmosféricas da RMRJ. 
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  Este capítulo apresenta tópicos relacionados as medidas de abatimento da 

poluição atmosférica, de origem veicular. Relata algumas experiências internacionais e 

nacionais na área. E para finalizar introduz o tema inventário de emissões, que será 

estudado, mais detalhadamente, em termos de Fontes Móveis no Capítulo 5. 

4.1 Medidas de abatimento da poluição atmosférica de origem veicular 

Segundo ONURSAL et al (1997), desenhar uma estratégia de abatimento da 

poluição atmosférica veicular em áreas urbanas requer um bom entendimento da 

natureza e magnitude do problema de poluição do ar e aplicabilidade de diversas 

medidas de abatimento. A política das medidas de abatimento pode ser classificada 

como de Comando e Controle ou Incentivos baseados no Mercado. A escolha do tipo 

de medida depende dos custos e benefícios, bem como da capacidade de monitoramento 

e imposição das instituições responsáveis.  

Medidas de Comando e Controle para reduzir a poluição do ar contam 

principalmente com opções regulatórias. Essas medidas incluem: padrões de emissão 

que fixam uma quantidade ou concentração máxima de poluentes que legalmente pode 

ser emitidos pelos veículos, padrões de especificação da qualidade do combustível 

para os veículos motores, padrões de economia de combustíveis, critérios para teste 

e regulamentação para os novos veículos, exigências de inspeção e manutenção para 

os veículos em uso e restrições de tráfego (ONURSAL et al, 1997 e MACLEAN et al, 

2003). 

Incentivos baseados no Mercado contam com as forças de mercado para realizar 

melhorias na qualidade do ar ambiente. Desde quando a poluição foi vista como uma 

externalidade negativa1 que os custos não são completamente assumidos pelos 

                                                 
1 Externalidade negativa ou custo externo para existir depende das seguintes condições prévias: 
 i- atividade provocada por um agente que causa perda de bem-estar em outro,                                                     
ii- a perda de bem-estar ser não compensada (PEARCE et al,  1990). 
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poluidores, incentivos de mercado, baseados no princípio do “poluidor pagador”2, 

impõe um custo sobre as atividades poluidoras, dessa forma internalizando um valor 

para externalidade. Alguns poluidores preferem pagar o “preço” imposto pelo órgão 

regulador do que diminuir os níveis de poluição, enquanto outros acham mais barato 

modificar suas atividades atuais de forma a reduzir ou eliminar a poluição. Incentivos 

baseados no Mercado têm sido usados para controlar a poluição veicular incluindo 

taxas sobre os veículos, taxas sobre os combustíveis e etc (ONURSAL et al, 1997). 

Medidas usuais para reduzir a poluição veicular são mostradas na tabela 15. 

Estas medidas que atingem veículos, combustíveis e gerenciamento de transportes são 

classificadas como medidas de Comando e Controle, Incentivos baseados no Mercado e 

Medidas Adicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Princípio do Poluidor Pagador -o custo direto ou indireto da despoluição deve repercutir nos custos de 
produção e de consumo dos bens e serviços responsáveis pela poluição 
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Tabela 15: Medidas Típicas para o abatimento da poluição do ar de veículos 

Medidas Típicas para o Abatimento da Poluição Veicular 
Tipos de 
Medida 

Comando e Controle Incentivos baseados no Mercado Medidas Adicionais 

Padrões de emissão e medidas 
relacionadas a novos veículos 

Taxa sobre as emissões veiculares 

�Padrões de Emissão Taxas e impostos diferenciados nos 
registros de veículos 

�Certificações Programas de Ajustes (“Retrofit”) 
�Testes nas linhas de produção Incentivos ao sucateamento ou troca 

dos veículos antigos.  
� Programas de chamada de retorno   
aos fabricantes em caso de não 
enquadramento aos padrões de 
emissão(“Recall”) 

�Garantias 

Padrões de emissão e 
programas de inspeção para 
veículos em uso 
�Padrões de Emissão 

�Programas de Inspeção e Manutenção 
(I/M) 

 Programas de inspeção a margem da 
estrada 

 
Alvo é o 
 veículo 

Restrições de emissão para os 
veículos importados 

 

 

Padrões para Gasolina Taxas sobre os combustíveis 
�Chumbo Comercio de créditos e permissões 
�Volatilidade 

�Benzeno e outros aromáticos 

�Reformulação 

�Oxigenados 

Padrões para Diesel 
�Enxofre 

�Número de Cetano 

�Aromáticos  

�Densidade 

Combustíveis Alternativos 
�GNV 

�GLP 

 
 

Alvo é o 
combustível 

��tanol 

 

 

Leis de direção Pedágios Fornecimento de serviços 
de transportes públicos 

Restrições ao estacionamento e 
comércio em ruas 

Licenciamento de áreas Estimulo ao transporte não 
motorizado 

Medidas de trafego prioritárias 
para ônibus 
Viagem compartilhada 
(“carona”) 
Escalonamento dos horários de 
trabalho 
Limites de velocidade e outras 
medidas de gerenciamento de 
trafego 

Gerenciamento 
de 

Transportes 

Planos e controles de utilização 
do solo 

 Estacionamentos fora vias 
de tráfego 

• 

Fonte: Adaptado a partir de Onursal et al, 1997. 
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4.2 Experiências Internacionais 

Inicialmente, o estabelecimento de regulamentações destinadas a controlar as 

emissões veiculares enfrentou forte oposição da indústria automobilística que 

argumentava que as principais fontes de poluição atmosférica eram as indústrias e não 

os veículos e que as tecnologias de controle de emissão disponíveis eram caras, pouco 

efetivas e não-confiáveis. Também alegavam que o desenvolvimento dessas tecnologias 

necessitaria de longos prazos, elevando significativamente o preço dos veículos e que 

grande parte da responsabilidade da redução das emissões cabia à indústria do petróleo, 

que deveria produzir combustíveis com baixo potencial poluidor. A indústria do 

petróleo reagiu, alegando produzir gasolina e óleo diesel dentro das especificações 

técnicas aprovadas pelas montadoras e também fazendo críticas a essas 

regulamentações, sob a alegação de dificuldades técnicas e econômicas e necessidade de 

longos prazos para a produção de combustíveis menos poluentes (MMA, 

LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA, 2002, POKHAREL et al, 2003 e FAIZ et al, 1996). 

Mesmo com esse contexto, o reconhecimento pelos Governos dos países 

envolvidos, nessa discussão, dos elevados custos sociais decorrentes da poluição 

veicular, da grande pressão pública da mídia e dos diversos organismos não-

governamentais contribuiu para a manutenção da firmeza na ação regulatória e 

estimulou o desenvolvimento tecnológico na industria automotiva e de petróleo. 

Gradativamente, as indústrias automobilísticas e de petróleo diminuíram a sua 

oposição aos programas de controle de poluição veicular e passaram a aceitar a 

necessidade da produção de veículos e combustíveis menos poluentes, não apenas 

devido aos requisitos legais vigentes, mas, também, como forma de garantir o seu 

próprio futuro em um mundo que começava a adotar novos conceitos de 
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desenvolvimento econômico e social, em que preservação da qualidade ambiental 

passava a assumir posição de destaque (MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA, 2002). 

Nas últimas décadas, um processo de industrialização rápido em diversos países 

resultou em um crescimento vertiginoso da frota mundial de veículos. A tabela 16 e a 

figura 20 mostram a evolução da frota mundial de automóveis nos últimos anos. 

 

Tabela 16: Frota mundial de Automóveis – 1992/2001 
 

                                                              Mil unidades 

Fonte: ANFAVEA, 2004. 

País 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EUA 190.362 194.063 198.045 201.500 206.365 207.754 211.616 216.309 221.475 223.446 

Japão 61.658 63.263 65.011 66.854 68.801 70.003 70.815 71.723 72.649 73.408 

Alemanha 40.251 42.044 42.878 43.561 44.167 44.501 44.979 45.793 47.307 47.975 

Itália 32.114 32.327 32.578 32.807 33.515 33.995 34.596 35.485 36.165 36.995 

França 29.054 29.450 30.040 30.295 30.755 31.267 32.310 33.089 33.813 34.597 

Reino Unido 26.652 27.006 27.437 27.942 28.486 29.635 30.406 30.931 31.423 32.121 

Rússia 26.000 23.405 23.405 23.495 19.641 25.538 25.707 24.739 25.394 26.263 

Espanha 15.876 16.300 16.687 17.284 17.954 18.657 19.612 20.636 21.427 22.312 

Brasil 13.337 13.888 14.681 15.770 16.815 17.635 18.302 18.685 19.310 20.093 

Canadá 16.194 16.336 16.588 16.668 16.815 17.078 17.464 17.964 17.571 17.783 

México 11.352 11.602 12.045 12.523 12.818 13.296 13.891 14.592 15.487 16.882 

China 7.015 8.176 9.420 10.400 11.450 11.818 13.190 13.190 13.190 13.863 

Austrália 9.954 10.215 10.835 10.651 11.097 11.351 11.737 11.937 12.025 12.126 

Coréia do Sul 5.231 6.274 7.404 8.469 9.553 10.413 10.470 11.164 12.060 12.915 

Holanda 5.914 6.063 6.211 6.290 6.420 6.505 6.639 6.894 7.190 7.389 

Argentina 6.457 6.520 5.666 5.903 6.071 6.281 6.544 6.607 6.645 6.898 

África do Sul 5.108 5.197 5.284 5.331 5.459 5.506 5.582 5.640 5.713 5.805 

Bélgica 4.505 4.584 4.673 4.755 4.838 4.891 5.001 5.119 5.222 5.299 

Áustria 3.977 4.114 4.240 4.368 4.478 4.145 4.262 4.396 4.493 4.584 

Suécia 3.906 3.882 3.912 3.953 3.981 4.039 4.145 4.259 4.387 4.428 

Outros 98.613 92.378 92.037 97.940 111.779 124.601 112.525 116.706 135.766 150.210 

TOTAL 613.530 617.087 629.077 646.759 671.258 698.909 699.793 715.858 748.712 775.392 
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Figura 20: Frota de veículos por país – 1992-2001 
Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA, 2004. 
 

Uma grande parcela do crescimento da frota ocorreu em países em 

desenvolvimento e diversas cidades como São Paulo, Seul, Cidade do México, 

Santiago, Buenos Aires, Bangcoc, Taipe, Manila e outras passaram a enfrentar 

problemas sérios de poluição do ar devido o tráfego de veículos. Para combater essa 

degradação na qualidade do ar, um número crescente de países passou a estabelecer 

legislações específicas regulamentando o controle das emissões de poluentes emitidos 

por veículos. Essas regulamentações, baseadas normalmente em normas técnicas e 

práticas desenvolvidas nos EUA, Europa e Japão, que apesar de buscarem atingir os 

mesmos objetivos, apresentam algumas vezes diferenças consideráveis entre si. Fatores 

importantes como: característica de qualidade dos combustíveis disponíveis, métodos de 

ensaio adotados para a medição e homologação das emissões, prazos de implementação, 

limites de emissão, procedimentos de certificação, requisitos de durabilidade de 

componentes, aplicação regional ou nacional, controle da frota em circulação, 
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incentivos econômicos, implementação institucional e política de penalidades podem 

gerar resultados com eficiências diferentes (MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA, 

2002  e ONURSAL et al, 1997). 

Mesmo com as diferenças existentes entre as legislações, a sua implementação 

tem resultado na oferta ao mercado consumidor de veículos e combustíveis cada vez 

menos poluentes, possibilitando uma significativa redução nos níveis de emissão de 

poluentes atmosféricos em diversas regiões do mundo e a contenção da degradação da 

qualidade do ar, apesar do crescimento contínuo da frota de veículos automotores em 

circulação e do aumento no uso dos veículos. A poluição do ar continua a ser um 

problema sério em muitas regiões do mundo. 

 

4.2.1 Experiência dos Estados Unidos 

 Em 1970, o congresso norte-americano instituiu a mais ampla das legislações 

ligada ao assunto poluição atmosférica o “Clean Air Act (1970)” (ou Lei do Ar Limpo) 

e criou a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para proteger 

todos os aspectos relacionados ao Meio Ambiente. A USEPA estabeleceu padrões 

nacionais de qualidade do ar ambiente (NAAQS – National Ambient Air Quality 

Standards) para seis poluentes atmosféricos: dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio (O3), 

dióxido de enxofre (SO2), material particulado (MP) e chumbo (Pb); criou metas de 

emissão para todos os veículos, entre outras medidas (USEPA, 2003 e POKHAREL et 

al, 2003). 

Durante as últimas décadas, os padrões de emissão têm sido revisados e novas 

tecnologias concebidas para alcançá-los. Todos os anos, a USEPA observa os níveis de 

poluentes no ar e as quantidades de emissão dos diversos tipos de fontes para verificar 

como as emissões mudam ao longo do tempo e para resumir a situação corrente da 

qualidade do ar.  
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A tabela 17 mostra que a qualidade do ar americano, baseada na concentração 

dos poluentes principais, melhorou muito ao longo dos últimos anos. 

      Tabela 17: Porcentagens de mudança na Qualidade do Ar e nas Emissões (EUA) 

Porcentagem de mudança da Qualidade 
do Ar 

Poluentes 

1983 a 2002 1993 a 2002 
NO2 -21                   - 11 
O3 1 hora                     -22

8 horas                        -14 
-  2 a 

                 + 4 a 

SO2 - 54                 - 39 
PM 10 - -13 
PM 2,5 - -8b 
CO -65 -42 
Pb -94 -57 
 

Porcentagem de mudança nas Emissões 
 

 

1983 a 2002 1993 a 2002 
NOx -15 -12 
COV -40 -25 
SO2 -33 -31 
PM 10

c -34d -22 
PM 2,5

c - -17 
CO -41 -21 
Pb e -93 -5 

 - Dado não disponível 
a  estatisticamente não significante 

b Baseado em porcentagem de mudança a partir de 1999 
c Inclui apenas partículas diretamente emitidas 

d Baseado na porcentagem de mudança a partir de 1985 
e As emissões de Pb são incluídas no inventário de emissões de poluentes do ar tóxicos e são a apresentadas de 1982-2001 

Números negativos indicam melhora na qualidade do ar ou redução nas emissões 
Fonte: EPA, 2003. 
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  A USEPA estima que as emissões dos veículos automotores sejam as maiores 

contribuintes para a poluição atmosférica. Em 1998, os automóveis contribuíram com 

60% das emissões de CO, 44% dos HC e 31% dos NOx, segundo o inventário de 

emissões dos EUA (POKHAREL et al, 2003).  

4.2.1 (a) CAFE 

Durante a crise do petróleo de 1973, o Congresso Americano estabeleceu o 

Programa CAFE (“Corporate Average Fuel Economy” ou de Economia de 

Combustível) que requeria aos fabricantes de automóvel a diminuição do consumo 

médio de combustível dos veículos vendidos nos EUA, estabelecendo padrões de 

consumo para os automóveis, caminhões leves e veículos esportivos. 

Padrão para automóveis = 27,5 mgp 3 • 

• 

                                                

Padrão para caminhões leves = 20,7 mgp 

Os padrões do CAFE fizeram com que quantidades substanciais de derivados de 

petróleo fossem economizadas e tiveram um papel importante na redução das emissões 

veiculares de compostos de carbono. Contudo, a eficiência desses padrões tem sido 

limitada, principalmente, pelo motivo de não sofrerem alteração há alguns anos, devido 

ao impacto que ocasionariam na economia (deslocamento de postos de trabalho em 

muitas industrias e estados; aumento dos preços dos veículos e etc) (BEZDEK et al, 

2004) 

4.2.1 (b) Programa Cidades Limpas (Clean Cities) 

Segundo CLEAN CITIES, 2004 e  RIBEIRO, 2002,  o Programa de Cidades 

Limpas foi criado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) em 

resposta as Leis de Política de Energia (EPAct) de1992.        É voltado para formação de 

parcerias voluntárias entre o governo e a industria a fim de mobilizar grupos de 

 
3  mgp (milhas por galão) , 1 mpg  = ± 0,425 km/l 
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interesse locais (por exemplo, em condados), para a expansão de atividades com 

combustíveis veiculares alternativos (AFV). 

Mais de 80 alianças foram formadas durante os 10 primeiros anos do programa.  

Em janeiro de 2004, existiam 4 400 depositários de dinheiro apostado  

(“stakeholders”) operado diversas AFVs, substitui-se aproximadamente 180 milhões de 

galões de petróleo e reduziu-se  31 800  toneladas /ano de emissões. 

Os combustíveis alternativos reconhecidos pelo Clean Cities e identificados pela 

EPAct são : 

Biodiesel • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Eletricidade 

Etanol 

Metanol 

Gás Natural 

Combustíveis líquidos feitos a partir de gás natural 

Gás liquefeito de petróleo 

Hidrogênio.  
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 4.2.1 (c) Califórnia 

A Bacia aérea da costa sul, no estado da Califórnia nos EUA, é composta de 

quatro condados4: Los Angeles, San Bernardino, Orange e Riverside. Essa bacia é 

formada por linhas de montanhas e pelo oceano Pacifico que aprisionam as emissões, 

principalmente nas épocas de inversão térmica. Os problemas de qualidade do ar nessa 

região da Califórnia estão entre os piores dos EUA; o que ao longo dos anos, conduziu à 

adoção de padrões e políticas de controle de emissões mais restritivas do que as 

aplicadas no resto do país (RIBEIRO et al, 2003, WALSH, 1996 e OGDEN et al, 

2004). 

A Califórnia foi pioneira na adoção de diversas medidas ligadas ao controle das 

emissões veiculares. Atualmente, é o local do mundo que tem o programa de controle de 

emissões de maior sucesso, e que direciona e baliza diversos países na adoção de 

medidas ligadas a emissões. Por isso, um estudo dos problemas, ações adotadas e 

resultados obtidos nessa região é de extrema valia para o entendimento do cenário atual 

no assunto. 

A tabela 18 sintetiza os principais eventos que ocorreram na Califórnia nas 

últimas décadas relacionados à qualidade do ar. 

Tabela 18: Histórico de Eventos relacionados à qualidade do ar na Califórnia 

Ano 
 

Histórico de Eventos relacionados à Qualidade do Ar na CALIFORNIA 
 

1930 A população da Califórnia é menor do que 6 milhões de habitantes e o total de veículos 
registrados  chega a 2 milhões. 

1940 A população da Califórnia chega a 7 milhões de habitantes,  o número  de veículos registrados  
chega a 2,8 milhões e o Total de Milhas Viajadas dos  veículos (VMT) é de 24 bilhões.  

1943 O primeiro reconhecido episódio de “smog” ocorre em Los Angeles no verão de 1943. 
 
 

1945 A cidade de Los Angeles inicia seu Programa de Controle da Qualidade do Ar 
estabelecendo a Agência de Controle de Fumaça no Departamento de Saúde 

                                                 
4 Condado é uma divisão territorial da Grã-Bretanha (ou de estados nos EUA) mais ou menos 
correspondente a município 
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1947  * Em 10 de Junho de 1947, o governador da Califórnia, Earl Warren assina a Lei de Controle 
da Poluição do Ar e autoriza a criação dos distritos de controle da poluição do ar (APCD) em 
todos os condados do estado. 
 

* O APCD do condado de Los Angeles é estabelecido sendo o primeiro no país 
 
* A Califórnia oficialmente adota o sistema RINGELMANN, que mede a opacidade da 
fumaça emitida de chaminés e outras fontes. 

1950 A população da Califórnia chega a 11 milhões de habitantes, o total de veículos registrados 
excede a 4,5 milhões e o Total de Milhas Viajadas dos veículos (VMT) é de 44,5 bilhões. 
 

1955 * A lei Federal de Controle da Poluição do Ar de 1955 é promulgada 
 
* Laboratório de Controle da Poluição Veicular no condado de Los Angeles.  
 

1959 A Califórnia sanciona requerimento de legislação do Departamento Estadual de Saúde Pública 
para estabelecimento de padrões de qualidade do ar e controles para emissões veiculares 
automotoras.  

1960 * A população da Califórnia chega a 16 milhões de habitantes, o total de veículos registrados  
se aproxima de 8 milhões e o VMT é de 71 bilhões. 
 
* O Conselho de Controle da Poluição Veicular Automotora é estabelecido e a primeira 

função é testar e certificar os dispositivos para instalação nos automóveis vendidos na 
Califórnia 

 
1961 A primeira tecnologia de controle de emissões automotivas do país, PCV (“Positive 

Crankcase Ventilation” - Ventilação das emissões de carter), é imposta pelo Conselho Estadual 
de Veículos Automotores da Califórnia para controlar as emissões de hidrocarbonetos do 
carter. 
 

1963 * O requerimento de PCV de 1961 tornasse efetivo nos veículos de passeio vendidos na 
Califórnia. 
 
* A primeira lei do Ar Limpo de 1963 é sancionada. Autorizações da Secretária federal de 
Saúde, Educação e Previdência Social definem que os critérios de qualidade do ar devem ser 
baseados em estudos científicos. 
 

1965 Ozônio: Medidas confiáveis da concentração de O3 começam a ser registradas 
 

1966 * Padrões de emissão de HCs e CO  em escapamento de automóveis são adotados pelo 
Conselho de Controle da Poluição Veicular Automotora, sendo os primeiros dessa natureza a 
serem adotados no país. 
 
* A Patrulha Rodoviária da Califórnia começa a realizar inspeções aleatórias nas estradas 
para verificar os dispositivos de controle das emissões.  

1967 * O CARB ou simplesmente ARB (“California Air Resources Board” - Conselho de 
Recursos do Ar da Califórnia) é criado a partir da fusão do Conselho de Controle da 
Poluição Veicular da Califórnia e o do Conselho Sanitário do Ar e seu laboratório 
 

A Lei de Qualidade do Ar Federal de 1967 é promulgada e estabelece a estrutura para 
definição de Regiões de Controle da Qualidade do Ar (“Air Quality Control Regions”) 
baseando-se em fatores meteorológicos e topográficos que influenciam a poluição 
atmosférica. 
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1969 Os primeiros Padrões Estaduais de Qualidade do Ar Ambiente são promulgados pela 
Califórnia para: partículas totais em suspensão, oxidantes fotoquímicos, dióxido de enxofre, 
dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono.  

1970 * A população da Califórnia chega a 20 milhões de habitantes, o total de veículos registrados 
se aproxima de 12 milhões e o VMT é de 110 bilhões. 
 
*As médias nacionais de emissão por veiculo (novo e usado): NOx =5,3 g/mile e HCs = 8,6 

g/mile 
 
* As emissões veiculares acumuladas da California para  NOx e HC são em torno de   

1,6 milhões de toneladas/ano 
1971 ARB adota o primeiro padrão automotivo para NOx  no país 

 
1975 * A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada  na bacia aérea da costa sul é de 0,39 ppm. 

Esta área excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em 118 dias deste ano. 
 
* Os primeiros conversores catalíticos de duas vias passam a ser utilizados como parte do 
Programa de Controle de Emissão Veicular Automotora da ARB 
 

1976 *O Distrito de Gerenciamento da Qualidade do Ar da região da Costa Sul é formado e inclui os 
condados de: Los Angeles, San Bernardino, Orange e Riverside. 
 
* A ARB limita o chumbo na gasolina 

1977 Emenda da Lei do ar Limpo Federal de 1977 é promulgada e solicita a revisão de todos os 
Padrões Nacionais de Qualidade do Ar até 1980 
 

1980 * A população da Califórnia aproxima-se de 24 milhões de pessoas, o total de veículos 
registrados ultrapassa 17 milhões e o VMT é de 155 bilhões. 
 
* As médias nacionais de emissão por veiculo (novo e usado): 
                                       NOx  = 4,8 g/mile e HC = 5,5 g/mile 
 
* As emissões veiculares acumuladas da California para  NOx e HC permanecem nos níveis de 
1970 (1,6 milhões de toneladas/ano) apesar do aumento de 45 bilhões no VTM  nesses dez 
anos. 
* Ozônio: A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada na Bacia Aérea da Costa Sul é de 
0,49 ppm. Esta área excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em 102 dias 
deste ano. 
 
* Testes de verificação realizados pela ARB nos automóveis em uso para avaliar se 
continuavam a estar de acordo com os padrões de emissão, relativos ao seu ano correspondente. 
Isto era um forte incentivo para os fabricantes desenvolverem equipamentos de controle de 
emissões mais duráveis e evitar o risco de retorno dos veículos às fabricas para reajustes 
(“Recall”).   

1984 O Programa de verificação de Smog da California investigou o efeito da identificação dos 
veículos que precisariam de manutenção para assegurar a eficiência dos sistemas de controle 
em bases bienais 

1985 Ozônio: A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada na Bacia Aérea da Costa Sul é de 
0,39 ppm. Esta área excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em 83 dias deste 
ano 

1988 * A Lei do Ar Limpo da California é assinada. É apresentada a estrutura de gerenciamento 
da qualidade do ar na California para os próximos 20 anos (até 2008) 
 
* ARB adotou providências para que seja requerido dos carros, modelo 1994, sistema 
computacional de bordo (OBD) para monitorar as emissões e alertar os proprietários em caso 
de problema. 
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1990 A população da Califórnia aproxima-se de 30 milhões de pessoas, o total de veículos 
registrados chega 23 milhões e, o VMT é de 242 bilhões. 
 
* As médias nacionais de emissão por veiculo (novo e usado): 
                                       NOx  = 3,0 g/mile e HC = 2,7 g/mile 
 
* As emissões veiculares acumuladas da California para  NOx e HC é de 1,4 milhões de 
toneladas/ano. Foram 200.000 toneladas/ano amenos do que 1980 apesar do aumento de 87 
bilhões no VTM . 
 
* Ozônio: A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada na Bacia Aérea da Costa Sul é de 
0,33 ppm. Esta área excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em 42 dias deste 
ano. 
 
*ARB aprova os padrões para Combustíveis de Queima Limpa, de Emissão Veicular 
Baixas e Emissão Veicular Zero. 

1992 A Fase I da gasolina de Queima Limpa da Califórnia (CBG) entra no mercado. É 
eliminado o Pb da gasolina. Em novembro do mesmo ano a ARB requer a adição de 
oxigenados à gasolina para diminuir as emissões de CO em 10% 
 

1993 * ARB sanciona os novos padrões para o diesel limpo, resultando na redução das emissões: 
 MP em aproximadamente 14 toneladas/dia, SO2 de 80 toneladas/ dia e   
NOx de 70 toneladas/dia. Os ônibus e caminhões à diesel são as maiores fontes de emissão de 
NOx 
 
* O óleo diesel da California chega ao mercado 
 

1994 A corte dos EUA ordena que a USEPA desenvolva um Plano de Implementação Federal (FIP) 
para as numerosas áreas de não-atendimento na California. 
   

1995 * O  total de veículos registrados chega 26 milhões e o VMT é de 271 bilhões. 
 
* As médias nacionais de emissão por veiculo (novo e usado): 
                                       NOx  = 2,2 g/mile e HC = 1,8 g/mile 
 
* As emissões veiculares acumuladas da California para  NOx e HC é de 1,1 milhões de 
toneladas/ano.  
 
* Ozônio: A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada na Bacia Aérea da Costa Sul é de 
0,26 ppm. Esta área excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em 14 dias deste 
ano. 

1996 * Ozônio: A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada na Bacia Aérea da Costa Sul é de 
0,24 ppm. Esta área excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em 7 dias deste 
ano. 
 
* Os sete maiores fabricantes de automóveis comprometem-se a fabricar e vender veículos 
com emissão Zero 
 
* A fase II da gasolina de queima limpa (CBG) chega ao mercado. A CBG reduziu a 
quantidade de ozônio e precursores em 300 toneladas/dia, assim como reduziu o transporte pelo 
ar de compostos tóxicos, como o benzeno. Isto é equivalente a tirar 3,5 milhões de carros da rua 

1998 * A ARB identificou as emissões de material particulado do diesel como sendo 
contaminantes tóxicos do ar. 
 
* A ARB adotou seu padrão de emissão LEV II para a maioria das mini-vans, pick-ups e 
utilitários (massa superior a 8500 lb) para reduzir os níveis de emissão dos carros de passeio 
até 2007. 
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1999 * Parceria California - Células Combustíveis, uma demonstração que os veículos a células 
combustíveis formalmente começaram. Essa parceria inclui fabricantes de automóveis, 
fabricantes de células combustíveis e o estado da California. 
 
* Proibição do MTBE como aditivo da gasolina 

2000 A população da Califórnia caminha para 34 milhões de pessoas. O total de veículos registrados 
chega 23,4 milhões e o VMT são de 280 bilhões. 
 
* As médias nacionais de emissão por veiculo (novo e usado): 
                                       NOx  = 2,1 g/mile e HC = 1,6 g/mile 
 
* As emissões veiculares acumuladas da California para  NOx e HC é de 1,2 milhões de 
toneladas/ano.  
* Ozônio: A concentração máxima (1 hora) de O3 registrada na Bacia Aérea da Costa Sul é de 
0,18 ppm. Esta área não excedeu o Estágio 1 de Alerta de Smog  (0,20 ppm de O3) em nenhum 
dia deste ano. 
 
* Seis comunidades foram escolhidas pelo Programa de Proteção da Saúde Ambiental da 
Criança para se estudar e melhorar o entendimento do impacto da poluição atmosférica na 
saúde e no desenvolvimento das crianças. 
 
* A ARB adota regulamentações para reduzir ainda mais a poluição atmosférica causada 
por ônibus que operam na Califórnia 
 

2001 *Os fabricantes de automóveis são requisitados a produzir entre 4 450 e 15 450 carros de 
emissão Zero começando em 2003. 
 
*Novos padrões de emissão para o diesel reduzindo as emissões de fuligem e formadores 
de smog em 90% para os novos motores a diesel de grande porte. Os padrões tomarão efeito 
nos modelos 2007. 
 
 
 

 Fonte: ARB, 2004, WALSH, 1996 e EPA, 1994. 

 

4.2.2 Experiência Européia 

 

Segundo WALSH (2000), em 1994 a Comissão Européia estabeleceu o 

Programa Europeu de Automóveis – Combustíveis com a Associação Européia das 

Industrias de Automóveis (ACEA) e a Industria de Petróleo (Europia) estabeleceram as 

bases técnicas para o desenvolvimento da política de emissões veiculares da 

Comunidade Européia. A primeira fase do programa foi completada em 1996 e 

prosseguiu por mais dois anos para refinamento.   Um dossiê de três partes para grandes 

reduções da poluição do transporte rodoviário na Comunidade foi aprovado, em 1998, 
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pelo Parlamento europeu e pelo Conselho de Ministérios Ambientais. Esses três dossiês 

abrangem: 

Medidas contra a poluição atmosférica causada por veículos de 

passageiros, especificada pela Diretriz 70/220/EEC, que sofreu algumas 

reformulações, que entre as mais importantes (DIESELNET, 2005) 

estão: 

• 

• 

• 

i. Padrões EURO 1 (também conhecida como EC 93): Diretrizes 

91/441/EEC (apenas para veículos de passageiros)ou 93/59/EEC 

(para veículos de passageiros e caminhões leves) 

ii. Padrões EURO 2 (EC96): Diretrizes 94/12/EC ou 96/69/EC 

iii. Padrões EURO 3/4 (2000/2005): Diretrizes 98/69/EC, e mais 

retificações na 2002/80/EC. 

Medidas contra a poluição atmosférica por emissão de veículos 

comerciais leves (pick-up, vans para cargas, etc). 

Qualidade da gasolina e do diesel (93/12/EC). 

A tabela a seguir mostra os padrões de emissão da Comunidade Européia para 

carros de passeio 

Tabela 19 : Padrões de Emissão da Comunidade Européia para carros de passeio 
 ( 2500 Kg) 
 

Fase Combustível CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

HC+NOx 
(g/km) 

PM 
(g/km) 

Diesel 2,72 (3,16) - - 0,97 (1,13) 0,14 (0,18) EURO 
1 Gasolina 2,72 (3,16) - - 0,97 (1,13) - 

Diesel 1,00 - - 0,70 0,08 EURO 
2 Gasolina 2,20 - - 0,50 - 

Diesel 0,64 - 0,50 0,56 0,05 EURO 
3 Gasolina 2,30 0,20 0,15 - - 

Diesel 0,50 - 0,25 0,30 0,025 EURO 
4 Gasolina 1,00 0,10 0,08 - - 

Fonte: Adaptado a partir de DIESELNET, 2005 e WALSH, 2000. 

   

 88



Capítulo 4 
______________________________________________________________________ 

Outras medidas ligadas à fase EURO 3/4: 

No inicio da fase EURO 3, os veículos precisavam estar equipados com 

sistema de diagnostico a bordo (OBD). As diretrizes ligadas a esse 

sistema são: 1999/102/EC e 2001/1/EC. 

• 

• Introdução de incentivos fiscais para os fossem condescendente 

antecipando regulamentações (DIESELNET, 2005 e WALSH, 2000). 

4.3 Experiências Nacionais 

Segundo o DENATRAN (2004), a frota de veículos brasileira em 2003 era de 

36.658.501 veículos, sendo que 55 % (20.083.423 veículos) destes estavam 

concentrados  na região sudeste do país (verificar no ANEXO II a evolução da frota). 

Essa região do país, ao longo dos últimos anos, tem sofrido um processo de urbanização 

e concentração populacional bastante acelerado (IBGE, 2004) contribuindo para 

ocorrência de sérios problemas de poluição atmosférica. Por isso, têm recebido uma 

atenção especial nos projetos que buscam a melhora da qualidade do ar. 

Os órgãos públicos e a iniciativa privada têm implementado uma série de 

programas com o objetivo de atacar o problema (poluição atmosférica).  Alguns desses 

programas possuem cunho estritamente nacional (PROCONVE, ECONOMIZAR, 

CONPET E I/M) e outros são desenvolvidos em parceria com instituições internacionais 

(INICIATIVA DO AR LIMPO). No próximo item é feita uma panorâmica com relação 

a esses projetos. 

4.3.1 PROCONVE 

 A necessidade de criar um programa nacional que contemplasse as emissões 

atmosféricas de origem veicular começou a tomar corpo no inicio dos anos oitenta, a 

partir da constatação da gravidade do problema de poluição atmosférica nos grandes 

urbanos brasileiros (IBAMA, 2004). 
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Segundo IBAMA (2004) e MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA (2002), o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, foi 

estabelecido e regulamentado desde 1986 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, através de várias Resoluções, e suportado pela Lei nº 8.723/93, que 

estabelece as diretrizes, prazos e padrões legais de emissão admissíveis para as 

diferentes categorias de veículos e motores, nacionais e importados. O PROCONVE foi 

baseado na experiência internacional dos países desenvolvidos (Onursal et al.,1997).. 

Nessa mesma época, também, foi instituído o Programa Nacional de Certificação de 

Conformidade de Veículos Automotores: Emissões - PROVEM1, que foi submetida à 

apreciação do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

CONMETRO e aprovada pela Resolução n.º 01/1987. A estrutura do PROCONVE 

definiu uma estratégia na qual a SEMA é responsável pela coordenação, implementação 

e execução do PROCONVE, tendo como o seu braço técnico e operacional, a CETESB.  

O programa tem como principal meta a redução da contaminação atmosférica 

através da fixação dos limites de emissão, induzindo o desenvolvimento tecnológico dos 

fabricantes e determinando que os veículos e motores atendam a limites máximos de 

emissão, em ensaios padronizados e com combustível de referência. Também impõe a 

certificação de protótipos e o acompanhamento estatístico em veículos de produção, a 

autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, para o uso de combustíveis alternativos, o recolhimento e reparo 

de veículos ou motores encontrados em desconformidade com a produção ou projeto e 

proíbe a comercialização de modelos de veículos não homologados. 

O PROCONVE classifica os veículos em três categorias – leve de passageiros, leve 

comercial e veiculo pesado: 
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1-Veículo leve de passageiros (automóveis) 

 É o veiculo automotor com massa total máxima autorizada até 3 856 kg e massa 

do veiculo em ordem de marcha até 2 720 kg, projetado para o transporte de até 12 

passageiros, ou seus derivados para transporte de carga. O controle de emissão destes 

veículos foi escalonado em três fases: 

 Fase I: gradativamente, de 1988 a 1991, com o aprimoramento dos projetos dos 

modelos já em produção e redução das tolerâncias na produção quando do 

estabelecimento do PROCONVE. Iniciou-se também o controle da emissão evaporativa 

(cumprida). 

 Fase II: a partir dos limites para 1992, verifica-se a aplicação de tecnologias 

novas, tais como o aparecimento de injeção eletrônica ou carburadores assistidos 

eletronicamente dos conversores catalíticos para redução das emissões (cumprida). 

 Fase III: através do atendimento aos limites estabelecidos a partir de 1º de 

janeiro de 1997, o fabricante/ importador está sendo induzido a empregar melhores 

tecnologias disponíveis para a formação de mistura e controle eletrônico do motor (em 

andamento). 

2- Veículo Leve comercial (utilitários) 

 É o veiculo automotor não derivado de veiculo leve de passageiro com massa 

total máxima autorizada de até 3 856 kg e massa do veículo em ordem de marcha de até 

2 720 kg, projetado para o transporte de carga, ou misto ou seus derivados, ou projetado 

para o transporte de mais que 12 passageiros, ou ainda com características especiais 

para uso fora da estrada. 

 O controle das emissões gasosas pelo escapamento destes veículos, como o 

monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e 

também do material particulado (MP), iniciou-se em 1995, com a publicação da 
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resolução CONAMA nº 15/95.  

3- Veiculo Pesado (ônibus, caminhão) 

 É o veiculo automotor para o transporte de passageiros  e /ou carga, com massa 

total máxima autorizada maior que 3 856 kg ou massa do veículo em ordem de marcha 

maior que  2720 kg, projetado para o transporte de passageiros e/ ou carga. 

 O controle das emissões gasosas pelo escapamento de veículos pesado, como o 

CO, HC, NOx e também MP, iniciou-se em 1993 com a publicação da resolução 

CONAMA nº 08/93, que introduziu, gradativamente, os novos limites europeus 

denominados de Fase III( EURO I), para 1996 ( com antecipação para 80% dos ônibus 

urbanos para 01/03/94) e fase IV ( EURO II), para o ano de 2000 (com antecipação para 

80% dos ônibus urbanos para 01/01/98). 

 Essa resolução que adota a classificação para os veículos automotores é  apresentada na 

tabela abaixo: 
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Tabela 20 : Classificação dos veículos automotores.  

Classificação Definição 
Veículo 

Leve de Passageiros 

Veículo automotor com massa total máxima autorizada até 3 856 kg e massa do veículo em ordem 

de marcha até 2 720 kg, projetado para o transporte de até 12 passageiros, ou seus derivados para 

transporte de carga. 

 

Veiculo 

Leve Comercial 

Veiculo automotor não derivado de veiculo leve de passageiros com massa total máxima 

autorizada até 3 856 kg e massa do veículo em ordem  de marcha até 2 720 kg, projetado para o 

transporte  de carga, ou misto ou de seus derivados, ou projetado para o transporte de mais que 12 

passageiros, ou ainda com características especiais para uso fora da estrada 

 

 

Veiculo com 

características 

especiais para uso 

fora de estrada  

Veiculo que possui tração nas quatro rodas e no mínimo quatro das seguintes características 

calculadas para o veiculo com peso em ordem de marcha, em superfície plana, com as rodas 

dianteiras paralelas  à linha de centro longitudinal do veiculo e os pneus inflados com a pressão 

recomendada pelo fabricante:  

-Ângulo de ataque mínimo: 25º 

 -Ângulo de saída mínimo: 20º 

 -Ângulo de transposição de rampa mínimo: 14º 

 -Altura livre do solo, entre os eixos, mínimo: 200 mm 

 -Altura livre do solo sob os eixos dianteiro e traseiro mínimo: 180 mm 

 

Veiculo pesado 

Veiculo automotor para o transporte de passageiros e/ou carga, com massa total máxima autorizada 

maior que 3 856 kg e massa do veículo em ordem de marcha maior que 2 720 kg, projetado para o 

transporte de passageiros e/ou carga. 

Fonte: Elaboração própria a partir da CONAMA nº 15 (1995) 

 Dentre os resultados positivos alcançados pelo programa, podem ser vistos na 

tabela a seguir, a significativa redução dos fatores de emissão do CO, HC, NOx,  dos 

veículos leves, ao longo dos anos . 
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Tabela 21: Fatores Médios de Emissão de Veículos Leves de Passageiros 

Ano Modelo Combust. CO (g/Km) HC  (g/Km) NOx(g/Km) Emissão Evaporativa (g/teste) 

pré-1980 gasolina 54,00 4,70 1,20 nd 

1980-1983 Gasool 33,00 3,00 1,40 nd 

  Álcool 18,00 1,60 1,00 nd 

1984-1985 Gasool 28,00 2,40 1,60 23,00 

  Álcool 16,90 1,60 1,20 10,00 

1986-1987 Gasool 22,00 2,00 1,90 23,00 

  Álcool 16,00 1,60 1,80 10,00 

1988 Gasool 18,50 1,70 1,80 23,00 

  Álcool 13,30 1,70 1,40 10,00 

1989 Gasool 15,20 1,60 1,60 23,00 

  Álcool 12,80 1,60 1,10 10,00 

1990 Gasool 13,30 1,40 1,40 2,70 

  Álcool 10,80 1,30 1,20 1,80 

1991 Gasool 11,50 1,30 1,30 2,70 

  Álcool 8,40 1,10 1,00 1,80 

1992 Gasool 6,20 0,60 0,60 2,00 

  Álcool 3,60 0,60 0,50 0,90 

1993 Gasool 6,30 0,60 0,80 1,70 

  Álcool 4,20 0,70 0,60 1,10 

1994 Gasool 6,00 0,60 0,70 1,60 

  Álcool 4,60 0,70 0,70 0,90 

1995 Gasool 4,70 0,60 0,60 1,60 

  Álcool 4,60 0,70 0,70 0,90 

1996 Gasool 3,80 0,40 0,50 1,20 

  Álcool 3,90 0,60 0,70 0,80 

1997 Gasool 1,20 0,20 0,30 1,00 

  Álcool 0,90 0,30 0,30 1,10 

1998 Gasool 0,79 0,14 0,23 0,81 

  Álcool 0,67 0,19 0,24 1,33 

1999 Gasool 0,74 0,14 0,23 0,79 

  Álcool 0,60 0,17 0,22 1,64 

2000 Gasool 0,73 0,13 0,21 0,73 

 Álcool 0,63 0,18 0,21 1,35 

2001 Gasool 0,48 0,11 0,14 0,68 

 Álcool 0,66 0,15 0,08 1,31 

Fonte: Adaptado de CETESB (2002). 

A figura 21 mostra a evolução dos fatores de emissão médios dos principais poluentes, 

para os veículos leves a gasool, de acordo com os dados da tabela. 
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Evolução dos Fatores de Emissão Médios de Veiculos Leves (Gasool)
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Figura 21: Evolução dos Fatores de Emissão Médios para Veículos Leves (Gasool) 
Fonte: Elaboração própria a partir de CETESB (2002). 
 
 

4.3.2 Projeto ECONOMIZAR 

O Projeto Economizar, criado em 1996, oferece gratuitamente apoio técnico ao 

setor de transporte rodoviário – cargas e passageiros –, visando a racionalizar o 

consumo de óleo diesel e promover a melhoria da qualidade do ar, reduzindo a emissão 

de fumaça preta de ônibus e caminhões. O Economizar é fruto de uma articulação entre 

os setores público e privado, estruturada por intermédio de um Convênio de Cooperação 

Técnica entre a Petrobras, por meio do CONPET, o Ministério de Minas e Energia, o 

Ministério dos Transportes e a Confederação Nacional do Transporte (CNT), por meio 

do Instituto de Desenvolvimento, Assistência Técnica e Qualidade em Transporte (Idaq) 

(ECONOMIZAR, 2004).  

A organização e o modo de funcionamento do Projeto Economizar 

compreendem uma coordenação nacional e supervisões regionais. A coordenação 

nacional – Petrobras/CONPET e CNT/Idaq – é responsável pela articulação 

institucional, pelo estabelecimento de metas a serem atingidas, pela aprovação de 
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normas e procedimentos operacionais, além do acompanhamento e avaliação dos 

resultados. Às supervisões regionais cabem a elaboração das normas e procedimentos 

operacionais e o planejamento e controle da execução dos trabalhos de campo nas 

respectivas áreas de influência. (ECONOMIZAR, 2004). 

O Projeto Economizar é provido de unidades móveis dotadas dos instrumentos 

necessários para analisar os pontos críticos que influenciam o uso racional do óleo 

diesel.  

A parceria deve realizar a avaliação dos seguintes pontos: 

-Metodologia de gestão do uso dos combustíveis pelos transportadores.  

- Estado dos veículos e rendimento dos motores (teste de fumaça com opacímetro).  

- Práticas de manutenção dos veículos.  

- Qualificação de motoristas e mecânicos.  

- Qualidade do diesel consumido, cuidados com o recebimento, armazenagem e 

instalações.  

- Identificação de práticas e experiências bem-sucedidas adotadas pelas empresas que 

contribuem para o aumento da eficiência do uso do óleo diesel. (ECONOMIZAR, 

2004). 

4.3.3 CONPET 

É um programa do ministério de Minas Energia, coordenado por representantes 

de órgãos do governo. Foi instituído por decreto federal em 1991, como Programa 

Nacional de racionalização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás natural. Seu 

principal objetivo é incentivar o uso eficiente das fontes de energia não-renováveis no 

transporte, nas residências, no comercio, na industria e na agropecuária (CONPET, 

2004) 
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4.3.4 Iniciativa do Ar Limpo 

A Iniciativa de Ar Limpo nas Cidades da América Latina é um programa 

lançado pelo banco Mundial, em dezembro de 1998, que procura apoiar essas cidades 

em ações de melhoria e reunindo esforços dos governos locais, dos setores privados, dos 

órgãos ambientais, da sociedade civil, das organizações não-governamentais e de 

entidades internacionais. As cidades que atualmente participam diretamente da 

Iniciativa são: Rio de Janeiro, São Paulo, Lima, México, Bogotá, Santiago e Buenos 

Aires, devido suas as condições de poluição atmosférica (IAL-CAL, 2004). 

 

4.3.5 Programas de inspeção e manutenção (I/M) 

Os Programas de I/M encontram-se implantados em diversos países. Esses 

Programas foram introduzidos nos EUA no final dos anos 70 em resposta às 

discrepâncias entre as emissões de veículos novos, apresentadas nos certificados, e as 

emissões dos veículos em uso. (HARRINGTON et al, 2000) 

Em um típico programa de I/M, os motoristas precisam periodicamente levar 

seus veículos sujeitos a regulamentação a um posto de inspeção, onde um ou mais testes 

são realizados nos sistemas de controle de emissões dos veículos. Aos veículos que são 

reprovados na inspeção é requerido que sejam reparados e re-inspecionados. Na maioria 

dos programas é exigido que os veículos passem por inspeção válida por um ou dois 

anos, depois disso os proprietários precisam retornar aos postos de inspeção para a 

renovação (HARRINGTON op cit, 2000). 

Os programas de inspeção e manutenção para controle das emissões em carros 

em uso são um complemento essencial para padrões de emissão em novos veículos. 

Apesar da dificuldade de implementação, uma inspeção efetiva e um programa de 

manutenção pode reduzir significativamente as emissões dos veículos não controlados. 
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Programas de I/M também são necessários para assegurar, que os benefícios das 

tecnologias de controle nos veículos novos não estão sendo perdidas, pela manutenção 

insatisfatória e as adulterações nos controles de emissão. 

Os programas de I/M para veículos a gasolina comumente incluem medidas das 

concentrações dos HC´s, CO que são exaustos. Estes programas têm uma efetividade 

limitada, mas podem identificar funcionamentos grosseiramente falhos nos sistemas de 

controle de emissões. 

Há dois tipos principais de programas de I/M: programas centralizados, em que 

todas inspeções são feitas em instalações de teste operadas pelo governo ou controladas 

entre operadoras privadas competitivamente selecionadas e programas  

descentralizados, em que ambos testes de emissões e reparos são feitos em garagens 

privadas. Programas descentralizados são geralmente menos eficazes, devido fraudes e 

inspeções inadequadas. Programas centralizados operados por empresas privadas 

rendem melhores resultados e são recomendados para a maioria dos países em 

desenvolvimento. Os programas de I/M são uma parte importante dos esforços para 

controle das emissões veiculares. 

Para assegurar que os avanços nos sistemas de controle de emissões instalados 

nos veículos modernos continuem operando apropriadamente, os programas de I/M são 

agora encontrados na maioria das cidades em vários paises do mundo (HARRINGTON 

et al, 2000) 

Também, de acordo com as metas do PROCONVE, os órgãos estaduais de 

controle ambiental, a partir de 1997, deveriam implantar os Programas de Inspeção e 

Manutenção de Veículos em Uso, cuja regulamentação se deu através das seguintes 

resoluções: Resolução CONAMA 07/93, Resolução CONAMA 18/95 e Resolução 

CONAMA 227/97. 

 98



Capítulo 4 
______________________________________________________________________ 

Com o foco especial no Programa de I/M, a Resolução CONAMA N. 7, de 

31.08.93, define as diretrizes básicas e padrões de emissão para o estabelecimento de 

programas de inspeção e manutenção de veículos em uso. A tabela a seguir mostra os 

limites de emissão CO e HC durante as inspeções. 

Tabela 21: Limites de CO e HC 

 Fonte: FEEMA, 2002. 

Entretanto, apenas no Rio de Janeiro foi estabelecido o Programa de I/M, através 

da Lei Estadual N. 2539, de 19.04.96, restrito à Região Metropolitana na fase inicial e, 

hoje, abrange todos os municípios (MMA, LIMA, FEEMA, 2002). 

 

4.3.6 Experiência do Rio de Janeiro 

a) Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso - PCPV.  
 

O plano de controle da poluição por veículos em uso estabelecido no Estado do 

Rio de Janeiro visa atender às Resoluções CONAMA N0. 18/86 e N0 7/93, à Resolução 

N0. 809 do CONTRAN e o cumprimento às leis N0 8666/96 e 2539/96. Dessa forma, foi 

assinado em 30 de janeiro de 1997 o Convênio entre DETRAN e FEEMA a fim de 

cumprir a determinação dos dispositivos legais para o controle de poluentes gasosos, no 

licenciamento de veículos automotores, na RMRJ e, posteriormente, estendido a outros 

municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os 
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principais objetivos do PCPV (MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA(2002) e FEEMA, 

2001). 

Tabela 22 - Principais objetivos do PCPV 

 
  Promover a melhoria da qualidade do ar, diminuindo ao máximo a emissão de 
poluentes nos veículos automotores; 
 
  Promover a conscientização da população com relação à questão da poluição 
atmosférica causada por veículos automotores; 
 
  Conscientizar os proprietários de veículos da necessidade de manter os motores 
regulados; 
 
  Realizar vistoria anual de veículos com ênfase à emissão de gases e ruídos; 
 
  Monitorar e divulgar regularmente dados da qualidade do ar; 
 
  Expandir as redes manual e automática de monitoramento de qualidade do ar; 
 
  Promover e divulgar material didático visando a educação ambiental; 
 
  Incentivar a melhoria dos serviços oferecidos pelas oficinas mecânicas com vistas ao 
controle da emissão de poluentes gasosos; 
 
  Cumprir a legislação do – Programa de Controle da Poluição Veicular – PROCONVE.  

Fonte: MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA (2002) e FEEMA, 2001. 

 
 

O pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro no sentido de controlar a poluição 

por veículos tem levado à reavaliação de uma série de procedimentos. É indiscutível que 

muito ainda deve ser feito no sentido de aprimorar a realização dos testes de emissão, 

porém já evidenciam resultados positivos que, já permitem a obtenção de alguns 

benefícios, como já observado em outros países. Segue na tabela 22 os aspectos 

positivos. 
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 Tabela 23 - Aspectos positivos do PCPV   

 

 
  Redução das emissões de poluentes (monóxido de carbono, hidrocarbonetos e 
fumaça preta) e no consumo de combustível, após ajustes e reparos nos veículos 
reprovados nas inspeções; 
 
  Redução das emissões de ruído da frota circulante; 
 
  Redução de custos sociais associados à saúde pública; 
 
  Redução da poluição do ar no interior de túneis; 
 
  Redução dos níveis de poluição do ar no interior de locais confinados como 
estabelecimentos, garagens e terminais rodoviários; 
 
  Economia e melhoria da qualidade de combustíveis; 
 
  Redução de congestionamentos devidos às falhas mecânicas, etc. 

Fonte: MMA, LIMA/COPPE/UFRJ, FEEMA (2002) e FEEMA, 2001. 

b) Teste de medição de gases poluentes 

O teste de medição de gases poluentes é feito por ocasião da vistoria anual do 

veículo, em 17 postos de vistoria do Detran na Cidade do Rio de Janeiro e em 12 

cidades do interior do Estado. O teste é realizado por equipamentos ligados a um 

computador que mede, automaticamente, os níveis de hidrocarbonetos (HC), monóxido 

de carbono (CO) e sua diluição (CO+CO2), permitindo obter resultados imediatos e 

exatos.  No caso de o veículo ser reprovado no teste de emissão de gases, o Certificado 

de Registro e Licenciamento do Veículo sairá com a seguinte ressalva: Apto com 

restrições. Neste caso, o proprietário do veículo está contribuindo para aumentar a 

poluição do ar. Todos os equipamentos de medição de gases são homologados pelo 

Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial - INMETRO e possuem sistema 

de segurança que impede que os operadores tenham acesso a controles que permitam a 

alteração dos critérios de aprovação e reprovação (FEEMA, 2002) 
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Os operadores são treinados periodicamente pelos técnicos da FEEMA para 

atualização das novas tecnologias empregadas. Além da supervisão técnica do 

programa, a FEEMA também divulga diariamente o Boletim da Qualidade do Ar  

(FEEMA, 2002) 

c) Resultados 

A experiência adquirida ao longo dos quatro anos de realização dos testes de 

emissão de gases poluentes realizados pelo Detran, com assessoria técnica da Feema, na 

frota de veículos automotores em uso no Estado é apresentada na figura abaixo: 

 

Figura 22: % de Aprovados e Reprovados durante vistoria (1998-2000) 

Fonte: FEEMA, 2002. 

Segundo (FEEMA 2002), há uma tendência declinante dos índices de 

reprovação em função da idade dos veículos. Cerca de 70% dos veículos mais antigos 

foram reprovados e, entre os mais novos, cerca de 10% foram reprovados, o que reflete 

as melhorias tecnológicas introduzidas na construção dos motores e representa estímulo 

à renovação da frota.  
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A tabela a seguir compila resultados das vistorias de I/M segregados por tipo de ciclo de 

operação.  

Tabela 24:  Síntese dos principais resultados das vistorias de I/M 

Número de Vistorias realizadas anualmente 

Ano Veículos ciclo OTTO Veículos ciclo DIESEL 

2000 263.759 5.227 

2001 849.368 36.348 

2002 113.898 3.424 

2003 400.734 29.335 

2004 419.251 40.476 

Reprovações por Ano 

Ano Veículos ciclo 
OTTO % Veículos ciclo 

DIESEL % 

2000 75.322 28,56 1.485 28,41 

2001 235.645 27,74 13.134 36,13 

2002 30.812 27,05 864 25,23 

2003 103.248 25,76 5.577 19,01 

2004 103.129 24,60 4.289 10,60 

Média  26,74  23,88 

Aprovações por Ano 

Ano Veículos ciclo 
OTTO % Veículos ciclo 

DIESEL % 

2000 188.436 71,44 3.742 71,59 

2001 613.698 72,25 23.214 63,87 

2002 83.086 72,95 2.560 74,77 

2003 287.479 71,74 23.758 80,99 

2004 315.656 75,29 36.187 89,40 

Média  72,73  76,12 

 
Fonte: Comunicação Pessoal FEEMA, 2005. 
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4.4 Inventário de Fontes de Emissão 

Segundo FEEMA (2004) e MOREIRA (2004), um Inventário de Emissões 

Atmosféricas é um cálculo da quantidade de certos poluentes atmosféricos emitidos, a 

partir de dada tipologia de fonte, em um dado intervalo de tempo, para um dado local.  

O inventário de fontes de emissão de poluição atmosférica constitui um dos 

instrumentos de planejamento mais úteis para um órgão ambiental, uma vez que 

qualifica e quantifica as atividades poluidoras do ar e fornece informações sobre as 

características das fontes, definindo localização, magnitude, freqüência, duração e 

contribuição relativa das emissões. Esse instrumento tem como conseqüência à 

possibilidade de elaboração de diagnósticos que permitirão fortalecer as tomadas de 

decisão relativas ao licenciamento de atividades poluidoras e as eventuais ações de 

controle necessárias (FEEMA, 2004) 

Inicialmente, esse instrumento de gestão era utilizado, mais comumente, por 

órgãos ambientais. Atualmente, diversas indústrias, dos mais variados segmentos (de 

petróleo, siderurgia e etc), têm implementado sistemas de inventário de emissões tendo 

como principais objetivos: otimização de processos, adequação a atuais e futuros 

padrões de emissão, comprometimento com as melhores práticas mundiais e 

sustentabilidade dos empreendimentos ao longo do ciclo de vida.    

Um inventário de emissões é o primeiro passo para implementação de um 

sistema de gestão de emissões, sendo um processo de constante evolução e de longo 

prazo. 

A execução de um inventário é um esforço que obtém ao longo do tempo 

resultados cada vez melhores. Metas intermediárias devem ser estipuladas para períodos 

definidos e as melhorias obtidas anualmente devem ser adequadamente documentadas 

para que não sejam perdidas.  
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4.4.1 Inventário de Emissões da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

A estimativa de emissões no Rio de Janeiro vem sendo utilizada desde 1973, no 

então Instituto de Engenharia Sanitária – IES e estendeu-se, a partir de 1976, com 

recursos da FEEMA/FUNDREN a todo Estado. As emissões da Região Metropolitana 

foram estimadas, até 1982, pela análise de 4600 cadastros industriais que, aliados aos 

dados do monitoramento, subsidiaram uma série de medidas de controle estabelecidas.  

Nos últimos anos, o programa de estimativa de emissões foi descontinuado, porém a 

FEEMA vinha ao longo dos anos buscando meios de viabilizar a realização do 

inventário de emissões industriais, através de dados cadastrais atualizados (FEEMA, 

2004).  

No final do ano de 2001, em conformidade com as medidas compensatórias 

previstas a implantação da Usina Termoelétrica Norte Fluminense, a FEEMA conseguiu 

dispor de recursos financeiros necessários à contratação de empresa de consultoria para 

realização do Inventário de fontes de emissão na região Metropolitana do Estado.  

O inventário das principais fontes poluidoras da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro foi viabilizado através de um convênio firmado entre a SEMADUR – Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a FEEMA - Fundação Estadual 

de Engenharia do Meio Ambiente e a UTE do Norte Fluminense, a execução do projeto 

foi da empresa contratada EcoSoft (FEEMA, 2004). 

Ao todo foram identificadas e inventariadas 1901 fontes emissoras significativas 

na RMRJ, sendo 1641 fontes fixas e 260 segmentos de vias de tráfego (fontes móveis). 

Para as fontes fixas, o processo do inventário houve coleta de informações nos processo 

de licenciamento e arquivos técnicos da FEEMA. As emissões dessas fontes foram 
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calculadas através de taxas de emissão medidas (PROCON-Ar)5 e métodos 

recomendados pela EPA, nessa ordem de preferência. 

Foram inventariadas fontes fixas de diversas empresas, com diferentes processos 

produtivos como: 

• Alimentícia; 

• Asfalto; 

• Cerâmica; 

• Cimenteira; 

• Farmacêutica; 

• Fumo; 

• Geração de Energia; 

• Lavanderia; 

• Metalurgia; 

• Refinarias; 

• Siderúrgica; 

• Papel; 

• Petroquímica; 

• Têxtil; 

• Tratamento de resíduos; 

• Vidro. 

   As fontes móveis (vias de tráfego) foram caracterizadas através de informações de 

localização e características físicas obtidas em conjunto pela FEEMA e a empresa 

executora do projeto. As emissões foram calculadas com base nos fatores de emissão 

                                                 
5 Procon-Ar -programa de autocontrole em que as empresas realizam medições nas chaminés e enviam os 
resultados periodicamente para a FEEMA. 
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gerados pela FEEMA no inventário veicular de 1999 e nos fluxos de tráfego obtidos 

junto às agências de transito da região (FEEMA, 2004).  

O próximo capitulo é dedicado ao estudo do Inventário das Fontes Móveis na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  
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Este capítulo é dedicado ao Estudo de Caso – Avaliação das emissões 

atmosféricas por fontes moveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, utilizando 

os dados gerados durante o Inventário de Emissões Atmosféricas na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, e aborda tópicos que servem de suporte para o melhor 

entendimento do estudo de caso. 

5.1 Caracterização da Área de Estudo 

 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é constituída por 20 

municípios que possuem ampla variedade de indústrias e grande densidade 

populacional. Depois da Região Metropolitana de São Paulo, a RMRJ tem a segunda 

maior concentração de veículos e indústrias do Brasil. A geografia da região, com áreas 

de planície circundadas por montanhas, delimita a formação “Bacia Aérea”, que 

caracteriza–se por topografia, aspectos meteorológicos e de uso do solo homogêneos. 

 A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) dividiu a 

RMRJ em quatro bacias aéreas (ver figura 23): Bacia Aérea I (730 km2) , Bacia  Aérea 

II (140 km2), Bacia  Aérea III (700 km2) e Bacia  Aérea IV (830 km2). ( Onursal et 

al.,1997).  
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Figura 23: Foto de Satélite do Programa ATMOS das quatro Bacias Aéreas da RMRJ 

Fonte: FEEMA, 2004. 

 

• Bacia Aérea I - compreende os distritos de Itaguaí e Coroa Grande, no 

município de Itaguaí; os municípios de Seropédica, Queimados e Japeri e as 

regiões administrativas de Santa Cruz e Campo Grande, no município do Rio de 

Janeiro.  

 

• Bacia Aérea II - envolve as regiões administrativas de Jacarepaguá e 

Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro.  

 

• Bacia Aérea III - abrange os municípios de Nova Iguaçu,  Belford Roxo e 

Mesquita; os distritos de Nilópolis e Olinda, no município de Nilópolis; os 

distritos de São João de Meriti, Coelho da Rocha e São Mateus, no município de 

São João de Meriti; os distritos de Duque de Caxias, Xerém, Campos Elíseos e 

Imbariê, no município de Duque de Caxias; os distritos de Guia de Pacobaíba, 

Vila Inhomirim e Suruí, no município de Magé e as regiões administrativas de 

 109



Capítulo 5 
______________________________________________________________________ 

Portuária, Centro, Rio Comprido, Botafogo, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, 

Ramos, Penha, Méier, Engenho Novo, Irajá, Madureira, Bangu, Ilha do 

Governador, Anchieta e Santa Tereza, no município de Rio de Janeiro.  

 

• Bacia Aérea IV - abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Magé 

e Tanguá (FEEMA, 2002). 

 

Das quatro, a Bacia Aérea III é a mais degradada em termos de qualidade do ar da 

RMRJ, pois é a que concentra a maior quantidade de fontes emissoras. A figura 24 

mostra a área da bacia aérea III. 

 

Bacia Aérea III

Figura 24 : Foto de Satélite do Programa ATMOS da Bacia Aérea III 

Fonte: FEEMA, 2004.    

 

Os principais contribuintes para a degradação da qualidade do ar na RMRJ são o 

tráfego de veículos (em vias pavimentadas e não-pavimentadas), as indústrias e as 
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atividades ligadas a construção civil. Contudo, alguns outros fatores complicadores 

devem ser levados em consideração, como o tipo de topografia, o clima e a dispersão 

atmosférica da região. 

 

5.2 Aspectos Meteorológicos e de Topografia 

 Os dados meteorológicos são elementos-chave para o entendimento do 

comportamento da qualidade do ar. Os parâmetros a seguir são os mais relevantes para 

o estudo de poluição atmosférica: 

• Vento (direção e velocidade) – importante parâmetro que propicia o transporte e 

a dispersão dos poluentes atmosféricos; identifica as trajetórias e alcances possíveis de 

poluentes presentes no ar. Em situações de calmaria, por exemplo, ocorre a estagnação 

do ar, proporcionando um aumento nas concentrações dos poluentes, caso as fontes 

locais continuem a emitir para a atmosfera. 

• Chuvas – atuam com muita eficiência na remoção dos poluentes do ar, em maior 

ou menor grau, dependendo da sua intensidade. São normalmente associadas às 

penetrações de frentes frias as quais, além de ocasionar precipitações pluviométricas, 

promovem a intensificação dos ventos. Em locais onde o escoamento do ar é obstruído 

por grandes edificações, serras e montanhas, a precipitação pluviométrica passa a ser o 

único mecanismo capaz de remover os poluentes do ar, já que estes, sob tais 

circunstâncias, não sofrem a ação dos ventos. 

• Estabilidade atmosférica – o grau de estabilidade atmosférica é que determina a 

capacidade do poluente de se expandir verticalmente. Sob o ponto de vista 

meteorológico, por exemplo, uma baixa atmosfera estável pode levar à ocorrência de 

nevoeiros pela manhã ou nevoa seca durante à tarde, fenômeno típico do Rio de Janeiro 

nos meses de inverno. Em situações de estabilização do ar ou de camadas estáveis de ar 
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na atmosfera, cria-se uma barreira de deslocamento vertical dos poluentes (FEEMA-

GTZ, 1995). 

 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro faz fronteira com oceano Atlântico, 

mas sua topografia inclui montanhas que chegam a atingir 800 m. O clima tropical 

produz temperaturas médias que oscilam de 21º C (Julho - Setembro) a 27 ºC (Janeiro- 

Abril). A precipitação anual é em torno 1200 mm, tendo pico entre Março e Maio 

(quando a média mensal é de 160 mm) (Onursal et a.l,1997). 

A qualidade do ar é pior nas partes da RMRJ que são afetadas pelas inversões 

térmicas entre Maio e Setembro (principalmente entre Junho e Julho). Este é o caso da 

seção norte do Rio de Janeiro, onde os poluentes atmosféricos das principais fontes de 

emissão não podem ser facilmente dispersos, pois os ventos que chegam são bloqueados 

pelas cadeias de montanhas cariocas (Onursal op cit,1997). Logo, a acidentada 

topografia da região (montanhas escarpadas do Maciço da Tijuca e Serra do Mar), a 

presença da Bacia de Guanabara e do mar produzindo um fluxo de ar complexo e 

heterogêneo quanto à distribuição e dispersão dos poluentes, e o clima propício a 

processos fotoquímicos e outras reações (produção de poluentes secundários) são 

fatores que devem ser levados em consideração durante os estudos de poluição 

atmosférica na RMRJ (FEEMA-GTZ, 1995). 
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5.3 Estudo de Caso - Estimativa das emissões médias de poluentes atmosféricos 

para as principais vias de trafego da RMRJ no ano de 2001 

Na gestão da poluição atmosférica, o levantamento das emissões de poluentes 

constitui um dos instrumentos de planejamento mais úteis, uma vez que qualifica e 

quantifica as fontes poluidoras. Os resultados obtidos permitem identificar os maiores 

contribuintes, estabelecer prioridades de controle, dimensionar as redes de 

monitoramento e auxiliam os cálculos de concentração.  

Teoricamente, um levantamento completo de emissões deveria considerar toda é 

qualquer fonte existente numa área, independente da sua magnitude. Entretanto, 

descartam-se as fontes biogênicas e, na maioria dos casos, as fontes com baixo potencial 

poluidor. 

 Existem dois métodos básicos de obter-se as emissões de uma fonte poluidora: 

• Estimativas 

• Medições 

Evidentemente, o método mais preciso é a medição na fonte, mas é  utilizado 

apenas em casos muito específicos, devido ao alto custo e o tempo necessários. 

Os resultados que são discutidos a seguir estão baseados nos dados do relatório 

técnico do inventário das principais fontes de poluentes atmosféricos da RMRJ.  

O estudo de caso foi limitado às emissões provenientes de fontes móveis 

(veículos automotores leves e pesados), que possuem grande significância no contexto 

da poluição atmosférica na RMRJ. Foram selecionadas as vias de maior fluxo de 

veículos e investigada a existência de dados relativos à movimentação (contagem) de 

veículos leves (automóveis de passeio) e pesados (caminhões e ônibus) nos órgãos afins 

(públicos e concessionárias das vias). Esses dados são variáveis fundamentais para a 

realização das estimativas de emissão de poluentes (MP, MP10, SO2, NOx, HCtotais e CO) 

 113



Capítulo 5 
______________________________________________________________________ 

gerados por veículos automotores, nos principais corredores de tráfego localizados na 

RMRJ.  

Os dados obtidos e gerados durante o inventário foram inseridos em uma base de 

dados informatizada (SIA 3.0 – Atmos) que permite o uso e atualização das informações 

de forma prática. Esse sistema de informações dispõe de ferramentas de 

geoprocessamento, modelos de dispersão, relacionamento com dados de qualidade do ar 

e meteorologia, e as fontes são inseridas com: 

• Localização 

• Características físicas (altura, tempertura, altitude), 

• Variáveis para a quantificação das emissões e etc 

Para a publicação do relatório os dados gerados foram exportados do SIA 3.0 – 

Atmos para o programa Excel. 

A figura 24 mostra telas do SAI 3.0 Atmos, com as planilhas de inserção de 

dados e as vias de tráfego plotadas sob o mapa da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Planilha de inserção de dados e as vias de tráfego plotadas.   
Fonte: FEEMA, 2004. 
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Na metodologia de cálculo utilizada nesse trabalho, as vias foram segmentadas 

em trechos e tratadas como fontes difusas.  Considerou-se que a taxa de emissão de um 

certo poluente num determinado período é calculada multiplicando-se o número de 

veículos pela distância percorrida no trecho da via e pelo fator de emissão especifico da 

frota da RMRJ (g/km).  As taxas de emissão são função do volume de tráfego de 

veículos em cada via. Os resultados, na maior parte dos trabalhos, são expressos na 

forma de taxas de emissão, em toneladas de poluente por ano (t/ano).  No estudo foi 

utilizado um cálculo dinâmico das taxas de emissão médias de poluente em mg/s, que 

possibilita uma melhor análise da sensibilidade de variações meteorológicas e 

acrescenta um significativo diferencial para a obtenção de resultados mais 

representativos dos modelos dispersão. Tais modelos possibilitam o calculo das taxas de 

emissão dinamicamente em função das variáveis meteorológicas e operacionais ao qual 

cada fonte é susceptível. Em geral, as fontes emissoras do tipo difusas, apresentam larga 

variabilidade de suas taxas de emissão ao longo do tempo, pois são fortemente 

influenciadas pelas variações operacionais e meteorológicas, em especial a velocidade 

dos ventos.  

As taxas de emissão médias foram calculadas da seguinte forma: 

1. Definiu-se a área (rua, estrada, avenida, rodovia), com o número de pistas, para 

qual as emissões deveriam ser calculadas. 

2. Definiu-se o período (hora, dia, mês, ano) para o cálculo das emissões 

3. Utilizou-se contagem do número de veículos circulando na área e período 

definidos 

4. Definiu-se a distância média percorrida pelos veículos no trecho de via 

considerado 
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   Cálculo das taxas de emissões: 

    Ep=  N  x  d x  Fp 

                                                        

                                                              dMT                                    

Onde: P   → Poluente 

          EP   → Taxa de emissão média de poluente por período definido (g/periodo) 

          N    → Número de veículos por período (1/ período)  

     d      → distância  média percorrida por um veículo (km) 

     dMT   → distância  média de tráfego (km/h) 

          Fp   → Fator médio de emissão da frota para o determinado poluente (g/km) 

(tabela 25) 

 

      Tabela 25: Fatores de emissão adotados no estudo 

Fonte: Adaptado de DETRAN & FEEMA, 2001 

Fontes de 

Emissão 

  

Poluente 

 

 

Combustível 

 

CO           

( g/Km) 

 

HC            

( g/Km) 

 

NOx          

( g/Km) 

 

SOx           

( g/Km) 

 

MP            

( g/Km) 

Gasolina 14,00 2,40 0,85 0,20 0,08 

Álcool 18,60 2,00 1,40 - - 
Tubo de 

Escapamento 
Diesel 17,80 2,90 13,00 1,13 0,81 

Gasolina - 2,10 - - - Emissão do 

Carter e 

Evaporativa Álcool - 1,60    

Pneus Todos os Tipos - - - - 0,07 

 

Dados que foram inseridas no programa: 

• Número dos trechos (as vias foram segmentadas em trechos) 

• Número de pistas 
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• Distância percorrida pelos veículos na via 

• Largura da pista 

• Coordenadas UTM (georeferenciamento) 

• Tipo de veiculo –  com os dados contagem de veículos, fornecidos pelos 

órgãos de trânsito, não é possível fazer a distinção de categorias feita pela 

Conama nº 15;  por isso, foi utilizada a seguinte classificação: carro, ônibus 

e caminhão. 

• Os carros foram considerados todos a gasolina e os caminhões – ônibus a 

diesel 

• Fluxo do período - obtido através de contagem ou por uma função de 

variação de tráfego 3 especifica para o tipo de veículo. Tendo sido adotado 

para os fins de cálculos deste trabalho o número de veículos no horário de 

pico – hipótese conservadora 

• Distribuição de Silt4 na superfície da via (g/m2) para o cálculo de material 

particulado por ressuspensão. Esse cálculo foi feito levando em consideração 

o tipo de via (expressa, arterial ou coletora) (EPA, xxxx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A função de variação de tráfego é construída a partir de relação entre os fluxos contabilizados durante o 
dia e o fluxo de pico 
4 O termo distribuição de silt refere-se a massa de material do tamanho silt (igual ou menor do que 75µm 
em  diâmetro físico) por unidade de área de superfície de deslocamento   
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Os resultados de contagem geram tabelas como abaixo: 

Tabela 26: Contagem de veículos para o Trecho 32 

 
Horário Automóveis Caminhão/Ônibus 

0-1h 573 64 

1-2h 374 42 

2-3h 284 32 

3-4h 283 31 

4-5h 386 43 

5-6h 873 97 

6-7h 2075 231 

7-8h 3189 354 

8-9h 2991 332 

9-10h 2867 319 

10-11h 2734 304 

11-12h 2674 297 

12-13h 2614 290 

13-14h 2521 280 

14-15h 2537 282 

15-16h 2471 275 

16-17h 2618 291 

17-18h 3070 341 

18-19h 3082 342 

19-20h 2638 293 

20-21h 2093 233 

21-22h 1813 201 

22-23h 1540 171 

23-0h 941 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FEEMA, 2004. 
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A evolução do fluxo de veículos ao longo de um dia pode ser vista na figura 24 
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Figura 24: Evolução do fluxo de veículos no Trecho 32 

Fonte: Elaboração própria a partir da tabela 5 

 

Foram inventariados 260 segmentos de fontes móveis incluindo avenidas, estradas, 

rodovias e ruas de grande circulação de tráfego na RMRJ, totalizando aproximadamente 

130 vias. 

A seguir são listadas as vias de tráfego que foram inventariadas na RMRJ, separadas por 

bacia aérea: 

Vias localizadas BACIA 1 

Rodovia Presidente Dutra (BR - 116) 

Antiga Estrada Rio – São Paulo (BR – 465) 

Rio-Santos (BR-101) 
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Avenida Brasil (BR – 101) 

Avenida João XXIII 

Avenida das Américas 

Avenida Cesário de Melo 

Avenida Santa Cruz 

Rua Felipe Cardoso 

Estrada da Pedra 

Estrada da Magarça 

Estrada do Mendanha 

Estrada do Campinho 

Estrada da Ilha 

Estrada da Matriz 

Estrada do Mato Alto 

Estrada da Cachamorra 

Estrada do Pré 

Estrada do Taquaral 

Estrada de Sepetiba 

Estrada Marapicu (ou Nova Iguaçu ou Madureira) 

Avenida Abílio Augusto Távora 

Estrada do Cabuçu 

Estrada da Posse 

Estrada do Realengo 

Estrada de São Bento 

Estrada da Água Branca 

Avenida Marechal Fontenele 
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Vias localizadas BACIA 2 

Estrada dos Bandeirantes 

Avenida das Américas 

Avenida Lúcio Costa (antiga Sernambetiba) 

Avenida Airton Senna 

Linha Amarela 

Avenida Salvador Allende 

Estrada do Itanhangá 

Estrada da Barra da Tijuca 

Avenida Olegário Maciel 

Avenida Ministro Ivan Lins 

Rua Cândido Benício 

Avenida Geremário Dantas 

Estrada do Gabinal 

Estrada dos Três Rios 

Variante da Estrada dos Três Rios 

Estrada de Jacarepaguá 

Estrada do Pau – Ferro 

Estrada do Tindiba 

Avenida Nelson Cardoso 

Estrada do Catonho 

Estrada do Cafundá 

Rua Edgar Werneck 

Avenida Embaixador Abelardo Bueno 
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Vias localizadas BACIA 3 

Estrada Intendente Magalhães 

Avenida Don Hélder Câmara (antiga Suburbana) 

Rua Clarimundo de Melo 

Rua João Vicente 

Avenida Duque de Caxias 

Avenida Edgar Romero 

Estrada do Otaviano 

Estrada do Barro Vermelho 

Avenida Automóvel Clube 

Avenida João Ribeiro 

Estrada Velha da Pavuna 

Estrada Vicente de Carvalho 

Avenida Brás de Pina 

Estrada do Colégio 

Estrada da Água Grande 

Avenida Monsenhor Félix 

Avenida dos Italianos 

Rodovia Presidente Dutra (BR-116) 

Avenida Olímpia 

Avenida Guandu 

Estrada dos Alhos 

Estrada do Cunha 

Estrada de Miguel Pereira 

Rua Leopoldo Bulhões 
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Avenida dos Democráticos 

Avenida Itaóca 

Estrada de Itararé 

Rua Uranos 

Estrada do Saco 

Avenida Brasil 

Avenida Teixeira de Castro 

Rua Lobo Júnior 

Rua Leopoldina Rego 

Rua Cardoso de Morais 

Rua Bulhões de Maciel 

Avenida Meriti 

Estrada do Quitungo 

Linha Vermelha 

Rua do Mercúrio 

Avenida Presidente Kennedy 

Avenida Coronel Sesson 

Rodovia Washington Luis (BR- 040) 

Avenida Getúlio de Moura 

Estrada Marechal Alencastro 

Estrada Manuel Alves Correa Dutra 

Via Light 

Rodovia Br-493/116 

Avenida Joaquim de Costa Lima 

Avenida Delmira Meireles 
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Avenida Francisco Sá 

Avenida  Expedicionário José Amaro 

Estrada do Engenho Novo 

Estrada de Mauá 

Rua Professor Leandro (Magé) 

Rua Alcino Guanabara (Magé) 

Linha Vermelha 

Avenida Brigadeiro Trombowsky 

Estrada do Galeão 

Estrada do Dendê 

Estrada do Rio-Jequiá 

Estrada do Cacuia 

Linha Amarela 

Avenida 20 de Janeiro 

Avenida Paranapuã 

Avenida Amaro Cavalcante 

Rua Dias da Cruz 

Avenida 24 de Maio 

Rua Arquias Cordeiro 

Rua Viúva Cláudio 

Rua Goiás 

Rua Quintino Bocaiúva 

Rua Nerval de Gouvea 

Rua Elias da Silva 

Rua Ana Neri 
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Rua Barão do Bom Retiro 

Avenida Menezes Cortes 

Rua Teodoro da Silva 

Rua Manoel de Abreu 

Rua Visconde de Santa Isabel 

Rua 28 de Setembro 

Avenida Marechal Rondon 

Avenida Oswaldo Arranha 

Rua São Francisco Xavier 

Rua Barão de Mesquita 

Avenida Maracanã 

Rua Conde de Bonfim 

Rua Haddock Lobo 

Rua Mariz e Barros 

Avenida Almirante Cochrane 

Rua Visconde de Niterói 

Rua Bartolomeu de Gusmão 

Rua São Luiz Gonzaga 

Rua São Cristovão 

Avenida Francisco Bicalho 

Avenida Pedro II 

Rua Prefeito Olimpo de Melo 

Avenida Rodrigues Alves 

Avenida Perimetral 

Avenida Presidente Vargas 
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Avenida Rio Branco 

Avenida Marechal Floriano 

Avenida Mem de Sá 

Avenida Salvador de Sá 

Avenida Passos 

Rua Frei Caneca 

Rua Bento Ribeiro 

Rua Marques de Sapucaí 

Avenida 31 de Março 

Avenida Rio de Janeiro 

Avenida Graça Aranha 

Avenida Presidente Antonio Carlos 

Avenida Presidente Wilson 

Avenida General Justo 

Rua do Riachuelo 

Rua da Carioca 

Avenida República do Chile 

Avenida Almirante Barroso 

Avenida Infante Dom Henrique 

Rua 1º de Março 
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Vias localizadas BACIA 4 

 

Estrada Velha de Maricá 

Estrada Francisco da Cruz Nunes 

Avenida Carlos Guida Risso 

Estrada Velha de Tribobó 

Rua Doutor Mario Viana 

Rua Doutor March 

Avenida  Governador Silveira 

Rua Benjamim Constant 

Rua General Castrioto 

Avenida Doutor Porciúncula 

Rua Oliveira Botelho 

Rua Comendador Ari Parreira 

Rua Visconde de Itauna 
 

Rua Doutor Francisco Portela 

Rua Nilo Peçanha 

Rua Doutor Alfredo Backer 

Avenida Capitão Juvenal Figueiredo 

Rua Doutor Pio Borges 

Avenida Lúcio Tomé Teixeira 

Rua Doutor Getúlio Vargas 

Avenida Edson 

Rua José Lourenço de Azevedo 

Rua Guilherme dos Santos Andrade 

Avenida Maricá 
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Rua Abílio José de Matos 

Avenida 18 do Forte 

Avenida Paula Lemos 

Estrada da Conceição 

Avenida Padre Vieira 

Estrada da Trindade 

Rodovia Niterói Manilha (Br-101) 

Tronco Norte Fluminense 

Avenida Luis Correa da Silva 

Avenida Feliciano Sodré 

 

As seguintes vias não estão localizadas em nenhuma das bacias aéreas: 

 

Vias localizadas na ZONA SUL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Avenida Praia do Flamengo 

Avenida Beira-Mar 

Avenida Rui Barbosa 

Rua Marquês de Abrantes 

Rua do Catete 

Rua das Laranjeiras 

Rua São Clemente 

Rua Voluntários da Pátria 

Rua Humaitá 

Avenida Oswaldo Cruz 
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Rua Real Grandeza 

Rua Pinheiro Machado 

Rua Paissandu 

Avenida Venceslau Brás 

Avenida Pasteur 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana 

Avenida Atlântica 

Rua Barata Ribeiro 

Rua Siqueira Campos 

Rua Figueiredo Magalhães 

Rua Raul Pompéia 

Avenida Princesa Isabel 

Rua Visconde de Pirajá 

Rua Prudente de Morais 

Avenida Vieira Souto 

Avenida Delfim Moreira 

Avenida Ataulfo de Paiva 

Avenida Visconde de Albuquerque 

Avenida Bartolomeu Mitre 

Rua Jardim Botânico 

Avenida Epitácio Pessoa 

Rua Marquês de São Vicente 

Avenida Niemeyer 

Avenida Rainha Elisabeth 

Rua Tonelero 
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Auto Estrada Lagoa-Barra 

Viaduto Paulo de Frontin 

 

Vias localizadas na cidade de NITERÓI 

 

Ponte Presidente Arthur Costa e Silva (Rio-Niterói) 

Avenida Presidente Roosevelt 

Avenida Rui Barbosa 

Avenida Quintino Bocaiúva 

Avenida Feliciano Sodré 

Rua Visconde do Rio Branco 

Avenida Jansen de Melo 

Rua Marquês do Paraná 

Avenida Amaral Peixoto 

Avenida Coronel Gomes Machado 

Avenida 15 de Novembro 

Avenida Fagundes Varela 

Praia de Icaraí 

Rua Miguel de Frias 

Rua Mariz e Barros 

Estrada Leopoldo Fróes 

Avenida São Boaventura 

Avenida Doutor Eugênio Borges 

Rodovia Amaral Peixoto 
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Os resultados a seguir foram obtidos após o somatório das taxas de emissão de todas as 

vias do estudo, as tabelas que deram origem a tabela 24 estão agrupadas no anexo III. 

A tabela 24 apresenta os resultados das taxas de emissão médias totais nas unidades 

mais comuns. 

 

Tabela 27: Taxas de Emissão médias (TOTAL para as fontes móveis na RMRJ) 

  

MP 

 

SO2 

 

NOx 

 

CO 

 

HCTotal 

 

MP10 

mg/s 720.630 237.960 1.905.303 9.972.226 1.693.013 246.620 

t/ano 22.741 7.509 60.125 314.693 53.426 7.783 

1000 X  t/ano 23 8 60 315 53 8 

Fonte: Elaborado a partir da Tabela do anexo III 

 

A tabela 28 mostra a contribuição percentual das principais vias da RMRJ, tendo sido 

dada ênfase para as dez vias mais poluidoras que contribuem com aproximadamente 

50% da poluição total de MP, a figura 25  ilustra essa participação. 
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Tabela 28: Contribuição percentual de MP por tipo de via 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Nome da Fonte Emissora % MP 

1-AV. BRASIL. 15,7 

2-ROD. PRES. DUTRA 7,3 

3-BR-493 5,9 

4-AV. DAS AMÉRICAS. 3,5 

5-EST. AUTOMÓVEL CLUB 3,4 

6- AV. MAL FLORIANO 3,2 

7- BR-465 3,1 

8- LINHA VERMELHA 2,7 

9- EST. DOS BANDEIRANTES 2,6 

10- AV. PRES. ROOSEVELT 2,1 

Avenidas 22,2 

Estradas 5,8 

Rodovias 7,6 

Ruas 12,5 

Outros tipos de vias 2,3 

      Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela  do anexo III 
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 Figura 25: Contribuição % de MP por tipo de Via 
 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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O mesmo procedimento foi realizado para os demais poluentes, NOx , SO2, CO,  HCTotal 

e MP10, o que pode ser  visto nas tabelas 29, 30, 31, 32 e 33 e nas respectivas figuras, 26, 

27, 28, 29 e 30. 

 Tabela 29: Contribuição percentual de  NOx por tipo de via                                                                   

Nome da Fonte Emissora %NOx 

1- AV. BRASIL 33,4 

2- AV DAS AMÉRICAS 7,9 

3- ROD WASHINGTON LUIS 4,2 

4- LINHA VERMELHA 3,8 

5-ROD. PRES. DUTRA 3,4 

6-PONTE RIO NITEROI 2,7 

7-BR-493 2,0 

8-BR-040 1,9 

9-LINHA AMARELA 1,9 

10- AV. AYRTON SENA 1,8 

Avenidas 18,6 

Estradas 6,5 

Ruas 8,6 

Outras vias 3,8 

       Fonte: Elaboração própria a partir da Tabela 2 dados do anexo III 
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Figura 26: Contribuição % de NOx por tipo de Via 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
 

 133



Capítulo 5 
______________________________________________________________________ 

Tabela 30: Contribuição percentual de SO2 por tipo de via 

 

Nome da Fonte Emissora %SO2

1- AV. BRASIL 30,0

2- AV DAS AMÉRICAS 9,6

3- ROD WASHINGTON LUIS 3,9

4- LINHA VERMELHA 3,4

5- PONTE  RIO-NITEROI 3,2

6- ROD. PRES. DUTRA  2,9

7- AV AYRTON SENNA 2,2

8- LINHA AMARELA 1,9

9- AV. CAP. JUVENAL 1,8

10-BR-040 1,8

Avenidas 18,0

Estradas 7,1

Rodovias 5,1

Ruas 9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    
 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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Figura 27: Contribuição % de SO2 por tipo de Via 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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Tabela 31: Contribuição percentual  de  CO por tipo de via 

Nome da Fonte Emissora %CO

1- AV. BRASIL 25,3

2- AV. DAS AMÉRICAS 12,2

3- PONTE RIO-NITEROI 3,9

4- ROD WASHINGTON LUIS 3,5

5- AV. AYRTON SENNA 2,9

6- LINHA VERMELHA 2,8

7- ROD. PRES. DUTRA  2,6

8- LINHA AMARELA 2,5

9- AV. CAP. JUVENAL 2,1

10-AV.SÃO BOA VENTURA 1,9

Avenidas 17,5

Estradas 7,5

Rodovias 6,1

Ruas 9,7

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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 Figura 28: Contribuição % de SO2 por tipo de Via 
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 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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Tabela 32: Contribuição percentual  de  HC total por tipo de via 

Nome da Fonte Emissora %HC total

AV. BRASIL 25,15

AV DAS AMÉRICAS 12,24

PONTE RIO NITEROI 3,86

ROD WASHINGTON LUIS 3,48

AV AYRTON SENNA 2,92

LINHA VERMELHA 2,77

LINHA AMARELA 2,50

ROD. PRES. DUTRA  2,15

AV. CAP. JUVENAL 2,09

AV.SÃO BOA VENTURA 1,94

Avenidas 17,42

Estradas 7,54

Ruas 9,66

Rodovias 6,12

Fonte: Elaboração própria a partir dados do anexo III 
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 Figura 29: Contribuição % HC otais  por tipo de Via 
 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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Tabela 33: Contribuição percentual  de  MP10 por tipo de via 

 
Nome da Fonte Emissora %MP10

1- AV. BRASIL 22,9

2- AV DAS AMÉRICAS 5,7

3- ROD. PRES. DUTRA  5,5

4- ROD. BR-493 4,1

5- LINHA VERMELHA 3,1

6- ROD WASHINGTON LUIS 2,9

7- EST. AUTOMÓVEL CLUB 2,7

8- AV. MAL FLORIANO  2,3

9- ROD. BR-465 2,1

10- PONTE RIO NITEROI 1,9

Avenidas 22,3

Estradas 6,9

Rodovias 5,2

Ruas 10,9

Outras 1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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Figura 30: Contribuição % MP10 por tipo de Via 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do anexo III 
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A figura 31 mostra as vias de tráfego (fontes lineares) estudadas plotadas sob  o mapa 

da RMRJ  

 Figura 31: Foto de Satélite do Programa ATMOS com as vias de trafego georeferenciadas  
 Fonte: FEEMA, 2004. 
 

Tabela 34-Taxas de Emissão das fontes móveis e das fontes fixas 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do anexo III 

UNIDADES 
TIPO 

DE 
FONTE 

MP SO2 NOX CO HCTotal MP10 

mg/s FIXA    305.313  1.691.719     997.256      249.227 
    

858.886    323.830 

mg/s MÓVEL    720.630     237.960  1.905.303   9.972.226 
 

1.693.013    246.620 

t/ano FIXA        9.628       53.350       31.449           7.860
      

27.086      10.212 

t/ano MÓVEL      22.726         7.504       60.086      314.484 
      

53.391        7.777 

1000 x t/ano FIXA             10              53              31                 8 
          

27             10 

1000 x t/ano MÓVEL             23                8              60             314 
          

53               8 
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Figura 32: Fontes Móveis X Fontes Fixas 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do anexo III 
 
 
5.4 Avaliação dos Resultados 

 Como os demais centros urbanos do país, os veículos automotores constituem a 

principal fonte de poluição atmosférica na RMRJ.  

 Ao analisar os resultados obtidos no inventário de fontes móveis, verificou-se 

que Avenida Brasil é a campeã em termos de todos os poluentes estudados, esse fato é 

reflexo da intensa movimentação dessa via (a maior da RMRJ).  

As altas taxas de emissão de MP, NOx e SO2  se devem a intensa movimentação 

de caminhões e ônibus que essencialmente circulam a diesel. Esses veículos contribuem 

significativamente para a parcela relativa a ressuspensão (que é somada ao MP) desse 

tipo de via (expressa).  
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A Avenida das Américas, a segunda via mais poluidora, apresenta características 

de utilização diferentes da Avenida Brasil, pois possui intensa movimentação de carros,  

por  isso,  apresentando como  poluentes críticos CO e HC total  

 Os resultados expostos são uma conjunção de características físicas da região 

que essas vias atravessam, da densidade demográfica das regiões que são cruzadas por 

estas e de fatores sócio econômicos (reflete no tipo de veiculo que transita pela via). 

5.5 Fontes de Erros da Metodologia adotada 

1- As vias contempladas no inventário de emissões de fontes móveis  da RMRJ 

representam de 90-95 % das vias com nível de emissão de peso da RMRJ 

(segundo Cavalcanti (2005) COMUNICAÇÃO PESSOAL). 

2- Para os cálculos das emissões foram considerados os fluxos no horário e dia de 

pico (abordagem conservadora que majora as emissões). 

3- Os fatores de emissão precisam ser atualizados para retratam de maneira 

fidedigna frota circulante na RMRJ. 

4- A contagem não diferencia os veículos por ano, categoria e combustível 

utilizado.  

5- Os carros a álcool foram contabilizados como a gasolina. 

6- Não foi feita diferenciação na contagem entre os veículos pesados (caminhões e 

os ônibus) acarretando distorções nos resultados. 
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6.1 Conclusão e Recomendações 

O transporte rodoviário representa a maior fonte de poluição do ar na RMRJ e 

sua participação deve aumentar no futuro devido ao aumento global da demanda por 

transporte individual.  

As emissões veiculares na qualidade ar não respeitam fronteiras geográficas ou 

políticas, e nem se limitam a problemas urbanos pontuais, pois os gases emitidos 

propagam-se pela atmosfera, conforme as condições climáticas. 

Os resultados obtidos no estudo de caso mostraram a Avenida Brasil como a 

campeã em termos de todos os poluentes estudados. A Avenida das Américas, a 

segunda via mais poluidora, apresentado como poluentes críticos o CO e o HC total. 

Características físicas da região (como tipo de relevo), a densidade demográfica 

e fatores sócio -econômicos influem nos resultados de maneira significativa. 

A estrutura etária dos veículos é particularmente relevante na região de estudo, 

já que os carros fabricados até 1988, representam uma fatia considerável da frota , sendo 

os grandes poluidores já que não possuem dispositivos de controle de poluição 

(catalisadores, injeção eletrônica de combustível e etc) e têm manutenção precária. 

A figura a seguir resume as várias interdependências entre idade - parâmetros 

tecnológicos e emissões veiculares. 
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Figura 33: Resumo dos parâmetros relacionados com a idade e nível de tecnologia que 
afetam as emissões veiculares e suas interdependências 
Fonte: Adaptado a partir de ZACHARIADIS et al, 2001. 

 

Políticas apropriadas para redução das emissões não podem ser definidas sem 

vinculo com o contexto social.  E um estado como, o Rio de Janeiro, com diferenças 

sócio-econômicas extremas, a adoção de medidas de abatimento de emissão é uma 

tarefa extremamente difícil. Dessa forma, tomando como base o estudo de caso 

desenvolvido e os resultados obtidos são feitas recomendações baseadas nos resultados 

do estudo de caso e gerais: 
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Baseadas nos Resultados 
     
A continuidade do programa de inventario de emissões é primordial para que se possa ter um  
quadro das emissões ao longo do tempo na região, e assim possibilitar a adoção de medidas 
escalonadas, fundamentadas em resultados reais. O Estudo de Caso comprovou  que a 
metodologia adotada pela FEEMA é uma ferramenta de fácil implantação  e de baixos custos, 
mas que  precisa ser aprimorada. 
 
É vital que sejam desenvolvidos novos fatores de emissão para cada tipo de combustível, 
dando especial atenção ao gás natural veicular (combustível alternativo) que ainda não possui 
fatores de emissão divulgados pelo órgão ambiental local. 
 
Nos próximos inventários é importante que se faça a distinção por: ano, categoria e 
combustível utilizado no veiculo. 

Gerais 
 
Nas atualizações de inventário as frotas de motocicletas, vans e kombis devem ser incluídas. 
 
Incorporação das tecnologias disponíveis em grande porcentagem da frota circulante para que 
as melhorias nos combustíveis propiciem redução significativa nas emissões. 
 
Medidas de abatimento da poluição veicular (da RMRJ) que podem ser implantadas:  
• 

• 

restrição ao tráfego de veículos pesados (caminhões) nas vias mais críticas, nos 
horários de rush 
intensa campanha de fiscalização do cumprimento das regulamentações  nos veículos 
movidos a óleo diesel, principalmente caminhões e ônibus de pequenas empresas ou 
de particulares, conhecidos como “piratas”( os das grandes empresas fazem parte do 
programa ECONOMIZAR) 

 
Atualização periódica dos cadastros de veículos do DETRAN , para que os carros antigos 
(grandes poluidores), tenham as suas  baixas de registro realizadas na época da efetiva  
retirada de circulação 
 
Regulamentação da Reposição de conversores catalíticos 
 
Adoção de tecnologias para melhorar a fluidez e gerenciamento do tráfego, como sinais de 
tráfego (semáforos) coordenados (tempos semafóricos sincronizados), que podem eliminar 
gargalos e estrangulamentos no sistema viário urbano, reduzindo os congestionamentos e o 
disperdício de toneladas de combustível. 
 
Reavaliação dos modais de transporte na RMRJ, a fim de traçar estratégias governamentais 
para aumento da utilização de meios de transportes coletivos. 
 
Reorganização das linhas de ônibus nas vias críticas da RMRJ em termos de poluentes 
atmosféricos 
 
Intensificação do programa de I/M e implantação de caráter corretivo/punitivo para todas as 
categorias de veiculo 
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A frota da RMRJ é composta por um número significativo de carros antigos, que poluem 
muito, já que a maioria não possui os principais sistemas de controle de emissões. Por isso, a 
adoção de incentivos a renovação da frota é vital para assegurar os que os benefícios gerados 
pelo desenvolvimento tecnológico sejam efetivamente incorporados à sociedade. 
 
Planos de controle de utilização do solo nas áreas mais críticas. 
 
Aumento da velocidade nas vias expressas (como a Avenida Brasil) com o objetivo de 
melhorar a eficiência dos motores. 
 
Instrumentos econômicos privilegiando veículos que consomem menos combustíveis. 
 
Segundo dados da FETRANSPOR (Comunicação Pessoal, 2004), a frota de ônibus da RMRJ 
é de 14.961, sendo 10.008 municipais e 4.953 intermunicipais. Diante desses números, a 
substituição dos ônibus a diesel pelos a gás natural veicular deve ser considerada e  deve 
abordar os seguintes itens: 

• 
• 
• 
• 

Debate adequado (principalmente conscientização dos empresários),  
Fatores econômicos (incentivos), 
Fatores políticos (descaso do poder público), 
Fatores estruturais (abastecimento) e tecnológicos.  

A principal fonte de resistência ao programa é o preço do ônibus a GNV que é em torno de 
R$ 150.000, ante aos R$ 100.000 de um veículo convencional. No Rio de Janeiro o GNV 
ainda não conseguiu atrair o interesse dos empresários de ônibus, tendo como principal 
dificuldade o fato de que após a renovação das frotas, que acontece em média a cada 4 anos, 
os veículos usados na RMRJ serem enviados para cidades do interior, onde na maioria dos 
casos não existe rede de distribuição nem tampouco de abastecimento de gás natural veicular 
(Brasil Energia, 2000) 
 
 
Novos estudos ligados ao tema 
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Fonte: A partir de MME, 2003

Setor Rodoviário unidade: mil tep

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Médias dos ultimos 

10 anos

GN 0 3 2 2 2 0 22 41 43 32 41 116 140 275 503 863 188,73
O.DIESEL 14689 14981 15868 15983 16587 16882 17325 18106 19280 20165 21422 22453 22704 23410 24071 24662 20952,73
GASOLINA AUTOMOTIVA 5931 5809 6527 7436 8059 8023 8436 9235 11057 12946 14156 14772 13770 13261 12995 12426 11916,09
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO 1141 1050 866 650 879 1189 1297 1669 1800 2165 2677 2850 3205 3046 3208 3427 2412,09
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 4546 4974 5641 5205 5225 4784 4931 4974 5069 4987 4233 3933 3594 2774 2170 2349 3981,64
TOTAL 26307 26817 28904 29276 30752 30878 32011 34025 37249 40295 42529 44124 43413 42766 42947 43727 39451,27
% EM FUNÇÃO DO TOTAL 85,532 86,156 88,243 88,809 89,198 89,369 89,053 90,111 90,115 89,974 90,713 90,322 90,538 90,254 89,842 90,233 90,05

Setor Ferroviário unidade: mil tep
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CARVÃO VAPOR 6 7 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LENHA 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O.DIESEL 569 598 610 522 522 540 549 411 440 406 329 350 350 403 456 454
O.COMBUSTIVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ELETRICIDADE 102 103 111 103 93 103 103 101 104 99 98 101 101 108 103 109
TOTAL 680 711 731 633 620 643 652 512 545 505 427 451 451 511 560 563
% EM FUNÇÃO DO TOTAL 2,2109 2,2843 2,2317 1,9202 1,7984 1,861 1,8138 1,356 1,3185 1,1276 0,9108 0,9232 0,9406 1,0784 1,1715 1,1618 1,24

Setor Aéreo unidade: mil tep
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

GASOLINA DE AVIAÇÃO 63 62 63 49 45 39 43 52 49 52 59 62 58 58 57 42
QUEROSENE DE AVIAÇÃO 1969 1905 2015 1918 2014 1897 2001 2046 2387 2549 2869 3145 2932 3124 3215 3092
TOTAL 2032 1967 2078 1967 2059 1936 2044 2098 2436 2601 2928 3207 2990 3182 3272 3134
% EM FUNÇÃO DO TOTAL 6,6066 6,3195 6,3441 5,9669 5,9723 5,6033 5,6863 5,5563 5,8933 5,8077 6,2453 6,5647 6,2357 6,7153 6,8448 6,4672 6,15

Setor Hidroviário unidade: mil tep
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

LENHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O.DIESEL 499 456 327 323 340 335 336 306 319 381 250 297 341 277 313 294
O.COMBUSTIVEL 1237 1175 715 766 705 759 903 818 786 1003 749 773 755 648 711 742
OUTROS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1738 1631 1042 1089 1045 1094 1239 1124 1105 1384 999 1070 1096 925 1024 1036
% EM FUNÇÃO DO TOTAL 5,6507 5,24 3,1812 3,3035 3,0311 3,1663 3,4468 2,9768 2,6733 3,0903 2,1308 2,1903 2,2857 1,9521 2,1421 2,1378 2,56
CONFERENCIA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL todos os Setores 30757 31126 32755 32965 34476 34551 35946 37759 41335 44785 46883 48852 47950 47384 47803 48460

ANEXO I

PORCENTAGEM DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 
(1992-2002) ENTRE OS SETORES

90%

1%
6%

3%

Setor Rodoviário

Setor Ferroviário

Setor Aéreo

Setor Hidroviário



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Brasil 18.267.245      20.615.779   21.253.690   22.655.650   24.145.966   26.609.232    27.747.815    28.886.388     30.939.466   32.318.646   29.503.503   31.913.003   34.284.967    36.658.501   
Sudeste 10.979.245      12.554.388   12.696.766   13.525.604   14.376.200   16.219.016    16.540.785    16.862.552     17.996.061   18.546.978   16.686.833   17.890.927   19.013.742    20.083.423   
Espírito Santo 282.555           339.614        356.595        378.625        397.556        460.575         486.916         513.257          470.101        505.918        499.140        548.985        594.042         639.288        
Vitória 89.663          83.956          91.983          97.613           102.027        
Minas Gerais 1.537.936        2.052.467     2.181.424     2.290.495     2.493.492     2.707.402      2.922.291      3.137.180       3.350.408     3.084.696     3.191.982     3.416.476     3.640.081      3.883.887     
Belo Horizonte 655.227        658.025        706.480        742.115         783.250        
Rio de Janeiro 2.055.045        2.157.798     2.265.688     2.378.972     2.497.920     3.135.108      2.788.768      2.442.427       2.774.604     3.088.926     2.391.885     2.577.117     2.754.376      2.894.882     
Municipio do Rio de Janeiro 1.726.374     1.306.938     1.394.679     1.466.030      1.517.276     
São Paulo 7.103.709        8.004.509     7.893.059     8.477.512     8.987.232     9.915.931      10.342.810    10.769.688     11.400.948   11.867.438   10.603.826   11.348.349   12.025.243    12.665.366   
Municipio de São Paulo 4.880.019     3.790.475     4.027.184     4.213.988      4.382.907     

Fonte: www.denatran.gov.br/frota.htm

Frota de veículos, por ano de fabricação, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Dezembro/2003

<1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Brasil 36.658.501      11.459.776   885.810        845.554        900.592        824.821         1.246.142      1.605.960       1.990.875     2.048.015     2.485.048     2.027.917     1.686.090      2.108.929     2.326.172  2.283.397   
Sudeste 20.083.423      6.522.642     499.438        472.943        515.780        476.052         710.654         907.537          1.169.640     1.172.925     1.396.511     1.082.688     875.992         1.083.244     1.178.907  1.105.549   
Espírito Santo 639.288           184.696        11.546          11.285          12.754          12.528           19.183           28.179            34.658          36.907          44.514          37.571          35.039           41.314          45.749       45.025        
Minas Gerais 3.883.887        1.476.716     97.726          96.326          98.728          84.218           124.358         162.623          199.008        188.451        232.297        183.074        147.744         179.535        212.816     208.695      
Rio de Janeiro 2.894.882        855.189        67.686          66.582          71.553          70.432           103.624         128.780          182.151        183.321        199.591        173.474        141.616         169.740        184.237     176.552      
São Paulo 12.665.366      4.006.041     322.480        298.750        332.745        308.874         463.489         587.955          753.823        764.246        920.109        688.569        551.593         692.655        736.105     675.277      

Fonte: www.denatran.gov.br/frota.htm

 Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Municípios das Capitais 

 Total de 
veículos 

Ano de fabricação

 Evolução da frota de veículos, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais - 1990 a 2003

 Grandes Regiões,
Unidades da Federação e Municípios das Capitais 

Frota de veículos

ANEXO II



2003
1.933.403  

912.921     
38.340       

191.572     
120.354     
562.655     



Nome da Fonte Emissora

Coord. X 
UTM(m)

Coord. Y 
UTM(m)

Coord. X2 
UTM(m)

Coord. y2 
UTM(m)

Diametro 
(m) T (ºC)

Altura da 
Fonte(m)

Nivel do 
solo (m) Nº de Auto

Nº de 
Onib_Ca
mi MP (mg/s)

SO2 
(mg/s)

NOx 
(mg/s) CO (mg/s)

HCT 
(mg/s)

MP10 
(mg/s)

TRECHO-231 676212 7466606 676879 7465970 9 27 0,5 30 2586 262 1013,4 208 1432,9 10458,8 1782,8 280,9

TRECHO-233 679848 7466242 681152 7465182 9 27 0,5 20 2563 171 1372,6 329,4 2053,3 18168,5 3102,5 392,6

TRECHO-234 681152 7465212 683515 7465242 9 27 0,5 32 2563 171 1931,5 463,3 2889 25552,6 4363,4 552,5

TRECH0-224 678545 7464455 681152 7465182 12 27 0,5 37 3286 316 887,3 762,4 5187,2 38811,4 6617,4 485,3

TRECHO-40H 693773 7465052 694864 7465779 12 27 0,5 20 2248 900 3978,1 534,1 4956,9 17295 2915,2 1030

TRECHO-229 674152 7467030 676364 7466606 12 27 0,5 30 1510 96 982,4 239,9 1479,3 13349,9 2280,1 282,1

TRECHO-199 667455 7455576 667545 7458121 36 27 0,5 7 10755 768 2283,8 2135,6 13530,2 116184 19835 1285,5

TRECHO-200 667515 7458121 668394 7459212 36 27 0,5 7 10755 768 1256,4 1174,9 7443,3 63918 10912,1 707,2

TRECHO-201 668364 7459182 668606 7461576 36 27 0,5 10 10755 768 2157,8 2017,8 12783,7 109777 18741,3 1214,6

TRECHO-303 672197 7474809 673045 7473536 6 27 0,5 40 1454 242 1761,7 698,1 8031,1 10996,4 1791,6 742,2

TRECHO-304 672985 7473476 675470 7473597 6 27 0,5 50 1456 237 2231,4 386,4 2985,8 17002,8 2889,9 600,1

TRECHO-266 649833 7467961 647409 7466264 9 27 0,5 60 1747 161 2053,7 436,6 2939,3 22455,2 3829,4 573,1

TRECHO-268 647409 7466385 638864 7465052 9 27 0,5 55 504 158 8331,5 670,9 5962 23705,8 4006,4 1923,6

TRECHO-269 638864 7465052 635773 7463294 9 27 0,5 40 504 158 3427,5 276 2452,6 9747,7 1647,4 791,3

TRECHO-112 683773 7459415 682682 7459355 36 27 0,5 70 6031 595 631,9 552,9 3704,6 28569,7 4872,6 347,7

TRECHO-113 682682 7459355 682545 7457455 36 27 0,5 70 6031 545 1102,1 964,1 6461 49811,8 8495,5 606,4

TRECHO-193 653848 7453212 662485 7455576 36 27 0,5 18 6431 497 5025,5 4596,1 29666,6 245956 41976,7 2807

TRECHO-193A 653833 7453233 651348 7454688 36 27 0,5 145 6431 497 1616,1 1478 9540 79093,8 13498,8 902,7

TRECHO-194 662455 7455576 670970 7455394 36 27 0,5 10 8123 711 6507,9 5744,4 38203,8 298988 51000,4 3591,5

TRECHO-195 670970 7455455 674333 7454000 36 27 0,5 15 6031 545 2120,3 1854,6 12429,2 95814,6 16341,4 1166,5

TRECHO-276 643591 7456385 649591 7454567 36 27 0,5 30 6431 497 3518,8 3218 20771,8 172199 29388,8 1965,4

TRECHO-277 651470 7454688 649591 7454567 36 27 0,5 200 6431 497 986,9 902,5 5825,6 48289,2 8241,4 551,2

TRECHO-282 637955 7459900 641409 7459173 6 27 0,5 60 6431 497 1980,9 1811,6 11693,4 96946,4 16545,6 1106,4

TRECHO-283 641348 7459112 643591 7456324 6 27 0,5 90 6431 497 2008,1 1836,5 11853,9 98282,3 16773,6 1121,6

TRECHO-182 677091 7469606 678879 7470061 6 27 0,5 60 291 97 1085,3 86 773,2 2973,4 502,2 250,2

TRECHO-121 681348 7456627 685152 7456818 9 27 0,5 10 3864 162 939,6 1011,3 5702,9 60283,5 10308,4 556,7

TRECHO-177 679030 7468303 678545 7469545 12 27 0,5 60 2471 409 2055,5 354,1 2746 15508,6 2635,7 552,3

TRECHO-295 670136 7474324 668742 7471839 12 27 0,5 45 1216 327 3270,3 485 4183,7 18083,2 3060,8 858,6

TRECHO-49A 704030 7470727 704848 7468727 18 27 0,5 90 1114 124 1099,5 217,8 1536,1 10685,7 1820,6 302,7

TRECHO-49B 704818 7468697 706909 7468394 18 27 0,5 120 1114 124 1071,8 212,6 1498,1 10441,1 1778,9 295,2

TRECHO-49C 706970 7468364 706303 7467303 18 27 0,5 100 1114 124 636,4 126,2 889,3 6195,3 1055,5 175,2

TRECHO-49 702636 7471030 704061 7470758 18 27 0,5 85 1114 124 738,4 146,3 1031,6 7174,4 1222,3 203,3

TRECHO-114 682545 7457455 684636 7457545 9 27 0,5 50 4625 172 587,6 650,8 3585,6 39424,4 6743,3 352

TRECHO-115 684636 7457636 684030 7458212 9 27 0,5 200 4625 172 234,9 260 1433 15750,3 2694 140,7

TRECHO-115A 683667 7458212 683636 7458182 9 27 0,5 150 4625 172 111 122,9 677,2 7445,1 1273,4 66,5

TRECHO-116 683636 7458212 684121 7458909 9 27 0,5 150 4625 172 205,5 218,2 927,2 15271,7 2618 109,9

TRECHO-116A 684152 7458939 683879 7459455 9 27 0,5 150 4625 172 688,6 847,5 9750 13350 2175 623,1

ANEXO III



TRECHO-157 687364 7465030 687833 7465112 9 27 0,5 10 1264 124 161,5 33,7 229,5 1708,4 291,3 44,9

TRECHO-205A 668000 7464758 668576 7461576 9 27 0,5 65 2069 386 4610,5 763,5 6086,5 32191,2 5466 1230,9

TRECHO-250 666545 7469182 665333 7467909 12 27 0,5 75 5691 676 654,5 529 3792 25484 4340,2 351

TRECHO-251 665273 7467909 661970 7469121 12 27 0,5 80 2977 378 5290,6 999,4 7275,8 47308,3 8054,1 1444,1

TRECHO-155 685424 7466000 686697 7466333 9 27 0,5 40 1629 627 921,4 188,1 1300,4 9421,7 1605,9 255,1

TRECHO-40i 692136 7467355 693288 7467718 - 27 0,5 10 6173,9 191,2 1347,5 9379,2 1598 1264

TRECHO-232 676909 7465970 679848 7466242 9 27 0,5 20 2563 171 2413,6 578,8 3609,8 31916,4 5450,1 690,3

TRECHO-158 687091 7464697 685152 7465333 18 27 0,5 35 2783 351 2852,7 540,2 3926,4 25625,2 4362,8 779

TRECHO-220 672485 7463424 676030 7463909 12 27 0,5 410 2429 390 5290,3 920,7 7089,5 40695,8 6917,8 1423,8

TRECHO-221 676030 7463909 675939 7464909 12 27 0,5 300 2429 390 1486,2 258,5 1991,4 11423,2 1941,8 400

TRECHO-222 675939 7464909 677576 7465000 12 27 0,5 110 2429 390 2423,4 421,8 3247,7 18645,1 3169,4 652,2

TRECHO-223 677576 7464970 678545 7464424 12 27 0,5 25 2429 390 1645,7 286,3 2205,2 12653,7 2150,9 442,9

TRECHO-184 667970 7464788 667212 7464152 6 27 0,5 70 1479 305 1098,1 176,1 1436 7182,7 1218,6 291,7

TRECHO-120 681348 7456506 680197 7455536 6 27 0,5 60 2356 151 1101,3 268,3 1657 14912,4 2546,9 316,1

TRECHO-40L 659636 7483545 658515 7482485 0 27 0,5 430 248 25 2042,7 33,5 231,3 1682,3 286,8 405,5

TRECHO-126 685212 7457061 686121 7458576 12 27 0,5 25 275 134 797 102,7 982,8 3100 521,3 205,2

TRECHO-127 686121 7458636 687333 7459364 12 27 0,5 25 1275 134 787,3 159,5 1108,2 7946,2 1354,3 217,7

TRECHO-111 683545 7466394 683576 7463000 12 27 0,5 100 2670 109 2165,4 619,6 3475,8 37070,6 6339,4 645,1

TRECHO-150 687833 7465112 687848 7465485 12 27 0,5 10 2305 84 204,4 60,8 333,6 3694,3 631,9 61,5

TRECHO-144 687045 7462264 687424 7463727 12 27 0,5 15 3216 328 503,9 425,7 2938,6 21352,4 3639,6 274,1

TRECHO-146 687424 7463727 687212 7464727 12 27 0,5 10 3216 328 340,5 287,8 1985,8 14439,2 2461,2 185,2

TRECHO-156 687788 7465091 686788 7466576 24 27 0,5 20 3123 395 2815 532,5 3873,2 25238,5 4296,9 768,6

TRECHO-143 683727 7465152 687030 7466273 48 27 0,5 40 4463 1264 3483 2248,8 19596,9 82338,4 13929,7 1749,1

TRECHO-134 687288 7459415 686500 7460445 24 27 0,5 100 6539 679 889,6 747,6 5183,6 37333,8 6363 483,1

TRECHO-147 686636 7466636 687212 7464727 18 27 0,5 25 2045 645 4433,2 630,2 5606,8 22217,4 3754,6 1156,8

TRECHO-152 686636 7466636 685333 7467152 18 27 0,5 20 2379 590 2931,2 444,8 3773,6 17054,6 2888,9 772,1

TRECHO-137 686076 7461173 686561 7461718 12 27 0,5 10 2236 228 696,9 142,7 984,5 7163,6 1221,1 193,1

TRECHO-138 686561 7461779 686864 7461536 12 27 0,5 5 2236 228 372,9 76,2 526,3 3815,6 650,4 103,2

TRECHO-139 686879 7461485 687576 7462000 12 27 0,5 5 2236 228 830,4 169,8 1172,6 8515,7 1451,5 230

TRECHO-252 661939 7469152 656182 7468909 12 27 0,5 50 1085 223 4675,3 750,7 6116,4 30666,9 5203,1 1242,1

TRECHO-253 656152 7468909 654515 7468515 12 27 0,5 70 1085 223 1364,7 219,2 1785,5 8959,2 1520,1 362,6

TRECHO-254 654515 7468515 653152 7469061 12 27 0,5 105 1085 223 1190 191,1 1557 7811,8 1325,4 316,2

TRECHO-264 653106 7469112 649833 7468021 12 27 0,5 120 1085 223 2798,1 449,3 3660,7 18358,4 3114,8 743,4

TRECHO-265 649833 7467961 648682 7465658 12 27 0,5 65 1085 223 2798,1 449,3 3660,7 18358,4 3114,8 743,4

TRECHO-243 681288 7456688 681348 7458142 12 27 0,5 80 1695 178 1078,5 218,4 1517,8 10874,5 1853,3 298,1

TRECHO-124 685303 7457000 686121 7458576 18 27 0,5 10 8125 425 1024,4 1044,4 6158 60254,2 10297,5 594,7

TRECHO-125 686121 7458545 687364 7459273 18 27 0,5 5 8125 425 830,7 847,1 4993,8 48876 8353 482,3



TRECH0-85 672848 7475242 675364 7475909 42 27 0,5 30 6811 2150 4347,5 2741,4 24393,6 96611,3 16326,6 2169,5

TRECHO-79 675227 7476203 679591 7472264 42 27 0,5 20 6811 2150 9819,2 6191,7 55094,7 218203 36874,8 4900

TRECHO-80 679848 7472303 679758 7469727 42 27 0,5 50 6811 2150 4305,5 2714,9 24157,9 95675,4 16168,4 2148,5

TRECHO-82 681303 7467727 681818 7467939 42 27 0,5 30 6811 2150 930 586,4 5218,1 20669,1 3492,9 464,1

TRECHO-81 679727 7469758 681333 7467727 42 27 0,5 30 6811 2150 4324,9 2727,1 24266,9 96106,3 16241,2 2158,2

TRECHO-87 672818 7475303 668121 7473788 42 27 0,5 40 6811 2150 8243,6 5198,1 46254,1 183186 30957,1 4113,7

TRECHO-87A 668121 7473788 665333 7471848 42 27 0,5 50 6811 2150 5673,6 3577,6 31834,1 126074 21305,6 2831,2

TRECHO-87B 665273 7471879 661758 7470394 42 27 0,5 60 6811 2150 6373,6 4019 35762,1 141636 23935,4 3180,6

TRECHO-88 661788 7470364 654697 7471788 42 27 0,5 50 6811 2150 12080,7 7617,7 67783,8 268456 45367,1 6028,5

TRECHO-88A 654667 7471788 642803 7470506 42 27 0,5 60 6811 2150 19932 12568,5 111837 442928 74851,3 9946,4

TRECHO-89 634076 7467536 642803 7470445 42 27 0,5 40 6811 2150 15365,4 9688,9 86214,1 341449 57702,3 7667,6

TRECHO-90 634076 7467536 624754 7472246 42 27 0,5 7 6811 2150 17445,2 11000,4 97883,5 387667 65512,8 8705,5

TRECHO-91 624754 7472246 622318 7471052 42 27 0,5 30 6811 2150 4531,6 2857,4 25426,2 100695 17016,8 2261,3

TRECHO-31 704758 7473455 702758 7471333 18 27 0,5 80 3189 354 1019,9 840,9 5925,9 41270,4 7031,5 550,4

TRECHO-31A 704758 7473424 705242 7474515 18 27 0,5 70 3189 354 417,6 344,2 2426,1 16892,6 2878,1 225,3

TRECHO-32 705227 7474506 705288 7475415 18 27 0,5 55 3189 354 318,8 262,8 1852,3 12894,3 2196,9 172

TRECHO-32A 705288 7475415 706803 7476445 18 27 0,5 60 3189 354 640,7 528,3 3723 25927,8 4417,5 345,8

TRECHO-32B 706803 7476445 708258 7476324 18 27 0,5 60 3189 354 510,5 420,9 2966,3 20662,9 3520,5 275,5

TRECHO-32C 708258 7476324 711424 7478152 18 27 0,5 60 3189 354 1278,6 1054,2 7429,2 51743,6 8815,9 690

TRECHO-32D 711424 7478152 713273 7480212 18 27 0,5 60 3189 354 968,4 798,4 5626,9 39181,6 6675,6 522,6

TRECHO-40T 661424 7482424 660606 7481303 0 27 0,5 430 1137 219 1117,2 183,1 1470,4 7639,8 1296,9 297,8

TRECHO-57 692515 7466970 692000 7466455 12 27 0,5 10 1545 180 2388,5 292,3 2909 7994,3 1339,7 611,1

TRECHO-56 691939 7467788 692515 7466939 12 27 0,5 30 1545 180 750,4 146,1 1042,3 7078,6 1205,7 205,9

TRECHO-54 693545 7468091 691939 7467818 18 27 0,5 40 2492 277 1851,3 367,1 2587 18014,9 3069,3 509,8

TRECHO-33 695818 7474182 693636 7468394 15 27 0,5 40 1844 183 4638,3 919,6 6481,6 45133,3 7689,6 1277,2

TRECHO-103 665000 7471909 660636 7481303 9 27 0,5 70 533 477 15888,3 1857,6 19146,1 45901,1 7660,9 4043,1

TRECHO-104 660636 7481333 656636 7482485 9 27 0,5 70 533 477 7032,5 746,7 7695,6 18449,1 3079,2 1749

TRECHO-55 693212 7468030 693606 7466697 0 27 0,5 65 2248 250 1424,6 282,5 1990,9 13868,5 2362,9 392,3

TRECHO-63 694439 7466506 693470 7465597 0 27 0,5 75 2248 250 1362,7 270,2 1904,2 13257,7 2258,8 375,2

TRECHO-140 686621 7461900 687167 7462203 12 27 0,5 10 3000 244 770,4 171,7 1121,4 9091 1551,2 217

TRECHO-20 685747 7475907 686091 7477485 9 27 0,5 55 1120 162 1013,5 182,7 1373,2 8330,4 1417,1 274,4

TRECHO-135 687591 7460445 686258 7461052 12 27 0,5 15 7600 742 1121,7 959,6 6553,7 48665,7 8297 612,7

TRECHO-151 687879 7465515 686758 7466576 12 27 0,5 15 2305 84 803 238,5 1309,5 14479,4 2476,7 241,5

TRECHO-62 694009 7464922 697955 7465900 12 27 0,5 70 2079 1112 14921,3 1888,6 18321,4 55222,7 9276,6 3834

TRECHO-110 682758 7467879 683515 7466424 0 27 0,5 35 5484 1057 1473,4 1044 8385,5 43554,2 7393,5 759,4

TRECHO-153 685364 7467121 683545 7466394 9 27 0,5 30 2379 590 4097,2 621,7 5274,7 23838 4037,9 1079,3

TRECHO-64 695348 7464203 695773 7465233 12 27 0,5 60 2236 228 1065,7 218,1 1505,4 10943,1 1865,3 295,2



TRECHO-167 674061 7467970 671545 7468455 18 27 0,5 55 2805 241 2720,1 593,3 3928,6 31005,1 5289,2 762,8

TRECHO-168 674091 7467939 674939 7468485 18 27 0,5 20 2805 241 1069,9 233,4 1545,5 12203,2 2081,8 300,1

TRECHO-169 674970 7468485 676091 7467727 9 27 0,5 40 3428 395 521,8 425,7 3027,3 20685,8 3523,6 280,6

TRECHO-170 676091 7467727 678152 7468909 18 27 0,5 40 3428 395 915,3 746,9 5310,3 36312,9 6185,6 492,3

TRECHO-171 678152 7468970 680424 7467030 18 27 0,5 50 1664 207 2470,1 470,1 3405,4 22387,3 3811,8 675,1

TRECHO-30 702788 7471273 699045 7468567 18 27 0,5 100 6000 64 699 954,6 4450,9 63874,8 10942,7 456,5

TRECHO-136 686621 7460203 686742 7460809 15 27 0,5 60 6777 707 440,6 369,8 2566,9 18447,4 3144 239,2

TRECHO-29 693606 7468394 699031 7468584 18 27 0,5 110 6000 64 1404,5 1918,4 8943,2 128376 21992,9 917,4

TRECHO-08 676364 7495606 676152 7491576 12 27 0,5 40 6109 1622 5226,8 3424,3 29459,2 128239 21708,5 2635,2

TRECHO-09 676212 7491515 675727 7488515 12 27 0,5 15 6109 1622 3935,7 2578,5 22182,6 96568,4 16347,3 1984,3

TRECHO-10 675758 7488545 675727 7487576 12 27 0,5 15 6109 1622 1255,9 822,8 7078,8 30811,5 5215,8 633,2

TRECHO-78 675217 7476783 675460 7475828 42 27 0,5 22 6109 1622 1276 836 7191,9 31312,3 5300,6 643,3

TRECHO-108 640439 7476870 642803 7470445 6 27 0,5 30 367 170 6860,9 504,2 4788,8 15506,6 2609,4 1571,4

TRECHO-92 640318 7476991 629652 7487900 6 27 0,5 35 367 170 15292,2 1123,7 10673,3 34556,7 5815,1 3502,5

TRECHO-01 713212 7480152 708152 7490818 12 27 0,5 30 363 146 10285,2 779,2 7237,3 25188,1 4245,4 2361,9

TRECHO-02 708152 7490818 695591 7492082 12 27 0,5 45 339 150 11218,6 832,3 7850 26009,2 4379,1 2571,6

TRECHO-03 695606 7492091 687934 7493976 12 27 0,5 60 339 150 7019,1 520,7 4911,5 16273,6 2739,9 1609

TRECHO-04 687934 7493976 682606 7494242 12 27 0,5 25 1041 332 6098 864,4 7706,4 30351,6 5128,6 1590,6

TRECHO-05 682636 7494242 676212 7491515 12 27 0,5 10 1041 332 7978 1130,9 10082,3 39709,1 6709,8 2081

TRECHO-249 670030 7468394 666545 7469212 12 27 0,5 60 2539 323 4596,8 867,8 6320,5 41061,9 6990,6 1254,6

TRECHO-178 677909 7468848 677667 7469394 9 27 0,5 50 938 147 335,1 58,7 450 2612,9 444,2 90,3

TRECHO-179 677636 7469394 675909 7469939 9 27 0,5 50 938 147 1013,5 177,9 1361,7 7922,4 1346,9 273,1

TRECHO-180 675909 7470000 674030 7470000 9 27 0,5 55 938 147 1051,6 184,6 1412,9 8220,8 1397,7 283,4

TRECHO-306 674500 7473597 671470 7471658 6 27 0,5 55 815 217 2743,7 408 3512,6 15263,8 2583,8 720,6

TRECHO-96 668424 7482667 667667 7477061 15 27 0,5 60 1544 368 7417,7 1138,7 9580,5 44259,9 7499,8 1957,3

TRECHO-101 670061 7484515 668424 7482667 15 27 0,5 50 1544 368 3238,4 497,1 4182,6 19318,9 3273,6 854,5

TRECHO-102 667606 7477091 673606 7470818 15 27 0,5 55 1948 281 9443 1705 12800,1 77820,6 13238,1 2557,3

TRECHO-102A 673576 7470818 674939 7468485 15 27 0,5 65 3092 443 4640,7 839,9 6295,2 38410,2 6534,3 1257,3

TRECHO-183 668424 7482667 667667 7477061 15 27 0,5 60 3130 666 7417,7 1138,7 9580,5 44259,9 7499,8 1957,3

TRECHO-207 670030 7468394 667970 7464788 0 27 0,5 80 939 56 2301,7 1590,4 13057,5 64228 10894,2 1177,7

TRECHO-208 674394 7454152 673667 7455121 6 27 0,5 20 939 56 588,7 84,6 514,3 4761,8 813,4 145,7

TRECHO-209 673636 7455152 673909 7456848 6 27 0,5 80 939 56 832,4 119,7 727,5 6747,4 1152,7 206

TRECHO-210 673909 7456818 673061 7456758 6 27 0,5 100 939 56 414,6 59,4 361,8 3340,7 570,7 102,5

TRECHO-211 673061 7456758 673030 7455515 6 27 0,5 50 939 56 605,4 86,9 528,6 4888,3 835,1 149,7

TRECHO-212 673030 7455545 672030 7456000 6 27 0,5 60 939 56 535,7 76,8 467,6 4319,9 737,9 132,5

TRECHO-213 672061 7456000 671970 7456485 6 27 0,5 60 939 56 241,4 34,5 210,4 1939 331,2 59,7

TRECHO-214 671970 7456455 671152 7456909 6 27 0,5 20 939 56 451,7 65,1 395,1 3671,6 627,2 111,8

TRECHO-215 670394 7459061 671121 7456939 6 27 0,5 45 939 56 1090,4 156,6 952,3 8813 1505,5 269,7

TRECHO-297 670394 7459061 668576 7461606 6 27 0,5 30 895 208 1516,7 218,1 1325,4 12286,9 2099 375,3

TRECHO-302 671227 7474385 669045 7472021 12 27 0,5 50 118 311 2391,7 369,9 3095,6 14503,9 2458,3 631,8



TRECHO-185 672864 7475052 671348 7474445 6 27 0,5 30 770 170 1591,3 170,2 1880 3262,3 537,9 400,9

TRECHO-186 667273 7464182 667000 7461364 18 27 0,5 60 770 170 1732 272,1 2251,7 10856,1 1840,8 458,6

TRECHO-187 667000 7461333 662818 7459364 18 27 0,5 50 770 170 2829,9 444,4 3678,7 17726,9 3005,8 749,3

TRECHO-188 662818 7459364 661333 7455970 18 27 0,5 70 770 170 2268,3 356,3 2948,6 14210 2409,5 600,6

TRECHO-189 661303 7455970 658545 7455242 18 27 0,5 30 770 170 6492,4 274,2 2269,9 10938,1 1854,7 1372

TRECHO-190 655470 7454991 658545 7455212 18 27 0,5 20 770 170 1886,7 296,4 2452,8 11823,1 2004,8 499,6

TRECHO-191 655470 7454930 654379 7456506 18 27 0,5 3 770 170 1173,7 184,3 1525,7 7351,9 1246,6 310,8

TRECHO-192 654379 7456506 652682 7456385 18 27 0,5 150 770 170 1040,7 163,5 1352,9 6523,4 1106,1 275,6

TRECHO-217 652742 7456385 651348 7454627 18 27 0,5 230 1576 240 1372 215,6 1783,8 8603,8 1458,9 363,3

TRECHO-18 672485 7463394 668939 7461152 12 27 0,5 330 4978 453 3857,1 683,4 5197,6 30692,4 5219,2 1041,2

TRECHO-19 681606 7474848 684061 7477273 12 27 0,5 20 4978 453 1655,2 1444,9 9700,1 74531,5 12711,1 910,1

TRECHO-287 684046 7477260 685747 7475907 12 27 0,5 60 1866 310 1042,9 910,3 6111,7 46948,1 8006,8 573,4

TRECHO-288 645106 7462567 646742 7464870 6 27 0,5 90 1866 310 3301,1 567,8 4407,9 24829,7 4219,7 886,7

TRECHO-255 646742 7464870 645288 7467052 6 27 0,5 55 588 43 3063,8 527 4091,1 23048,2 3916,9 823

TRECHO-21 659424 7469030 657697 7468788 6 27 0,5 50 1903 143 605,9 80,5 512,8 4356,9 743,8 148,2

TRECHO-206 686091 7477485 683394 7478000 0 27 0,5 30 2231 457 1803,6 413,6 2652,8 22262,6 3799,9 511

TRECHO-172 667242 7464182 668909 7463515 9 27 0,5 70 6019 382 2988,4 480,3 3910,6 19638,3 3332 794,1

TRECHO-173 675273 7468091 678000 7469576 18 27 0,5 50 7560 813 1459,9 1410,6 8695,7 78547,4 13415,4 831,2

TRECHO-203 678030 7469545 679727 7469697 18 27 0,5 50 8820 473 1382,3 1150,3 8042,7 56940,8 9703 748,2

TRECHO-204 675273 7468091 674121 7466879 18 27 0,5 35 8820 473 1056 1067,6 6338,6 61264,4 10469,2 611,2

TRECHO-14 674121 7466879 673485 7465636 18 27 0,5 70 3285 1273 881,5 891,3 5291 51155 8741,7 510,2

TRECHO-15 677000 7476667 675364 7476667 18 27 0,5 15 3285 1273 1574,1 952,4 8790,8 31198,2 5260,6 777,1

TRECHO-15A 677000 7476636 678788 7475303 18 27 0,5 15 3285 1273 2145,5 1298,1 11981,7 42527,3 7171 1059,2

TRECHO-23 680091 7473545 678788 7475273 18 27 0,5 10 3285 1273 2082 1259,7 11627,1 41268,1 6958,6 1027,8

TRECHO-26 680158 7473519 680758 7470515 18 27 0,5 10 3285 1273 5559,2 1783,2 16459,3 58417,2 9850,3 1955,6

TRECHO-83 680818 7470515 681788 7467939 18 27 0,5 30 1922 235 2648 1602,2 14788,3 52488,7 8850,7 1307,2

TRECHO-84 675541 7476862 673515 7477576 18 27 0,5 10 1922 235 2026 387,9 2798,5 18554,2 3159,5 554,3

TRECHO-27 669606 7477273 673515 7477576 18 27 0,5 50 7377 710 3695,6 707,8 5105,2 33860,5 5765,9 1011,2

TRECHO-28 682697 7467879 684667 7469909 24 27 0,5 20 7377 710 2083,1 1789,6 12178,3 91081,8 15529,6 1139,3

TRECHO-28A 684697 7469909 692455 7469061 24 27 0,5 55 7377 710 5747,9 4937,7 33602,6 251288 42844,9 3143,6

TRECHO-59 692485 7469061 693606 7468424 24 27 0,5 20 1250 150 949,3 815,6 5549,8 41511,4 7077,8 519,2

TRECHO-244 693604 7466753 700165 7465559 9 27 0,5 20 964 108 4029,9 777 5579,3 37362,2 6362,9 1104

TRECHO-40J 681333 7458152 680758 7457121 9 27 0,5 100 680 76 520,7 103,1 727,3 5053,5 861 143,3

TRECHO-40A 624745 7472212 633958 7483515 - 27 0,5 20 347 385 4541,8 898,7 6342,4 44040,7 7503,2 1250,2

TRECHO-40B 722864 7459173 723348 7462142 0 27 0,5 25 109 11 3695,5 421,5 4428,2 9785,7 1628,8 937,7

TRECHO-40C 724318 7464082 723409 7462082 0 27 0,5 30 109 11 177,1 20,8 143,1 1048,1 178,7 42,6

TRECHO-40D 724394 7464152 725727 7465758 - 27 0,5 50 109 11 169,3 19,8 136,7 996,5 169,9 40,7

TRECHO-40E 725727 7465788 726273 7468394 - 27 0,5 60 109 11 214,2 25,2 173,2 1271,2 216,7 51,5

TRECHO-40F 726273 7468455 728152 7469515 - 27 0,5 80 109 11 170,8 20,3 138,5 1027,6 175,2 41,1

TRECHO-40G 728152 7469515 729818 7473939 - 27 0,5 100 109 11 377,6 44,6 305,8 2254,9 384,4 90,9

TRECHO-13 729894 7473961 724258 7482324 - 27 0,5 90 6109 1622 812 95,5 656,5 4813,9 820,6 195,4



TRECHO-228A 676182 7478091 675697 7487576 12 27 0,5 12 6109 1622 12300,5 8058,8 69328,3 301802 51089,6 6201,6

TRECHO-34A 706742 7466021 709045 7466203 18 27 0,5 150 278 31 611,7 69,2 487,6 3395,3 578,5 146,4

TRECHO-34B 700788 7477515 713273 7480212 12 27 0,5 45 278 31 2834,7 320,5 2259,1 15722,6 2678,7 678,6

TRECHO-34C 713227 7480264 716803 7482142 12 27 0,5 60 278 31 899,2 101,6 716,5 4985,3 849,4 215,3

TRECHO-34D 716803 7482142 719712 7480688 12 27 0,5 50 278 31 720,4 81,6 574,6 4010 683,2 172,5

TRECHO-34 719712 7480688 724197 7482324 12 27 0,5 60 278 31 1064,3 120,2 848 5896,2 1004,6 254,8

TRECHO-109 695848 7474182 700803 7477718 12 27 0,5 40 794 338 1374,7 155,5 1095,8 7633,3 1300,5 329,1

TRECHO-109A 658576 7484242 655061 7484636 12 27 0,5 30 764 338 4011,9 531,4 4981,9 16833,6 2835,4 1036,9

TRECHO-93 655030 7484636 653242 7483879 12 27 0,5 45 764 338 2194 288,3 2719 9010,8 1517,1 566,5

TRECHO-86 629652 7487900 653348 7483839 12 27 0,5 40 764 338 27177,7 3571,1 33680,8 111609 18791,3 7016,9

TRECHO-50 676182 7478091 675303 7476939 12 27 0,5 15 331 37 1876,5 1229,4 10576,2 46043,9 7794,4 946,1

TRECHO-51 706303 7467333 706803 7466021 18 27 0,5 100 331 37 373,7 42,2 297,6 2065,4 351,9 89,4

TRECHO-51A 672848 7475242 658576 7484242 12 27 0,5 40 331 37 19052,7 2506,3 23637,9 78329,8 13188,1 4920,6

TRECHO-51B 709061 7466212 711273 7466091 18 27 0,5 150 331 37 589,2 66,5 469,2 3256 554,7 141

TRECHO-51C 711273 7466121 713152 7462242 18 27 0,5 90 331 37 1143,5 129,2 911,1 6335,6 1079,4 273,7

TRECHO-51D 713182 7462212 718061 7462273 18 27 0,5 100 331 37 1299,9 146,5 1034,9 7175,5 1222,5 311,1

TRECHO-51E 718030 7462303 722061 7464909 18 27 0,5 50 331 37 1278,5 144,1 1018 7059,6 1202,7 306

TRECHO-128 722030 7464909 725545 7465394 18 27 0,5 55 2956 621 6266 106,3 750,3 5213,3 888,2 1245,9

TRECHO-129 685152 7457152 686030 7458758 12 27 0,5 15 2956 621 948,5 657,4 5383,2 26660,7 4522,6 485,8

TRECHO-241 686000 7458758 687303 7459455 12 27 0,5 15 3096 120 765,8 530,8 4346,3 21525,7 3651,5 392,2

TRECHO-228 681000 7465394 682636 7465333 12 27 0,5 30 2563 171 1177,4 343,1 1904,6 20681,9 3537,2 352,4

TRECHO-226 678030 7464758 676879 7465970 9 27 0,5 28 2537 74 1366,9 327,8 2044,3 18074,1 3086,4 391

TRECHO-227 678455 7464333 679818 7463818 9 27 0,5 40 2537 74 750,7 239,3 1262,9 14911,2 2551,7 229,9

TRECHO-154 679788 7463818 682242 7465182 9 27 0,5 40 660 326 1446,2 461 2432,9 28729 4916,2 443

TRECHO-141 685333 7467061 685455 7465788 6 27 0,5 30 3518 309 1389,7 178,4 1712,3 5353,9 900,2 357,7

TRECHO-40M 685530 7463718 684788 7465545 3 27 0,5 115 311 56 653,7 576,5 3837,1 29988,4 5115,3 360,7

TRECHO-148 660636 7482818 659879 7481788 0 27 0,5 430 1991 652 470,9 44,7 354 1903,8 323,3 110,5

TRECHO-296 683485 7465242 679303 7461879 15 27 0,5 80 910 356 12015,7 1691,9 15158,1 58853,4 9942 3131,3

TRECHO-242 669045 7471961 670500 7470264 0 27 0,5 60 1643 334 2688,7 362,9 3354,7 11845,8 1997,2 696,6

TRECHO-145 673788 7466182 676364 7466424 6 27 0,5 30 2774 317 3148,9 507,4 4123,7 20803,7 3530 837

TRECHO-159 686803 7462324 686864 7463597 18 27 0,5 155 1297 82 1647 323,2 2293,5 15744,8 2682,1 452,6

TRECHO-159A 686182 7465000 685697 7464909 9 27 0,5 70 1297 82 195,8 48,1 295,6 2686,7 458,9 56,3

TRECHO-239 685727 7464909 685576 7465212 9 27 0,5 70 415 97 136 33,2 204,8 1845,7 315,2 39,1

TRECHO-40N 676818 7466212 679242 7468030 12 27 0,5 45 532 477 1853,4 162,1 1358,5 6342 1074,8 431,3

 TRECHO-40R 657273 7483606 656818 7483303 0 27 0,5 430 152 108 839,2 98,1 1011,2 2422,2 404,3 213,5

TRECHO-40P 658879 7483848 657242 7483061 0 27 0,5 430 196 56 1129,4 76,9 772,9 2042,4 341,9 257,1

TRECHO-42 660212 7483091 659515 7481970 0 27 0,5 430 3288 568 455,7 37,6 328,4 1373,1 232,3 105,4

TRECHO-202 695894 7473415 703405 7475668 12 27 0,5 38 521 30 3881,2 2830,4 22171,5 122289 20776,6 2017,1

TRECHO-202A 668455 7460545 668273 7460970 9 27 0,5 10 646 23 122,5 17,8 107,5 1006,4 171,9 30,4

TRECHO-166 668273 7461000 668394 7461333 9 27 0,5 10 2392 342 87,2 15,2 83 930,1 159,1 22,3

TRECHO-160 671545 7468424 670030 7468394 12 27 0,5 60 2588 208 474 364 2726,5 16658,4 2833,9 250,2



TRECHO-160-A 684424 7465152 684879 7465091 9 27 0,5 40 2588 208 427,5 95,8 623,6 5089,7 868,5 120,6

TRECHO-35 684879 7465091 685000 7465303 9 27 0,5 40 1298 913 228,9 51,1 333,4 2709,9 462,4 64,5

TRECHO-149 693606 7468424 695000 7471030 12 27 0,5 40 2458 356 8768,3 1060 10648,5 28257,9 4730,7 2240,2

TRECHO-132 682758 7464758 687303 7465879 12 27 0,5 45 8104 552 6448,2 1162,5 8736,4 52987,9 9013,5 1745,8

TRECHO-117 684015 7459718 685106 7460870 12 27 0,5 130 389 41 1044,2 989,3 6199,3 54334,7 9277,7 590,4

TRECHO-118 684076 7459658 682682 7459415 12 27 0,5 130 381 41 422,7 48,8 339,3 2425,7 413,4 101,4

TRECHO-76 682682 7459415 681348 7458142 12 27 0,5 90 963 252 550,5 62,9 440,4 3109,7 529,9 132

TRECHO-77 675460 7473678 677242 7473042 6 27 0,5 40 963 252 1679,2 250,9 2152,7 9444,1 1598,9 441,3

TRECHO-237 677242 7473042 678862 7470972 6 27 0,5 45 2206 264 2330,8 348,4 2988,2 13116 2220,6 612,6

TRECHO-174 680424 7467000 680909 7466394 9 27 0,5 20 2206 264 826,5 159,5 1144,5 7671,4 1306,5 226,4

TRECHO-305 679788 7467697 678424 7471273 9 27 0,5 50 1679 449 4072,9 786,1 5640,7 37827,8 6442,3 1116

TRECHO-230 675470 7473597 677530 7474748 9 27 0,5 50 1510 96 3721,9 552,8 4763,3 20648,9 3495,2 977,3

TRECHO-161 674121 7467030 671455 7468424 6 27 0,5 50 1984 223 1405,4 343,1 2116,3 19096,2 3261,5 403,5

TRECHO-40Q 681303 7467697 680424 7467030 12 27 0,5 30 283 56 1007 198,8 1405,2 9729,1 1657,5 277,1

TRECHO-40S 659182 7483697 657939 7482788 0 27 0,5 430 520 340 555,1 51,2 413,5 2120,8 359,9 129,9

TRECHO-142 656970 7483909 658212 7483091 0 27 0,5 430 3510 309 1650,5 201,8 2009,7 5508 922,9 422,3

TRECHO-122 686379 7461476 685833 7462930 18 27 0,5 100 1455 233 515,1 454,2 3023,4 23622,2 4029,3 284,2

TRECHO-130 685106 7456930 681348 7456809 9 27 0,5 45 1172 17 3323,6 578,9 4455,1 25607,4 4353 894,6

TRECHO-133 686076 7458627 685106 7460870 9 27 0,5 90 3750 557 452,8 172,3 827,9 11345,4 1943,2 145,9

TRECHO-225 685106 7460930 686076 7460748 18 27 0,5 120 3334 332 497,9 378,3 2860 17112,2 2910,4 261,9

TRECHO-175 678576 7464364 681121 7465091 12 27 0,5 58 3457 503 900,7 766,1 5257,6 38661,7 6590,8 491

TRECHO-240 678455 7471212 677273 7472758 12 27 0,5 50 3226 182 891,4 681,1 5123,8 31005,1 5274 469,8

TRECHO-123 680333 7466303 681000 7465424 12 27 0,5 20 1988 242 1022,6 260,9 1566,4 14838,3 2535,3 296,5

TRECHO-131 681288 7456930 685045 7456991 9 27 0,5 65 2546 228 3651,1 700,3 5046,3 33544,5 5712,3 999,3

TRECHO-218 684561 7460324 686076 7460748 9 27 0,5 120 1576 240 1560,9 335,2 2242 17350,1 2959,2 436,4

TRECHO-219 671152 7462576 671576 7463152 18 27 0,5 150 1576 240 658,5 116,6 887,2 5233,2 889,9 177,7

TRECHO-72 671576 7463152 672091 7463212 18 27 0,5 430 949 163 374,2 84,3 640,7 3790,3 644,6 109
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