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RESUMO

O transporte rodoviário é o segundo maior emissor de Gases do Efeito Estufa 
(GEE), portanto um setor com grande potencial para o desenvolvimento de ações 
de mitigação desse importante problema ambiental. Com o objetivo de facilitar o 
entendimento de como essas emissões são contabilizadas, e com isso possibilitar 
a escolha de melhores ações para minimizá-las, o artigo apresenta algumas me-
todologias para a estimativa de emissões de poluentes pelo transporte rodoviário. 
São abordadas duas metodologias internacionais e a adotada no Primeiro Inven-
tário de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários do Brasil. 
Elas diferenciam-se quanto as suas finalidades, abrangências e disponibilidade de 
dados, mas devem servir sempre de subsídio para a escolha das melhores alterna-
tivas para a mitigação das emissões de poluentes. 

Palavras-chave: Gases do efeito estufa, transporte rodoviário, estimativa de 
emissões.

ABSTRACT

Road transport is the second largest emitter of Greenhouse Gases (GHG), so 
a sector with great potential for the development of mitigation of this important envi-
ronmental problem. In order to facilitate understanding of how these emissions are 
accounted for and thus enable the best choice of actions to minimize them, the pa-
per presents some methods for estimating pollutant emissions from road transport. 
Two methodologies are discussed and adopted at the First International Inventory 
of Air Emissions Motor Vehicle Highway of Brazil. They differ as to their purposes, 
ranges and availability of data but should always serve as input to the choice of the 
best alternatives for the mitigation of emissions.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é tema em ampla discussão em diversos setores 
da sociedade, da indústria e do governo. Estudos direcionados para a redução da emis-
são de poluentes tornam-se cada vez mais relevantes para embasar políticas públicas e 
decisões empresarias, visando a implementação de medidas que promovam a sustenta-
bilidade. Para isso, é indispensável o conhecimento da forma como podem ser quantifi-
cadas essas emissões para elaborar ações mais eficientes para sua redução.

No Brasil, as emissões de gases de efeito estufa foram mapeadas, de forma oficial, 
por intermédio do Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases 
do Efeito Estufa (MCT, 2009), quantificando-as por setores. Especificamente no setor de 
transportes rodoviários, elas foram estimadas através do Primeiro Inventário de Emis-
sões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários (MMA, 2011). Estas informa-
ções identificam a relevância setorial do transporte rodoviário para emissão de poluentes, 
principalmente dos gases de efeito estufa. Porém, é preciso conhecer as metodologias 
empregadas nessas estimativas, a fim de suprir suas eventuais deficiências, e melhor 
avaliar como as tecnologias existentes ou em desenvolvimento podem ser empregadas 
na mitigação destas emissões. 

As metodologias para estimativa da emissão de gases de efeito estufa necessitam 
de diferentes dados de entrada e são mais compatíveis com determinada aplicação. 
Desta forma o presente trabalho busca apresentar algumas metodologias, destacando 
os cálculos, os conceitos e as considerações adotadas, a fim de verificar as dificuldades 
e o campo de emprego das mesmas.  Serão estudadas uma metodologia desenvolvida 
nos Estados Unidos, outra desenvolvida na Europa e a Metodologia do Primeiro Inventá-
rio de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários Brasileiros.

MATRIZ LOGÍSTICA E CONSUMO ENERGÉTICO DOS TRANSPORTES DO BRASIL

Os modais de transporte constituem-se nas formas com que são transportadas 
cargas e/ou pessoas e dividem-se em cinco grupos: rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
aeroviário e dutoviário (este apenas para cargas) (Andrade e Mattei, 2011). 

A Tabela 1 mostra a participação percentual dos modais no transporte de cargas 
e passageiros do Brasil, referente ao ano de 2006, e seu comparativo com outros paí-
ses de mesma proporção territorial. 

Tabela 1. Matriz dos modais de transportes de cargas e passageiros

A partir dos dados da Tabela 1, identifica-se a concentração dos transportes 
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de carga e de passageiros no modal rodoviário e o desbalanceamento da matriz de 
Transportes em relação aos países de mesma dimensão que o Brasil.

O consumo energético pode ser avaliado a partir dos dados do Balanço Ener-
gético Nacional (BEN), emitido em 2011 pela Empresa de Pesquisa Energética. 
O BEN aponta o setor de transportes como o segundo maior consumidor final de 
energia do país, respondendo por 28,8% desse consumo, e quando verificada as 
fontes de energia empregadas pelo setor de transportes, constata-se a predomi-
nância dos combustíveis fósseis, sendo que 51,0 % de todo combustível consumi-
do nos transportes rodoviários é óleo diesel.

Segundo o Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Ga-
ses de Efeito Estufa (MCT, 2009), o transporte rodoviário é o segundo maior emis-
sor, com 7,8% do total, ficando atrás apenas do subsetor de mudanças no uso da 
terra e das florestas, com 76,3 % do total.

Desta forma, o setor de transportes apresenta um grande potencial para im-
plementação de ações que promovam a redução da emissão de CO2, como o uso 
de biocombustíveis e do hidrogênio, a organização modal com priorização para 
uso do transporte coletivo, o desenvolvimento de motores mais eficientes, entre 
outros. Logo, é importante se conhecer as dificuldades e o campo de emprego das 
metodologias de quantificação de emissões para melhor uso destas na pesquisa 
de possíveis soluções.

METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE POLUENTES PELO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Conceitos gerais 
A combustão completa de combustíveis derivados de petróleo ocorre segundo 

a Equação 1.

Contudo essa reação nem sempre ocorre completamente. Quando ocorre 
uma combustão parcial ou incompleta são gerados outros poluentes, como por 
exemplo: monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e material particulado 
(MP). A emissão desses poluentes gerados, principalmente pelo transporte rodovi-
ário, representa um grande problema nas grandes cidades.

Interferem na forma como ocorre a queima de combustíveis por motores a 
combustão os seguintes fatores: tipo ou tecnologia da fabricação do veículo, idade 
ou quilometragem, temperatura do ambiente, altitude e ciclo de operação (partidas 
a frio, paradas, mudanças de velocidade e velocidade média). Esses fatores devem 
ser levados em consideração quando se deseja medir as emissões de poluentes e 
por se correlacionarem de uma forma complexa, ao contribuírem para a variação 
das emissões, faz-se necessária a utilização de ferramentas de modelagem para 
realizar essas medições.

Tipicamente, as emissões geradas por fontes móveis são quantificadas atra-
vés de modelos computacionais. Modelos deste tipo vêm sendo desenvolvidos na 
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América do Norte e Europa e, de forma geral, são baseados em especificações de 
combustíveis, tipos de veículos, programas de fiscalização e manutenção, padrões 
de condução, e características climáticas. 

Os países em desenvolvimento, reconhecendo a necessidade da utilização 
de modelos de emissões, têm utilizado versões modificadas de modelos norte-
-americanos ou europeus. Os fatores de emissões calculados a partir das caracte-
rísticas particulares da Europa e Estados Unidos são utilizados por esses países 
em função da ausência de dados disponíveis com as informações locais (Barth et 
al., 2007). No entanto, essa simplificação pode gerar resultados com alto grau de 
incerteza em análises quantitativas de emissões.

As metodologias para estimativa da emissão de poluentes podem ser tão 
complexas quanto forem os dados disponíveis para modelar os efeitos dos fatores 
intervenientes. Contudo, essa complexidade exige a sistematização da coleta e 
tratamento dos dados, e quando não existem informações adequadas e suficientes, 
são aplicadas simplificações nos modelos para ajustar a metodologia à disponibi-
lidade de dados. Este procedimento foi constatado, principalmente, na estimativa 
das emissões de CO2. 

As metodologias para quantificar a emissão de poluentes variam de acordo 
com a finalidade a que se destinam. De modo geral, são aplicadas com duas finali-
dades. Algumas se destinam a inventariar emissões e outras a avaliar os impactos 
ambientais das emissões de acordo com as características operacionais. Quando 
a finalidade é inventariar a emissão de um poluente, os parâmetros básicos são o 
consumo energético, a taxa de emissão devida a esse consumo e a frota de veí-
culos. Quando o objetivo é avaliar os impactos ambientais, os parâmetros são as 
taxas de emissão dos poluentes de acordo com a velocidade de operação e a frota. 
Como exemplo da variação da emissão de CO, HC e NOx com a velocidade são 
apresentados gráficos na figura 1.

Figura 1.  Variação da emissão dos poluentes em função da velocidade.
(Fonte: Papacostas e Prevedouros, 2001)

Os modelos que avaliam os impactos ambientais das emissões podem ser 
classificados em dois tipos: estáticos e dinâmicos. Os modelos estáticos utilizam 
dados mais agregados, estão baseados nas velocidades médias dos veículos, e 
são comumente utilizados para avaliações estratégicas ou para grandes áreas. Os 
modelos dinâmicos utilizam dados mais detalhados e consideram a variação do 
modo de operação dos veículos ao longo do tempo medindo as emissões conti-
nuamente. Ainda podem existir variações intermediárias de acordo com o nível de 
detalhamento considerado.
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Com o objetivo de melhor caracterizar como são desenvolvidas as metodo-
logias que avaliam os impactos ambientais das emissões serão apresentados: um 
modelo estático, desenvolvido nos Estados Unidos pela US Environmental Protec-
tion Agency (EPA) e um modelo dinâmico desenvolvido no Reino Unido, pela The 
Highways Agency, publicado no Design Manual for Roads and Bridges (DMRB). 
Para exemplificar uma metodologia cuja finalidade é inventariar emissões será 
apresentada a do Primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos Au-
tomotores Rodoviários Brasileiros, desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente 
do Brasil.

Metodologias da EPA
O modelo MOBILE (EPA, 2007) foi desenvolvido pela agência de proteção 

ambiental dos Estados Unidos em 1978 e calcula as taxas de emissão sob várias 
condições de modelagem, como por exemplo, usando a temperatura ambiente e a 
velocidade média do tráfego. Este é um software, constantemente atualizado, que 
fornece estimativas das emissões atuais e futuras provenientes dos veículos moto-
rizados utilizados em estradas.

A última versão, MOBILE 6.2, lançada em 2007, calcula fatores de emissão 
para 28 classes de veículos em regiões de baixa e alta altitude dos Estados Unidos. 
As estimativas dos fatores de emissão do MOBILE dependem de várias condições, 
dentre elas: temperatura ambiente, velocidades médias, modos operacionais do 
motor, volatilidade do combustível, e taxas de acréscimo de milhagem. O programa 
apresenta as seguintes características:

• Dispõe de valores padrões referentes a uma média nacional americana 
dos parâmetros de entrada, mas admite a sua alteração para caracteri-
zar condições locais. O usuário precisa fornecer no mínimo o ano das 
emissões, as temperaturas máxima e mínima diárias e a volatilidade do 
combustível;

• São 27 parâmetros de entrada passíveis de alteração que caracterizam: o 
ambiente, o regime de uso, os combustíveis, a frota de veículos e a forma 
de saída dos dados;

• O programa emprega taxas básicas de emissão obtidas por testes dos 
valores padrões das entradas e as ajustam de acordo com as alterações 
destes valores feitas pelo usuário;

• São consideradas 28 classes de veículos de acordo com o porte e o com-
bustível, variando do carro de passeio movido a gasolina ao caminhão 
com mais de 27 ton movido a óleo diesel. Essas classes não coincidem 
com as do registro de veículos nem com as da Federal Highway Adminis-
tration (FDWA) empregadas nos estudos de tráfego;

• São considerados 10 tipos ou formas de emissão que dependem do ciclo 
de uso dos veículos, principalmente da exaustão e evaporação dos com-
bustíveis e do uso dos freios e dos pneus;

• As rodovias são classificadas em arteriais, locais, freeway; com e sem 
rampas e “não aplicável”, a ser escolhida quando se pretende determinar 
as emissões evaporativas apenas;
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• Os poluentes são classificados em 21 categorias, dentre elas a do CO2, a 
dos hidrocarbonetos (HC) e a de 6 gases tóxicos, que podem ser calcula-
dos em grupo ou individualmente. 

• O programa utiliza uma simplificação baseada no desempenho do sistema 
de economia de combustível do veículo para estimar a emissão de CO2. 
No caso da emissão dos demais poluentes o ajuste é feito de forma mais 
completa, considerando os parâmetros de velocidade de operação, de va-
riação de temperatura do ambiente, de composição dos combustíveis e 
de programas de manutenção e inspeções dos veículos. Devido a essas 
simplificações, o manual recomenda o uso da estimativa de CO2 para pe-
ríodos demasiadamente grandes que reduzam os efeitos da desconside-
ração de tais parâmetros.

Assim, o programa MOBILE 6.2 da EPA apresenta-se como uma ferramenta 
bastante criteriosa para emissão de poluentes pelo transporte rodoviário, porém 
muito simplificada para a estimativa da emissão de CO2.

Metodologia do DMRB
Esta metodologia foi desenvolvida pela The Highways Agency do Reino Unido 

e apresentada no Volume 11 do DMRB para avaliar o potencial de emissões de po-
luentes do trafego de uma rodovia a ser construída. Esta também pode ser aplicada 
em avaliações de emissões em rodovias já utilizadas.

Para os poluentes HC, hidrocarbonetos totais (THC), NOx, MP, benzeno e 
butadieno, a equação expressando as taxas de emissão de poluentes como uma 
função da velocidade média tem a forma padrão segundo a Equação 2.

                      

onde E é a taxa de emissão de determinado poluente por uma certa classe 
de veículos   [g/km]; v é a velocidade média [km/h]; a,b,c,d,e,f,g,h,i,j e x são coe-
ficientes tabelados dos padrões de emissão de cada   poluente pelos modelos de 
veículos segundo a norma vigente na época de sua fabricação.

Essa metodologia não determina a emissão de CO2 de forma isolada, ela 
calcula a emissão total de carbono contida no CO2, CO, HC e MP produzidos. Para 
isso, esta recorre à formulação apresentada no Guia de Avaliação dos Transportes 
(Transport Appraisal Guidance - TAG), também do DMRB. No TAG, o consumo de 
combustível pode ser calculado em função da velocidade média para sete cate-
gorias de veículos determinadas pelo porte e pelo combustível usado, conforme a 
Equação 3.

onde L é o consumo de combustível [l/km]; v é a velocidade média [km/h]; a, 
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b, c, d são os coeficientes definidos de acordo com a categoria do veículo. 
Também de acordo com essa metodologia, o consumo de combustível diminui 

com a melhoria na eficiência dos veículos. Essa redução é tabelada pelo TAG atra-
vés de percentuais a serem aplicados aos valores calculados, pela fórmula anterior, 
para veículos fabricados a partir de 2002.

Para se converter o consumo de combustível em emissão de carbonos, mul-
tiplica-se o consumo pela estimativa de emissão na queima deste. Essa conversão 
tem que ser ajustada anualmente, conforme a Equação 4.

onde Ci é a emissão de carbono no ano ‘i’ de determinada categoria de veículo 
[g/km]; Li é o consumo de combustível da categoria de veículos no ano ‘i’ [L/km]; e    
ki é a emissão de carbono do tipo de combustível [gcarbono/Lcombustível] no ano ‘i’.

Para inventariar a emissão total no ano ‘i’ é preciso fazer o somatório da mul-
tiplicação da frota de cada categoria de veículo no ano ‘i’ pela respectiva emissão 
‘Ci’ e pela distância percorrida no ano de referência, segundo a Equação 5.

sendo que Eti é a emissão total de carbono da categoria de veículos ano ‘i’ [g];            
fi = frota da categoria de veículos no ano ‘i’; di é a distância média percorrida pela 
categoria de veículos no ano ‘i’ [km]; e Ci é a emissão de CO2 no ano ‘i’ de determi-
nada categoria de veículo [g/km]

Assim, a metodologia do DMRB combina o emprego da velocidade média 
para estimar o consumo de combustível com a emissão proveniente da queima do 
combustível para obter a taxa de emissão em gramas por quilômetro percorrido. 
Neste sentido, mostra-se mais indicada para a avaliação de impactos ambientais a 
partir da estimativa da velocidade média.

Metodologia do Primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas por Veí-
culos Automotores Rodoviários

As emissões de um veículo automotor podem ocorrer pelo escapamento 
(emissões diretas) ou podem ser de natureza evaporativa do combustível, apare-
cendo durante o uso e o repouso do veículo. São influenciadas por vários fatores, 
dentre os quais podemos destacar: tecnologia do motor, porte e tipo de uso do veí-
culo, idade do veículo, projeto e materiais do sistema de alimentação de combustí-
vel, tipo e qualidade do combustível (pressão de vapor), condições de manutenção 
e condução, além de fatores meteorológicos (pressão e temperatura ambientes).

As emissões de escapamento decorrem da queima dos combustíveis pelo 
motor, compreendendo uma série de substâncias como monóxido de carbono 
(CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) 
e material particulado (MP). Já as emissões evaporativas são constituídas pelos 
hidrocarbonetos (HC) que evaporam do sistema de alimentação de combustível do 
veículo. Tais emissões abrangem a evaporação diurna do sistema de alimentação 
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dos veículos em repouso devido às mudanças de temperatura ao longo do dia, as 
perdas em movimento pela evaporação de combustível no sistema de alimentação 
e as emissões de vapores de combustível no veículo em repouso com o motor 
quente após sua utilização.

Os poluentes são inventariados de acordo com a forma de emissão (do es-
capamento ou evaporativa), com a categoria de veículos e com o combustível.  A 
Tabela 2 resume os poluentes considerados no inventário.

A metodologia consiste em aplicar a Equação 6 para cada categoria de veí-
culos e poluentes em determinado ano calendário.  A emissão total do poluente em 
determinado ano é obtida com o somatório das emissões desse poluente de cada 
categoria de veículos. 

onde E é a taxa anual de emissão do poluente considerado [g/ano]; Fe é 
o fator de emissão do poluente considerado expresso em termos da massa de 
poluentes emitida por km percorrido [gpoluente/km]. É específico para o ano modelo 
de veículo considerado e depende do tipo de combustível utilizado; Fr é a frota 
circulante de veículos do ano modelo considerado (número de veículos); e Iu é a 
intensidade de uso do veículo do ano-categoria considerado, expressa em termos 
de quilometragem anual percorrida [km/ano].

Tabela 2: Poluentes considerados no inventário.

 
A aplicação desta equação demanda a sistematização das seguintes informações
• A frota de cada categoria de veículos e sua redução gradual a cada ano 

por sucateamento;
• A estimativa da distância percorrida pelos veículos dentro de cada catego-

ria por ano; e
• A estimativa do fator de emissão a partir dos sistemas de controle de emis-

sões para veículos novos e da perda de desempenho desses sistemas ao 
longo dos anos.
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Como essas informações não estão disponíveis para os veículos a GNV, para 
estimativa de poluentes por veículos movidos por esse combustível, adotou-se a 
abordagem top-down a partir do consumo total de GNV, segundo a Equação 7.

sendo que E é a taxa anual de emissão do poluente considerado [g/ano]; Fe 
é o fator de emissão do poluente considerado, expresso em termos da massa de 
poluente emitida por volume de GNV consumido [g/m3]; e CGNV é o consumo anual 
de GNV [m3/ano].

No inventário os procedimentos gerais da metodologia são representados 
pela Figura 2.

Figura 2. Procedimentos adotados no inventário de emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários.

Em relação a este esquema cabem os seguintes esclarecimentos, citados no 
inventário:

• Os veículos foram classificados em categorias de acordo com o porte e o 
combustível, atendendo a três peculiaridades da frota brasileira. A primeira 
é que caminhões e ônibus são somente a diesel desde a década de 80. A 
segunda é a existência de carros a etanol hidratado somente, à gasolina 
somente e flex, a etanol e/ou gasolina. A terceira é a recente introdução de 
motocicletas flex, a etanol e/ou gasolina;

(7)
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• Quantitativamente, a frota de automóveis, ônibus e caminhões foi estima-
da a partir dos dados de venda de veículos novos da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), reduzidos anu-
almente pela taxa de sucateamento considerada pelo MCT no Primeiro 
Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa 
-2006. Para as motocicletas foi adotado o mesmo procedimento, sendo 
que a venda de veículos novos foi obtida da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (ABRACICLO) e as taxas de sucateamento do Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS). Os 
dados do Departamento Nacional de Transito (DENATRAN) mostraram-se 
superestimados porque não ocorria a baixa de veículos já fora de uso;

• O fator de emissão estabelecido no Inventário segregou os veículos em 
três grandes grupos de categorias: automóveis e veículos comerciais le-
ves do ciclo Otto (etanol, gasolina e GNV), motocicletas e veículos do ciclo 
Diesel;

• Para o primeiro grupo foram considerados os fatores médios de emissão 
de CO, NOx, NMHCescap e RCHO pelo escapamento para veículos novos 
do Programa de Controle da Poluição por Veículos Automotores (PRO-
CONVE), disponibilizados anualmente pela Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo (CETESB);

• Os fatores de emissões de metano foram estimados a partir dos dados de 
THCescap e NMHCescap obtidos nos ensaios de homologação de veículos, 
aplicando-se as razões CH4/THCescap que variam de acordo com o combus-
tível e se o veículo possui ou não catalisador;

• Para as emissões de MP foi adotada a correspondência tecnológica e do 
uso de combustíveis entre os veículos europeus e os brasileiros e empre-
gados os fatores de emissão propostos no Guia Europeu para Inventário 
de Emissões. A Tabela 6 representa um extrato dos fatores de emissões 
de vários poluentes para veículos zero km do primeiro grupo;

Tabela 3: Extrato dos fatores de emissão de escapamento de veículos novos de alguns poluentes para auto-
móveis movidos a gasolina C e a etanol hidratado, em g/km.

Ano Modelo Combustível CO NOx RCHO NMHCescap CH4 MP

Até 1983
Gasolina C 33,0 1,4 0,05 2,550 0,450 0,0024

Etanol hidratado 18,0 1,0 0,16 1,360 0,240 -

1984-1985
Gasolina C 28,0 1,6 0,05 2,040 0,360 0,0024

Etanol hidratado 16,9 1,2 0,18 1,360 0,240 -

1997
Gasolina C 1,2 0,3 0,07 0,150 0,050 0,0011

Etanol hidratado 0,9 0,3 0,012 0,220 0,080 -
(Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2011)

• Os fatores de emissão de CO2 utilizados no inventário seguiram a metodo-
logia do Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases 
de Efeito Estufa (MCT, 2009) e baseiam-se no consumo energético for-
necido pelo Balanço Energético Nacional. A tabela  apresenta os fatores 
adotados;
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Tabela 4: Fatores de emissão de CO2

Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Diesel GNV
(Kg/L) (Kg/L) (Kg/L) (Kg/L) (Kg/m3)
2,269 1,233 1,178 2,671 1,999

(Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2011)

• Para aplicação da Equação (7) para cálculo da emissão de poluentes com 
base no consumo de GNV, foram considerados valores médios registrados 
pela CETESB, rendimento 12 km/m3 de GNV e 0,895 para a razão CH4/
THC; 

• O efeito do acúmulo de quilometragem baseou-se em testes realizados 
pelo PROCONVE em veículos fabricados entre 2003 e 2007. No inven-
tário admitiu-se a extrapolação do resultado desses testes para veículos 
fabricados a partir de 1994. Para veículos de fabricação anterior a 1994, foi 
considerado que a emissão de CO, NMHCescap e RCHO aumenta em 20% 
após 160.000 km e permanece constante a partir daí, e a emissão de NOx 
não se altera com a quilometragem do veículo. Para veículos fabricados a 
partir de 1994 foram tabelados acréscimos nas emissões de poluentes a 
serem aplicados aos fatores de emissão a cada 80.000 km;

• Os fatores de emissão de CO, NOx e THC das motocicletas, segundo gru-
po, seguiu os padrões estipulados pelo Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Motociclos e Similares (PROMOT) e relatados pela CETESB. 
A emissão de CH4 e NMHC foi calculada a partir da emissão de THC do 
PROMOT e da razão CH4/THC de 15% (automóveis a gasolina com ca-
talisadores). Já para estimativa do fator de emissão de MP, recorreu-se 
novamente a correspondência de tecnologia e de combustível com o Guia 
Europeu, ponderando-se 10% da frota de motocicletas com motor 2 tem-
pos e 90 % com motor 4 tempos. 

• Os fatores de emissão dos veículos do ciclo diesel, terceiro grupo, foram 
estimados a partir dos padrões de emissão do PROCONVE em gpoluente/
kWh de trabalho, convertidos em gpoluente/gdiesel a partir da relação de gdiesel/ 
kWh fornecida pela ANFAVEA. Essa relação em gpoluente/gdiesel foi transfor-
mada em gpoluente/km a partir do rendimento em km/l obtido com os dados 
da PETROBRAS e da ANFAVEA e da densidade do diesel em g/l especifi-
cada no BEN. Com todas essas conversões, representadas pela figura 3, 
foi elaborada a tabela com os fatores de emissão de poluentes, da qual se 
apresenta um extrato na Tabela 8;
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Figura 3: Procedimentos adotados para estimar os fatores de emissão para veículos do ciclo Diesel, expressos em g/km.

• Para a determinação da intensidade de uso, conforme aplicada na Equa-
ção (6), em km/ano por tipo de veículo e por ano, o inventário define uma 
intensidade de uso de referência, a partir da qual estima-se o consumo to-
tal de combustível pelos transportes rodoviários. Em seguida, este consu-
mo estimado é comparado com o fornecido pelo BEN e corrige-se a inten-
sidade de uso de referência para ajustada, a ser aplicada na Equação (6);

• No caso dos automóveis flex, para aplicação da abordagem acima foi ne-
cessário estimar a fração da frota de veículos flex que consumia gasolina 
ou etanol separadamente.  Essa estimativa teve por princípio a variação 
de preços da gasolina e do etanol e seu impacto na preferência do consu-
midor;

Tabela 5. Extrato dos fatores de emissão de CO, NOx, NMHC e MP para motores Diesel, em gpoluentes/km.

Categoria Fase do PROCONVE CO NOx NMHC MP (*)

Comerciais le-
ves

Pré-Proconve, P1, P2 0,77 0,28 4,45 0,274
P3 0,69 0,23 2,81 0,136
P4 0,38 0,13 2,74 0,053
P5 0,35 0,07 1,98 0,033
P7 0,37 0,07 0,80 0,008

(Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2011)

• Para definir as intensidades de uso de referência foram verificados estu-
dos do International Sustainable Systems Research Center (ISSRC), em 
parceria com a CETESB, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) que concluíram com as curvas de Intensidade de Uso de Referên-
cia das categorias de veículos. De acordo com essas curvas, a intensidade 
de uso inicia-se alta com o veículo novo e se reduz com o tempo. 

• Os resultados do inventário foram organizados de modo a cobrir diferentes 
combinações dos dados, e permitir múltiplas análises das emissões inven-
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tariadas, como por exemplo, o gráfico 2, no qual constam as projeções de 
emissão de CO2 para 2020.

Figura 4. Emissões de CO2 por categoria de veículos.

Com todos estes esclarecimentos sobre o esquema geral empregado para in-
ventariar as emissões atmosféricas pelos veículos automotores rodoviários, cons-
tata-se a necessidade de sistematizar a obtenção dos dados a fim de facilitar a 
aplicação da metodologia, aumentando a precisão dos três parâmetros principais: 
frota, intensidade de uso e fator de emissão. Neste sentido, o próprio inventário 
apresenta diversas recomendações para sua melhoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transporte rodoviário ocupa a segunda posição na emissão gases do efeito 
estufa no Brasil, perdendo apenas para a mudança do uso da terra e florestas. Isso 
mostra a relevância de um estudo mais aprofundado do setor para mitigação desde 
problema.

Em comparação com outros países de características semelhantes, a matriz 
logística do Brasil apresenta-se bastante desbalanceada com excessiva concen-
tração no modal rodoviário, tanto para o transporte de cargas como para o de pas-
sageiros. Com relação a emissão de poluentes, esta situação agrava-se devido ao 
largo consumo de combustíveis pelo transporte rodoviário.

As soluções para reduzir a emissão agregada pelo modal rodoviário, e pelo 
setor de transporte como um todo, operam deste de alterações na matriz logís-
tica, com grandes dispêndios em infraestrutura, até inovações tecnológicas que 
aumentem a eficiência energética dos veículos. Cada uma destas soluções altera 
um ou vários fatores que interferem na emissão total dos poluentes e, neste sen-
tido, torna-se essencial conhecer as metodologias desenvolvidas para estimar a 
emissão dos poluentes pelo transporte rodoviário, a fim de avaliar a viabilidade das 
possíveis soluções para mitigação destas emissões.
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Para uma melhor compreensão da variedade de metodologias e suas parti-
cularidades foram apresentadas no estudo duas experiências internacionais em 
metodologias de estimativa de emissões de poluentes pelo setor de transporte ro-
doviário e a do inventário brasileiro de emissões atmosféricas por veículos automo-
tores rodoviários.

Esse panorama promoveu uma melhor compreensão dos conceitos e con-
siderações adotadas para que cada metodologia consiga absorver as particulari-
dades do local onde esteja sendo adotada, de acordo com a finalidade desejada 
e a disponibilidade de dados. Desta forma, as metodologias para estimativa de 
emissão de poluentes pelo transporte rodoviário devem sempre servir como sub-
sídio para a escolha das melhores alternativas para a mitigação das emissões de 
poluentes por esse modal.
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