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RESUMO  

BORGES, Raquel Rocha. Estudo de dispersão atmosférica considerando o uso do gás 

natural liquefeito em veículos rodoviários de carga na cidade de São Paulo. 2021. 70 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida.  

O sistema de transporte brasileiro é fortemente baseado no modal rodoviário, sendo os 

caminhões movidos a óleo Diesel a tecnologia predominante no transporte de carga. Por isso, 

é cada vez maior a busca por tecnologias alternativas para reduzir as emissões do setor de 

transportes. Tendo em vista a necessidade de reduzir a emissão de poluentes e melhorar a 

qualidade do ar em grandes centros urbanos, o objetivo desse trabalho é calcular e analisar, sob 

a perspectiva da sustentabilidade, as emissões de material particulado com diâmetro de até 

10μm (MP10) provenientes de veículos de carga rodoviários na Avenida Marginal Tietê, da 

cidade de São Paulo. O presente trabalho faz uso do modelo de dispersão atmosfér ica 

AERMOD, desenvolvido pela Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, para 

calcular as concentrações médias desse poluente emitido pelos veículos de carga rodoviários 

movidos a óleo Diesel e os impactos da substituição deste combustível pelo gás natural 

liquefeito (GNL). Os resultados mostram que a substituição tecnológica auxilia na redução de 

99% das emissões de MP10 ao longo do trecho de avenida analisado. 

Palavras-chave: Material Particulado. AERMOD. Dispersão atmosférica. Gás natural 

liquefeito. Emissões. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

BORGES, Raquel Rocha. Atmospheric dispersion study considering the use of liquefied 

natural gas in road heavy-duty trucks in São Paulo.2021. 70 p. Dissertation (Master of 

Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 

2021. Corrected version. 

The Brazilian transport system is strongly based on the use of highways and heavy-duty trucks, 

which are the main type of vehicle to perform this activity. Therefore, the search for alternat ive 

technologies to reduce emissions from the transport sector is increasing over the years. 

Considering the importance to reduce pollutants and the air quality improvement in large urban 

centers, this research aims to calculate and evaluate, from the perspective of sustainability, the 

particulate matter (PM10) emissions from heavy-duty trucks on an avenue (Avenida Margina l 

Tietê) in the city of São Paulo, Brazil. For this, the atmospheric dispersion model, AERMOD, 

developed by the United States Environmental Protection Agency, was used to calculate the 

average concentrations of this pollutant emitted by diesel-powered heavy-duty trucks, and the 

impacts of the replacement of this fuel by liquefied natural gas (LNG) was evaluated. The 

results showed that the automotive technology replacement helps reducing 99% PM along the 

analyzed avenue. 

Keywords: Particulate matter. AERMOD. Atmospheric dispersion. Liquefied Natural Gas. 

Emissions. 
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1. INTRODUÇÃO 

A poluição do ar e as concentrações de poluentes na atmosfera são problemas urbanos 

enfrentados em diferentes cidades no mundo, e têm sido associadas a uma série de efeitos 

adversos à saúde, particularmente mortalidade e morbidade devido à doenças cardiovascula res 

e respiratórias (BILENKO et al., 2015; HOEK et al., 2013). Os efeitos da poluição do ar na 

saúde têm sido preocupantes, devido ao alto risco de exposição, mesmo em concentrações 

relativamente baixas de poluentes atmosféricos (KIM; KABIR; KABIR, 2015). Por isso, muitos 

estudos evidenciaram associações entre a poluição do ar por partículas inaláveis, gases 

poluentes e os riscos para a saúde humana (FIGLIOZZI, 2017; HAO et al., 2016; LURIE et al., 

2019; ZHAO et al., 2018).  

As cidades e centros urbanos aparecem como espaços fundamentais para a compreensão 

regional/local do problema, tendo em vista os impactos sociais, econômicos e ambientais que 

o rápido crescimento urbano exerce (IPCC, 2013). Como consequência, surgem os problemas 

ambientais atinentes aos contextos urbanos, decorrentes, por exemplo, das atividades 

industriais, mudanças de uso do solo e da terra e, sobretudo, da queima de combustíveis fósseis. 

Essas ações provocam emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), além de outros gases e 

partículas poluentes. 

Um dos casos específicos de externalidade ambiental negativa aos contextos urbanos é 

o problema da degradação da qualidade do ar, resultante, principalmente, das emissões 

atmosféricas provenientes dos veículos e indústrias. Em certas localidades, tal poluição 

apresenta níveis superiores aos considerados seguros pelas diretrizes de qualidade do ar 

preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (DE FATIMA ANDRADE et al., 

2015; RIBEIRO et al., 2019).  

Diante das questões apontadas, e considerando que as cidades são sistemas dinâmicos e 

complexos, nos quais a forma espacial e o processo social estão em contínua interação 

(HARVEY, 1980), fica evidente a importância de implementação de políticas públicas nas 

cidades, principalmente voltadas ao setor dos transportes. No contexto deste setor de atividade 

econômica, destaca-se o transporte de carga rodoviário, o qual apresenta rápido crescimento 

em termos de consumo de energia, principalmente pela demanda de óleo Diesel como 

combustível. Além do consumo de derivados do petróleo, o transporte rodoviário gera 

preocupações devido à liberação de poluentes tóxicos no ar e pela emissão de GEE (MALIK; 

TIWARI, 2017; ZHANG et al., 2019a). 
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Nessa perspectiva, o estudo dos combustíveis alternativos em substituição ao óleo 

Diesel em veículos pesados é um campo emergente no setor de transporte rodoviário, tendo em 

vista que os caminhões destacam-se pela grande participação das emissões de material 

particulado (MP), óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2)  (QUIROS et al., 

2017; THIRUVENGADAM et al., 2018). Uma possível tecnologia disponível para esse tipo de 

veículo é o gás natural liquefeito (GNL), o qual aponta benefícios ambientais em relação ao 

Diesel (ARTECONI; POLONARA, 2013; YEH, 2007). 

No Estado de São Paulo, destacam-se algumas áreas críticas em termos de poluição do 

ar, especialmente a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Os primeiros estudos de 

qualidade do ar na RMSP foram realizados no final da década de 1970, quando foi criada a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Naquela época, o Estado de São 

Paulo crescia economicamente, e junto, surgia uma urbanização desordenada que trouxe como 

consequência um aumento do número de fontes de poluição atmosférica, levando a uma 

situação crítica em relação à qualidade do ar (ANDRADE et al., 2017).  

Atualmente, na RMSP, os problemas de qualidade do ar ocorrem, principalmente, 

devido aos poluentes provenientes dos veículos automotores e indústrias. As emissões 

veiculares representam importante proporção nos níveis de poluição do ar dos grandes centros 

urbanos, como por exemplo, o município de São Paulo, enquanto as emissões industriais afetam 

a qualidade do ar em regiões mais específicas, como por exemplo, a cidade de Cubatão, 

caracterizada por ser um polo industrial (CETESB, 2019a).  

Dentre os poluentes mais problemáticos nesta região, destaca-se o MP. O MP é um 

conceito utilizado para uma grande classe de partículas na atmosfera, abrangendo um conjunto 

de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se 

mantém suspenso na atmosfera, por causa do seu tamanho reduzido, devido à relação existente 

entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório (WHO, 2005).  

Nesta conjuntura, em resposta aos desafios ambientais contemporâneos, e visando evitar 

piores cenários de qualidade do ar e consequente perda de qualidade de vida para a população, 

a busca por alternativas mais condizentes com a sustentabilidade aponta em direção a uma 

transição energética focada na substituição das fontes fósseis por fontes energéticas menos 

poluentes de baixo carbono. A diversificação da matriz energética com inserção de fontes “mais 

limpas” nos transportes é importante por trazer tanto benefícios para a saúde humana, quanto 

para a manutenção dos serviços ecossistêmicos1. Começar na escala local e em alguns setores 

                                                 
1 Os serviços ecossistêmicos são as condições e os processos pelos quais os ecossistemas naturais e as espécies 

que os compõem mantêm e realizam a vida humana (DAILY et al., 1997).  
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específicos pode ser o caminho para a sustentabilidade, mas exige-se que a economia não seja 

vista como um sistema isolado, como preza a economia neoclássica, mas sim enquadrada dentro 

do sistema – a natureza – que o envolve (DALY; JOSHUA FARLEY, 2004).  

Dado que os veículos são fontes importantes de poluição do ar, compreender a magnitude 

da poluição à qual os humanos estão expostos é importante para determinar o efeito das 

emissões veiculares na qualidade do ar próximo às avenidas e rodovias (WEN et al., 2017). 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo calcular os impactos da concentração de MP10 e 

analisar a dispersão desse poluente, proveniente de caminhões pesados em um trecho de uma 

avenida da cidade de São Paulo – SP (Av. Marginal Tietê). Ademais, este estudo estima a 

substituição de 100% da frota de caminhões movidos a diesel por GNL no transporte rodoviário 

de carga. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SAÚDE 

A poluição do ar é uma questão urbana enfrentada em diferentes cidades do mundo, e 

cada vez mais evidências mostram as ligações entre a poluição e os riscos para a saúde humana 

(FIGLIOZZI, 2017; LURIE et al., 2019; ZHAO, et al., 2018). Os efeitos da poluição do ar na 

saúde têm sido preocupantes, devido ao alto risco de exposição, mesmo em concentrações 

relativamente baixas de poluentes atmosféricos (KIM; KABIR; KABIR, 2015). Por isso, muitos 

estudos evidenciaram associações entre a poluição do ar por partículas inaláveis e gases 

poluentes e os riscos para a saúde humana (FIGLIOZZI, 2017; HAO et al., 2016; LURIE et al., 

2019; ZHAO et al., 2018). De acordo com a OMS a poluição do ar é um grande risco à saúde 

e ao ambiente, e estima-se que 4,2 milhões de mortes prematuras em todo o mundo, no ano de 

2016, se deveram à exposição de partículas que causam doenças cardiovasculares, respiratórias 

e cânceres. As pessoas mais afetadas são aquelas que vivem em países de baixa e média renda 

(WHO, 2018) e, por isso, existe uma preocupação crescente em relação aos níveis de poluição 

do ar. Nos países de baixa e média renda, há uma preocupação adicional  devido ao aumento 

do uso de veículos movidos a motores antigos e com manutenção deficiente (LURIE et al., 

2019). 

Sabe-se que o transporte rodoviário é uma das fontes mais importantes de emissão de 

partículas nas áreas urbanas (OZDEMIR, 2019). Ademais, consome bastante energia, 

principalmente o transporte de carga movido a óleo Diesel. Além da grande proporção de 

derivados de petróleo consumido, emitindo GEE, esse tipo de transporte causa preocupação à 

comunidade científica, devido à liberação de poluentes tóxicos no ar, tendo em vista que a maior 

parte da população vive em áreas urbanas (MALIK; TIWARI, 2017; ZHANG et al., 2019a). 

Esse setor destaca-se pela relevante participação nas emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) e 

MP, além da emissão de dióxido de enxofre (SO2) (CETESB, 2019b). 

A exposição a poluentes do ar é um fator de risco para seres humanos e muitos estudos 

buscam avaliar a relação entre poluição do ar e mortalidade usando dados de concentração de 

poluentes de estações de monitoramento da qualidade do ar (ABE; EL KHOURI MIRAGLIA, 

2016; ANDREÃO; ALBUQUERQUE; KUMAR, 2018; DE FATIMA ANDRADE et al., 2012; 

MARTINS et al., 2017), experimentos locais (NOGUEIRA et al., 2019) e modelos 

meteorológicos (SCOVRONICK et al., 2016). Trabalhos recentes tentaram entender os perfis 

de emissão de poluentes (MARTINS et al., 2017) e analisaram as emissões de veículos (DE 

FATIMA ANDRADE et al., 2012; NOGUEIRA et al., 2019), ou estabeleceram os impactos da 
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concentração de poluentes à saúde através da estimativa de mortes prematuras por doenças 

relacionadas à poluição (ABE; EL KHOURI MIRAGLIA, 2016; ANDREÃO; 

ALBUQUERQUE; KUMAR, 2018; SCOVRONICK et al., 2016). 

No âmbito dos impactos na saúde, Abe e El Khouri Miraglia, (2016) analisaram cenários 

de redução de material particulado ultrafino (MP2,5) e material particulado fino (MP10), e 

calcularam as mortes evitadas nos cenários de redução de MP2,5 e MP10. Estes autores 

descobriram que São Paulo poderia reduzir 5 mil mortes prematuras e economizar US$ 15 

bilhões anualmente com despesas de saúde, se os padrões de concentração da OMS fossem 

alcançados. Da mesma forma, Andreão et al., (2018) calcularam as mortes evitáveis ao atingir 

os padrões de concentração de MP2,5 da OMS em 24 cidades brasileiras. A cidade de São Paulo, 

por ser a mais populosa, apresentou o maior número de mortes evitáveis, atingindo 82 mil 

pessoas de todas as causas em 2017. LIU, YING et al., (2019) e NOGUEIRA et al., (2019) 

salientam que o MP2,5 é um componente importante da poluição relacionada à saúde a longo 

prazo. Ainda, LIU, YING et al., (2019) destacam a importância do uso das tecnologias 

geoespaciais2, cada vez mais utilizadas em estudos de saúde, pois suas estatísticas são a base 

para estimativas confiáveis da carga de doenças atribuíveis ao MP2,5, incluindo efeitos 

cardiovasculares, pulmonares e cognitivos (BILENKO et al., 2015; LIU et al., 2020; WANG 

et al., 2015). 

O MP, em geral, é classificado de acordo com o diâmetro das partículas para descrever 

sua capacidade de transporte na atmosfera, por estar diretamente relacionado ao potencial para 

causar problemas à saúde (WHO, 2005). A medição das partículas é feita de acordo com seu 

diâmetro aerodinâmico, que pode variar entre 0,002 μm e 100 μm. As partículas podem ser 

divididas em ultrafinas, que têm menos de 0,1μm, finas (MP2,5) com diâmetro entre 0,1 μm até 

2,5 μm, grossas (MP10) com diâmetro de até 10 μm e fumaça (VALLERO, 2008). 

O MP também atua como meio de transporte para outras substâncias, como nitratos, 

sulfatos, carbono elementar e orgânico, hidrocarbonetos e metais, que são adicionados às 

partículas e, em virtude do seu pequeno tamanho, essas partículas finas tendem a ficar suspensas 

no ar por longos períodos, semanas ou meses, e podem ser transportadas por centenas, ou 

milhares, de quilômetros (KIM; KABIR; KABIR, 2015). Estudos indicam que os efeitos do MP 

na saúde incluem câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, agravamento de 

                                                 
2 Um dado geosespacial é um dado em que a dimensão espacial está associada à sua localização na superfície 

terrestre, em determinado instante ou período de tempo. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101152.pdf 
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sintomas de asma, aumento das internações hospitalares e que podem levar à morte (WHO, 

2005). 

Além do material particulado, alguns gases são também considerados poluentes. Os 

NOX são gases ácidos e sua presença na atmosfera é fator chave na formação do ozônio (O3). 

Os dois principais óxidos de nitrogênio são o óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio 

(NO2). A soma desses dois gases é conhecida como NOX (TIWARY; COLLS, 2010). O NO2 é 

um gás poluente com ação altamente oxidante. Além dos efeitos sobre a saúde humana, 

apresenta efeitos sobre o meio ambiente. As altas concentrações podem levar ao aumento de 

internações hospitalares, decorrentes de problemas respiratórios, pulmonares e agravamento à 

resposta das pessoas sensíveis a alérgenos. No ambiente pode levar a formação à smog 

fotoquímico e a chuvas ácidas (WHO, 2005). 

O SO2 é um gás tóxico e incolor, podendo reagir com outros compostos presentes na 

atmosfera, formando MP secundário. Na saúde pode agravar os sintomas de asma, aumentando 

as internações hospitalares decorrentes de problemas respiratórios. No ambiente, pode reagir 

com a água na atmosfera e formar a chuva ácida, além das partículas de sulfato que são 

responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera (WHO, 2005). 

Em relação aos problemas adversos à saúde por exposição ao NOX, HOEK et al., (2013) 

fizeram uma revisão de literatura e os resultados mostraram evidências bastante consistentes de 

associações de mortalidade com NO2, principalmente devido a doenças cardiovasculares e 

respiratórias. Outro estudo também destaca os efeitos nocivos do NOX e SO2 ao sistema 

respiratório, sendo também, uma ameaça à saúde pública (ZHAO et al., 2018). 

Do lado dos perfis de emissões de poluentes, Martins et al. (2017) estudaram os eventos 

extremos de poluição nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, comparando a 

qualidade do ar de ambas as áreas metropolitanas. Os resultados mostraram que as maiores 

concentrações de poluentes, incluindo MP2,5, foram mais frequentes durante o inverno.  Fátima 

Andrade et al., (2012) quantificaram as contribuições dos veículos para a concentração de MP2,5 

em seis capitais brasileiras. O estudo coletou amostras do ar dessas cidades e concluiu que em 

todas elas as emissões de veículos explicavam pelo menos 40% da massa de MP2,5. Além disso, 

apenas uma capital, Recife, apresentou concentrações inferiores às determinadas pela OMS. 

Nogueira et al., (2019) avaliaram as emissões de MP2,5 dos ônibus em seis terminais na região 

metropolitana de São Paulo. O estudo constatou que as emissões de MP2,5 dos veículos mais 

novos são mais baixas e que a incorporação de ônibus elétricos teve um impacto notável na 

diminuição das emissões de NO. 
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Todos esses estudos forneceram informações importantes sobre a qualidade do ar no 

Brasil e no mundo, e destacaram a importância do monitoramento da poluição e os impactos à 

saúde resultantes de altas concentrações de poluentes. Uma limitação para realizar esses estudos 

no Brasil é a variação dos poluentes medidos nas estações de qualidade do ar, com 

disponibilidade desigual de dados, com poluentes ausentes em várias estações de medição. O 

monitoramento da qualidade do ar está em fase inicial no Brasil e ainda é restrito e insatisfató r io 

em termos de cobertura territorial e temporal (ANDREÃO; ALBUQUERQUE; KUMAR, 

2018). Por esse motivo, a maioria dos estudos relacionados às concentrações de poluentes se 

enquadra na região Sudeste, onde são encontradas a maior parte das estações de monitoramento. 

2.1.1. PADRÕES DE QUALIDADE DO AR  

Os padrões de qualidade do ar, de acordo com a OMS, são os níveis de poluição do ar 

considerados aceitáveis, em relação aos possíveis impactos na saúde pública e no meio 

ambiente, que são adotados por uma autoridade reguladora como executória. Dessa forma, são 

instrumentos regulatórios que especificam como monitorar, avaliar e cumprir as metas (WHO, 

2005). 

O principal objetivo do gerenciamento da qualidade do ar é proteger a saúde pública e 

o meio ambiente dos efeitos adversos da poluição do ar. Para isto, são adotadas estratégias que 

abrangem diversas atividades, que incluem avaliação de riscos, definição do padrão de 

qualidade do ar e emissão, monitoramento e aplicação, implementação de medidas de controle 

e comunicação de riscos. O uso de padrões tornou-se fundamental para a gestão da qualidade 

do ar, cujo papel adotado e imposto pelas autoridades reguladoras é definir o nível aceitável de 

poluição do ar de um país ou região (WHO, 2005). 

O nível de poluição atmosférica é determinado pela quantidade de substâncias poluentes 

presentes no ar (CETESB, 2019a). Segundo a OMS, os padrões de qualidade do ar são limites 

e metas determinadas por cada país, visando à proteção da saúde da população. Eles variam de 

acordo com a abordagem adotada para ponderar os riscos à saúde, a viabilidade técnica, e as 

considerações econômicas, políticas e sociais, preconizando atingir as menores concentrações 

possíveis no contexto das limitações locais (WHO, 2005). Desta forma, representam 

componentes importantes para o planejamento e gestão de políticas ambientais, cabendo aos 

governos considerar suas circunstâncias locais ao adotarem os valores propostos 

internacionalmente pela OMS como padrões nacionais. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 491 de 19/11/2018, poluente atmosférico é 

definido como “qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras 
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características, que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente 

ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e 

gozo da propriedade ou às atividades normais da comunidade” (BRASIL, 2018). 

Com relação à sua origem, os poluentes podem ser classificados como: 1) primários : 

são aqueles emitidos para a atmosfera diretamente pelas fontes de emissão, sendo possível 

medir, em princípio, as quantidades emitidas na própria fonte; e 2) secundários: aqueles 

formados na atmosfera através da reação química entre poluentes primários e/ou constituintes 

naturais na atmosfera. Devido a esse modo de formação, poluentes secundários não podem ser 

facilmente incluídos nos inventários de emissões, embora seja possível estimar as taxas de 

formação por unidade de volume de atmosfera por unidade de tempo (CETESB, 2019a; WHO, 

2005). 

A concentração de um poluente na atmosfera é determinada medindo-se o grau de 

exposição dos receptores, sejam eles quais forem - seres humanos, animais, plantas, materia is 

- como resultado final do processo de lançamento desse poluente na atmosfera a partir de suas 

fontes de emissão e suas interações na atmosfera do ponto de vista físico, diluição, químico e 

reações químicas (CETESB, 2019a). Cabe ressaltar que a qualidade do ar pode mudar em 

virtude das condições meteorológicas, as quais determinam condições favoráveis, ou não, à 

diluição e dispersão dos poluentes (CETESB, 2019a). 

Por questões de ordem prática, existe um grupo restrito de poluentes consagrados 

universalmente como indicadores mais abrangentes da qualidade do ar, em razão da maior 

frequência de ocorrência e aos efeitos adversos que causam à saúde e ao meio ambiente. São 

compostos pelos poluentes: CO, SO2, MP e O3, mais o NO2 (CETESB, 2019a). 

2.1.1.1. DIRETRIZES DE QUALIDADE DO AR INTERNACIONAL 

 Com o objetivo de fornecer uma base uniforme para proteger a saúde pública dos 

efeitos da poluição do ar, a OMS estabeleceu as Diretrizes para a Qualidade do Ar, como é 

mostrado na Tabela 1. Entretanto, essas diretrizes têm o caráter de recomendações, e não se 

pretende ou sugere que elas sejam adotadas como padrões (WHO, 2005). Cabe a cada país 

selecionar os padrões, avaliando as suas particularidades locais, a fim de reduzir os efeitos da 

poluição atmosférica e seus efeitos na saúde e no meio ambiente. 
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Tabela 1 - Diretrizes de qualidade do ar estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde 

Poluente 
Tempo de 

amostragem 

Padrão de 

qualidade (µg/m³) 

Material Particulado (MP10) 
24 horas 50¹ 

Anual 20 

Material Particulado (MP2,5) 
24 horas 25¹ 

Anual 10 

Dióxido de enxofre (SO2) 
24 horas 20 

10 min 500 

Dióxido de nitrogênio (NO2) 
1 hora 200 

Anual 40 

Ozônio (O3) 8 horas 100 
Fonte: Adaptado de WHO, 2005.  

Onde: 1 – não pode ser excedido mais de três vezes ao ano. 

2.1.1.2. PADRÕES DE QUALIDADE DO AR BRASIL 

No Brasil os padrões de qualidade do ar foram estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e aprovados pela Resolução 

CONAMA nº 491/2018, que revogou e substituiu a Resolução CONAMA nº 03, de 28/06/1990  

(BRASIL, 2018). Segundo esta Resolução (Tabela 2), os padrões nacionais são divididos em 

duas categorias: 1) padrões de qualidade do ar intermediários (PI), que correspondem aos 

padrões estabelecidos como valores temporários a serem cumpridos em etapas; e 2) padrão de 

qualidade do ar final (PF) que são os valores definidos pela OMS, em 2005 (CETESB, 2019a; 

WHO, 2005). 
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Tabela 2 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 
 

Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA nº 491/2018 (BRASIL, 2018). 

Nota: 

1 - Média aritmética anual. 

2 - Média horária. 

3 – Máxima média móvel obtida no dia. 

4 – Média geométrica anual. 

5- Medido nas partículas totais em suspensão. 

Além dos padrões nacionais de qualidade do ar, a mesma resolução estabelece critérios 

para episódios críticos de poluição do ar (Tabela 3). Cabe ressaltar que a declaração dos estados 

de atenção, alerta e emergência requer, além dos níveis de concentração atingidos, a previsão 

de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes. 

Tabela 3 - Critérios nacionais para episódios agudos de poluição do ar 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

Material particulado (MP10)  
(µg /m³) - 24h 

250 420 500 

Material particulado (MP2,5) 
(µg/m³) - 24h 

125 210 250 

Dióxido de enxofre (µg/m³) - 24h 800 1.600 2.100 

Dióxido de nitrogênio (µg/m³) - 
1h 

1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono (ppm) - 8h 15 30 40 

Ozônio (µg/m³) - 8h 200 400 600 

 Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA nº 491/2018 (BRASIL, 2018). 

Poluente 
Período de 

referência 

PI-1  

(µg/m³) 

PI-2  

(µg/m³) 

PI-3  

(µg/m³) 

PF  

(µg/m³) (ppm) 

Material 
Particulado (MP10) 

24 horas 120 100 75 50 - 

Anual¹ 40 35 30 20 - 

Material 
Particulado (MP2,5) 

24 horas 60 50 37 25 - 

Anual¹ 20 17 15 10 - 

Dióxido de enxofre 
(SO2) 

24 horas 125 50 30 20 - 

Anual¹ 40 30 20 - - 

Dióxido de 
nitrogênio (NO2) 

1 hora² 260 240 220 200 - 

Anual¹ 60 50 45 40 - 

Ozônio (O3) 8 horas³ 140 130 120 100 - 

Fumaça 
24 horas 120 100 75 50 - 

Anual¹ 40 35 30 20 - 

Monóxido de 
carbono (CO) 

8 horas³ - - - - 9 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

24 horas - - - 240 - 

Anual4 - - - 80 - 

Chumbo (Pb5) Anual¹ - - - 0,5 - 
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2.1.1.3. PADRÕES DE QUALIDADE DO AR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Os padrões de qualidade do ar para o Estado de São Paulo têm como base as diretrizes 

estabelecidas pela OMS, e são determinados pelo Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013 

(SÃO PAULO, 2013). De acordo com esse Decreto, a administração da qualidade do ar no 

território será efetuada por meio de Padrões de Qualidade do Ar, seguindo os critérios (Tabela 

4): 1) Metas Intermediárias (MI) definidas como valores temporários a serem cumpridos em 

etapas, tendo em vista à melhoria gradual da qualidade do ar no Estado de São Paulo, através 

da redução das emissões de fontes fixas e móveis, seguindo os princípios do desenvolvimento 

sustentável; 2) Padrões Finais (PF) determinados para que a saúde da população seja preservada 

ao máximo em relação aos danos causados pela poluição atmosférica. 

 

Tabela 4 - Padrões Estaduais de Qualidade do Ar 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

MI 1 

(µg/m³) 

MI 2 

(µg/m³) 

MI 3 

(µg/m³) 
PF 

(µg/m³) 

Material Particulado (MP10) 
24 horas 120 100 75 50 

MAA¹ 40 35 30 20 

Material Particulado fino 

(MP2,5) 

24 horas 60 50 37 25 

MAA¹ 20 17 15 10 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 horas 60 40 30 20 

MAA¹ 40 30 20 - 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
1 hora 260 240 220 200 

MAA¹ 60 50 45 40 

Ozônio (O3) 
8 horas 140 130 120 100 

8 horas - - - 9 ppm 

Fumaça* (FMC) 
24 horas 120 100 75 50 

MAA¹ 40 35 30 20 

Partículas totais em 
suspensão* (PTS) 

24 horas - - - 240 

MGA² - - - 80 

Chumbo** (Pb) MAA¹ - - - 0,5 

Fonte: CETESB (2018) adaptado do Decreto Estadual nº 59.113/2013 (SÃO PAULO, 2013). 

Nota: Padrões vigentes em negrito. 

1 - Média aritmética anual. 

2 - Média geométrica anual. 

* Fumaça e Partículas Totais em Suspensão - parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações 

específicas, a critério da CETESB. 

** Chumbo - a ser monitorado apenas em áreas específicas, a critério da CETESB. 
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As Metas Intermediárias devem ser atendidas em três etapas: 1) Meta Intermediár ia 

Etapa 1 (MI1): corresponde aos valores de concentração de poluentes atmosféricos que devem 

ser respeitados a partir de 24/04/2013, e que estão vigentes atualmente; 2) Meta Intermediár ia 

Etapa 2 (MI2): valores de concentração de poluentes atmosféricos que devem entrar em vigor 

posteriormente à MI1, após avaliações da Etapa 1 por meio de estudos técnicos apresentados 

pelo órgão ambiental estadual, convalidados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA); e 3) Meta Intermediária Etapa 3 (MI3): valores de concentração de poluentes 

atmosféricos que devem vigorar posteriormente à MI2, sendo o seu prazo de duração definido 

pelo CONSEMA, com base nas avaliações feitas na Etapa 2. 

Os padrões finais (PF) são empregados quando não houver metas intermediárias, como 

é o caso do CO, partículas totais em suspensão e chumbo. Para os demais poluentes, os padrões 

finais passam entrar em vigência após o prazo de duração do MI3. 

Em 19 de maio de 2021, de acordo com o artigo 8◦ do Decreto 59.113/2013, o 

CONSEMA convalidou o estudo técnico3 desenvolvido pela CETESB e aprovou a entrada em 

vigor da Meta Intermediária 2 – (MI2) a partir de 01 de janeiro de 2022. 

Além dos padrões citados, a legislação estadual (SÃO PAULO, 2013) determina 

critérios para episódios críticos de poluição do ar, observados na Tabela 5. Os estados de 

atenção, alerta, emergência, e os níveis de concentração excedidos exigem a previsão de 

condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes. 

Tabela 5 - Critérios estaduais para episódios críticos de poluição do ar 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

Material particulado fino (µg/m³) - 
24h 

125 210 250 

Material particulado (µg/m³) - 24h 250 420 500 

Dióxido de enxofre (µg/m³) - 24h 800 1.600 2.100 

Dióxido de nitrogênio (µg/m³) - 1h 1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono (ppm) - 8h 15 30 40 

Ozônio (µg/m³) - 8h 200 400 600 

Fonte: CETESB (2018) adaptado do Decreto Estadual nº 59.113/2013 (SÃO PAULO, 2013). 

 

 

                                                 
3 https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/05/Estudo-Tecnico-para-viabilizar-a-Etapa-MI2-

.pdf 
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2.2. POLUIÇÃO POR VEÍCULOS DE CARGA EM SÃO PAULO 

De acordo com o relatório de emissões veiculares no Estado de São Paulo no ano de 

2018 da CETESB, a estimativa anual da frota circulante de caminhões no município de São 

Paulo foi de 88.496 veículos (CETESB, 2019b), como pode ser observado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Estimativas da frota circulante no Estado e Município de São Paulo em 2018 

Categoria Combustível 
Estado de São 

Paulo 

Município de São 

Paulo 

Automóveis 

Gasolina C 2.686.720 962.946 

Etanol Hid. 203.893 55.724 
Flex-fuel 7.402.653 2.323.242 

Comerciais Leves 

Gasolina C 503.522 204.897 
Etanol Hid. 19.460 4.941 

Flex-fuel 959.325 268.678 

Diesel 427.788 121.971 

Caminhões 

Semileves 

Diesel 

32.662 6.557 

Leves 107.579 21.651 
Médios 61.148 12.301 

Semipesados 112.008 22.842 
Pesados 124.368 25.145 

Ônibus 

Urbanos 

Diesel 

62.351 19.621 
Micro-ônibus 15.069 4.755 

Rodoviários 28.243 8.905 

Motocicletas 
Gasolina C 1.823.493 407.789 
Flex-fuel 696.079 101.387 

Total 15.266.361 4.573.352 
Fonte: Adaptado de CETESB (2019a). 

 Entende-se por frota circulante o conjunto de veículos estimados por estarem 

circulando independentemente de constar nos registros do órgão de trânsito. Essa estimativa é 

calculada a partir das vendas de veículos novos nos últimos 40 anos e submetida às curvas de 

sucateamento (CETESB, 2019b). 
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 A Figura 1 mostra a contribuição relativa de cada categoria de veículo nas emissões 

de poluentes no Estado de São Paulo no ano de 2018. 

Figura 1- Contribuição relativa de cada categoria de veículo nas emissões de poluentes no Estado de 
São Paulo em 2018 

 

Fonte: CETESB, (2019b). 

Nota-se que os caminhões pesados e semipesados se destacam pela grande 

participação nas emissões de NOx e MP. O uso intensivo dessas categorias reflete na 

participação elevada na emissão total desses poluentes, que são característicos dos motores do 

ciclo Diesel formados durante os processos de combustão. Além dos poluentes listados, a 

emissão de SO2 está ligada ao teor de enxofre contido nos combustíveis fósseis, em especial na 

parcela do Diesel (CETESB, 2019b). 

Em relação ao poluente MP, a maior contribuição é da categoria caminhões, como 

mostra a participação percentual das categorias de veículos para o MP na Figura 2. 
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Figura 2 - Contribuição relativa de cada categoria de veículo na emissão de MP no Estado de São 
Paulo em 2018 

 

 

Fonte: CETESB, (2019b). 

 Os caminhões contribuem com 64% da emissão de MP no Estado de São Paulo em 

2018, sendo os caminhões pesados a categoria que mais emite esse poluente (28%), seguido 

dos caminhões semipesados (15%), caminhões leves (11%), caminhões médios (8%) e 

caminhões semileves (2%). 

Cabe ressaltar que o impacto dessas emissões, pela frota de caminhões circulante, varia 

de acordo com o complexo mosaico de usos do solo urbano dentro da cidade, e com as 

características de cada poluente, visto que os poluentes possuem diferentes características que 

influenciam seu tempo de vida na atmosfera. Dessa forma, para compreender a variabilidade 

espacial desses poluentes atmosféricos, deve-se levar em consideração os diferentes tipos de 

uso do solo urbano, as atividades urbanas predominantes, o poluente considerado, e a escala 

temporal de análise (CHIQUETTO et al., 2020).  

2.2.1. FATORES DE EMISSÃO 

De acordo com a CETESB (2019a), fator de emissão (FE) é definido como massa de 

poluentes emitida pelos veículos ao circular por uma determinada distância, usualmente em 

gramas por quilômetro (g/km). Para os veículos pesados, caminhões e ônibus, os FE são obtidos 

a partir de teste no motor e são expressos em massa de poluente por quantidade de trabalho 

mecânico realizado (g/KWh). Os FE dos motores expressos em g/kWh passam por processo de 

cálculo que os converte para massa de poluente por quilômetro (CETESB, 2019b). 
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Os valores de FE são publicados anualmente pela CETESB, a partir de informações 

recebidas de fabricantes ou importadores de veículos ou motores, por meio de relatórios. 

Quando esses dados estão ausentes, utiliza-se o FE da homologação ou descritos na literatura. 

Esses relatórios são elaborados após a realização de ensaios de emissão em amostras de veículos 

ou motores destinados ao mercado brasileiro. Os dados de cada veículo ensaiado são tratados 

estatisticamente e, assim, calculados os valores médios de emissão conforme a participação de 

cada modelo no mercado (CETESB, 2019b). A Tabela 7 mostra os valores de fator de emissão 

de veículos pesados com motores do ciclo Diesel em g/km para o ano de 2018. 

Tabela 7 - Fator de emissão de veículos pesados com motores do ciclo Diesel em g/km 

Ano Fase PROCONVE Categoria MP (g/km) 

 

 

2018 

 

 

P7 

 

 

Caminhões 

Semileves 0,002 

Leves 0,009 

Médios 0,007 

Semipesados 0,015 

Pesados 0,014 

Fonte: CETESB, (2019b) 

 

Os valores de FE dependem de uma série de fatores, como tipo de motor, ano do 

veículo, consumo específico de combustível, valores de autonomia dos veículos etc. Como 

existe uma lacuna em relação aos dados de FE, mais estudos podem ser elaborados para 

complementar as medições realizadas pela CETESB. Nesse contexto, DE MIRANDA et al., 

(2019), realizaram estimativas de FE para black carbon em veículos pesados e em veículos 

leves movidos a gasolina, na região leste da cidade de São Paulo. Seus resultados mostraram 

que a emissão de veículos pesados são cerca de quatro vezes as dos veículos leves. Além disso, 

as estimativas de FE para veículos pesados são consistentes com as medições fornecidas pela 

literatura, e vêm diminuindo ao longo dos anos devido aos avanços tecnológicos incorporados 

aos veículos e às restrições de emissão. No caso do GNL, esses dados são obtidos por meio da 

literatura (CETESB, 2019b). 

2.2.2. PROCONVE 

A expansão da frota veicular nas grandes cidades tem demandado uma contínua 

melhoria na qualidade dos combustíveis e na tecnologia dos veículos, visando mitigar os 

problemas ambientais através de soluções de mobilidade urbana, que constituem um conjunto 
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de medidas necessárias para atingir e manter os padrões de qualidade do ar compatíveis com a 

proteção da saúde das populações expostas  (MMA, 2013).  

Com esse intuito, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE) foi criado em 1986 pela a Resolução CONAMA nº 18 (MMA, 

1986), para definir os primeiros limites de emissão para veículos leves e pesados e contribuir 

para o cumprimento das Normas de Qualidade do Ar. Para reafirmar a obrigação de reduzir a 

emissão de poluentes de origem veicular, foi instituída a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, 

que, além disso, ajudou a promover o desenvolvimento tecnológico das fabricantes de 

combustíveis, motores e autopeças, para que veículos nacionais e importados passassem a 

cumprir os limites estabelecidos (BRASIL, 1993). 

O PROCONVE é dividido em fases ao longo de seus anos de implantação, permitindo 

que os níveis de emissão de poluentes dos motores sejam reduzidos. Seis fases foram instituídas 

para veículos leves (L1-L6) e sete para veículos pesados (P1-P7) (MMA, 2013). Apesar de ter 

sofrido alguns atrasos em relação ao cronograma, os resultados obtidos pelo PROCONVE 

mostram que a estratégia para sua implantação foi eficaz, e seu sucesso se deve à adoção 

progressiva de fases cada vez mais restritivas, o que o tornou um dos programas de maior 

sucesso na perspectiva ambiental.  

Desde a sua implantação, houve uma redução gradativa dos limites de emissão de CO 

e NOx, poluentes inicialmente estabelecidos, e posteriormente, foram agregados outros 

poluentes importantes, como MP e SO2. Para os veículos pesados, a redução dos poluentes foi 

de 80%, o que beneficiou muito as regiões metropolitanas. Em termos tecnológicos, os avanços 

têm se concentrado na introdução de catalisador, injeção eletrônica de combustível e melhor ias 

nos próprios combustíveis (MMA, 2013). 

2.3. GÁS NATURAL COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO NO MUNDO 

O transporte rodoviário de carga consome, aproximadamente, um quarto da energia do 

setor de transporte no mundo (STETTLER et al., 2016), respondendo por cerca de 23% das 

emissões globais de CO2 (MALIK; TIWARI, 2017). Além disso, apresenta uma tendência de 

rápido crescimento em termos de consumo de energia, particularmente, pela elevada demanda 

de derivados de petróleo utilizados como combustível (ZHANG et al., 2019a). 

Numa perspectiva global, espera-se que esse setor de transporte continue aumentando 

proporcionalmente ao Produto Interno Bruto (MURATORI et al., 2017; PÅLSSON; 

JOHANSSON, 2016), consumindo mais energia e, consequentemente, emitindo mais GEE e 

poluentes locais (ZHANG et al., 2019a, 2019b). Nesse sentido, esses fatores tornaram-se uma 
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das principais abordagens na luta contra as mudanças climáticas e seus impactos (VON 

ROSENSTIEL; HEUERMANN; HÜSIG, 2015). 

O aumento da conscientização do público sobre as mudanças climáticas e a utiliza ção 

das energias renováveis, (PÅLSSON; JOHANSSON, 2016; ZHANG et al., 2019a), bem como 

as consequências da poluição do ar (FAN; LEI; LI, 2019), impulsionaram uma mudança no 

modo de exploração dos recursos naturais em vários países (ZHANG et al., 2019a). Por conta 

desta conscientização, o setor de transportes sofre pressão e restrições na legislação para se 

tornar ambientalmente sustentável (PÅLSSON; JOHANSSON, 2016).  

Nessa perspectiva, para conter a o aumento das emissões de GEE e poluentes locais, e 

alcançar metas de longo prazo, o setor de transporte precisa incorporar alternat ivas 

ambientalmente sustentáveis em sua organização (PÅLSSON; JOHANSSON, 2016). Tais 

medidas devem ocorrer, principalmente, através da promoção de políticas que possibilitem o 

desenvolvimento de padrões progressivos de emissão de veículos e avanços tecnológicos, para 

que haja redução das emissões, bem como da demanda de energia (MALIK; TIWARI, 2017). 

Diante desse cenário, uma vasta literatura mostra que o uso de combustíveis alternat ivos 

em veículos pesados são atualmente um campo emergente no setor de transporte rodoviário 

(ARTECONI; POLONARA, 2013; KLUSCHKE et al., 2019; PFOSER; SCHAUER; COSTA, 

2018; STEFANA; MARCIANO; ALBERTI, 2016; VON ROSENSTIEL; HEUERMANN; 

HÜSIG, 2015). As pesquisas têm mostrado que os custos de abatimento dos combustíve is 

alternativos nessa parcela do setor de transporte são mais baixos do que a introdução de novos 

combustíveis nos setores marítimos ou de aviação (KLUSCHKE et al., 2019). 

Dessa forma, os combustíveis alternativos para o setor de transporte, derivados de 

combustíveis fósseis ou renováveis, têm sido estudados em todo o mundo (QUIROS et al., 

2017; THIRUVENGADAM et al., 2018). A adoção desses combustíveis pode ser considerada 

como uma das estratégias mais importantes para abordar questões de dependência energética, 

qualidade do ar e mudanças climáticas (VON ROSENSTIEL; HEUERMANN; HÜSIG, 2015; 

YEH, 2007). No entanto, apesar de décadas de esforço, a sociedade ainda enfrenta desafios 

complexos para promover uma maior aceitação dos veículos movidos a combustíve is 

alternativos no setor de transporte de carga rodoviário pelo público (YEH, 2007) e o óleo Diesel 

continua sendo o combustível mais usado no setor (THIRUVENGADAM et al., 2018). 

Alguns combustíveis alternativos foram propostos como possíveis opções para reduzir 

as emissões de GEE e poluentes em veículos pesados. No total, dez tecnologias estão 

disponíveis para substituir as atuais predominantes (caminhões a Diesel). A maioria delas são 

motores de combustão interna que usam gás liquefeito de petróleo, gás natural liquefeito, gás 
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natural comprimido, gás metanol ou biocombustíveis. Enquanto os outros são veículos elétricos 

movidos a baterias, energia externa, célula de combustível ou motores híbridos (KLUSCHKE 

et al., 2019). 

Dessas tecnologias, o gás natural recebeu atenção especial e já é comercializado no 

mundo (HAO et al., 2016). Ele é considerado o combustível alternativo que, a curto e médio 

prazo, pode substituir melhor os combustíveis convencionais, a fim de reduzir o impacto 

ambiental, porque está prontamente disponível a um preço competitivo, utilizando tecnologias 

já em uso generalizado (ARTECONI; POLONARA, 2013). Dessa forma, a disponibilidade de 

reservas domésticas de gás natural, infraestrutura aprimorada de combustível e incentivos 

estatais ajudaram a promover o uso desse combustível no setor de transportes (ARTECONI; 

POLONARA, 2013; PFOSER; SCHAUER; COSTA, 2018). 

Como combustível veicular, existem dois estados diferentes nos quais o gás natural pode 

ser usado, tanto no estado comprimido, como GNC (gás natural comprimido), quanto no estado 

líquido, conhecido como GNL (gás natural liquefeito). Para converter gás natural em GNL, ele 

deve ser resfriado a uma temperatura de -162° C, tornando-se líquido e, assim, reduzindo seu 

volume em aproximadamente 600 vezes. Além disso, o GNL é um líquido criogênico claro, 

incolor, inodoro, não tóxico e não corrosivo (PFOSER; SCHAUER; COSTA, 2018). 

Enquanto o gás natural veicular (GNV) está consolidado em automóveis (ARTECONI; 

POLONARA, 2013), o GNL é adequado para veículos pesados, devido à densidade de energia 

significativamente alta que pode ser alcançada através da redução de volume durante o processo 

de liquefação (PFOSER; SCHAUER; COSTA, 2018). Por possuir essas características, o GNL 

é uma das principais tecnologias viáveis e consolidada, dentre as disponíveis, que constitui uma 

alternativa para o óleo Diesel no setor de transporte de cargas pesadas e de longa distância 

(OSORIO-TEJADA; LLERA-SASTRESA; SCARPELLINI, 2017). 

Diversos estudos (ARTECONI; POLONARA, 2013; MOUETTE et al., 2019; YEH, 

2007) apontam que as principais vantagens do combustível a gás natural são os benefíc ios 

ambientais para reduzir a poluição local e as emissões de GEE, a disponibilidade de recursos e 

a redução da dependência de petróleo importado. 

Os benefícios ambientais da introdução do GNL como combustível no transporte 

rodoviário de carga incluem combustão mais limpa, que causa quase 99% menos emissões de 

material particulado e óxido de enxofre (SOx), cerca de 80% menos óxidos de nitrogênio (NOx) 

e 20% menos CO2 comparado ao óleo Diesel (PFOSER; SCHAUER; COSTA, 2018).  

Os diferenciais de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) entre o gás natural e os 

motores a óleo Diesel são os mais notáveis entre os poluentes. Revisões feitas por Stettler et al., 
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(2016) e Thiruvengadam et al., (2018) mostram emissões reduzidas de NOx em comparação 

aos motores à Diesel, devido ao sistema de controle de emissão a gás ser menos complicado do 

que na tecnologia à Diesel. Além de reduzir as emissões de NOx, esses estudos mostram que 

as emissões de MP também são mais baixas em caminhões a GNL. Entretanto, há um aumento 

de emissões de CO (STETTLER et al., 2016). 

Além do mais, a redução de emissões pode ser ainda mais aprimorada através da mistura 

de biometano liquefeito no combustível. (PFOSER; SCHAUER; COSTA, 2018). Ainda, os 

veículos abastecidos com GNL produzem níveis mais baixos de ruído, o que permite vantagens 

competitivas nos serviços de coleta  no centro da cidade e no período noturno (PFOSER; 

SCHAUER; COSTA, 2018). 

Em relação aos GEE, foi colocado em evidência que o GNL reduz cerca de 10% de 

emissão se comparado ao Diesel, principalmente na fase tanque-roda (ARTECONI; 

POLONARA, 2013). Porém, alguns estudos apontam que as emissões de GEE podem ser 

elevadas devido aos hidrocarbonetos não queimados (HC). A maioria desses hidrocarbonetos 

advém da combustão incompleta de metano (CH4) que eleva as emissões de CO2 equivalente 

(CO2e)4 em comparação a veículos a Diesel (STETTLER et al., 2016; THIRUVENGADAM et 

al., 2018). 

Portanto, os incentivos econômicos para a compra de veículos a gás natural visam a 

melhoria da qualidade do ar, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias que reduzam as 

emissões globais de determinados poluentes. Embora os motores a gás natural possam 

certamente contribuir para reduzir as emissões locais, é necessário considerar a propensão para 

emitir emissões mais altas de GEE (THIRUVENGADAM et al., 2018). 

Por isso, é preciso um rigoroso programa de inspeção e manutenção, alinhado com o 

atual programa de motores a Diesel, para monitorar as emissões de metano fugitivo e de escape 

dos veículos a gás natural (THIRUVENGADAM et al., 2018). Além disso, é preciso que haja 

incentivos para a sua implementação, principalmente referente a precificação do GNV e do 

GNL. Sendo assim, o desenvolvimento desses veículos depende muito da política de preços 

estabelecida pelo governo (HAO et al., 2016; PFOSER; SCHAUER; COSTA, 2018). 

 

                                                 
4 Referem-se às emissões de GEE utilizando como métrica de equivalência o Potencial de Aquecimento Global 

(GWP) (CETESB, 2011). 
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2.3.1 GÁS NATURAL COMO COMBUSTÍVEL NO BRASIL 

No Brasil, a descoberta da camada do Pré-sal no ano de 2006 levou ao aumento da 

produção de gás natural, com crescimento de 15,6% no ano de 2018, representando 51,4% da 

produção total do país. Nesse mesmo ano, o Brasil estava na 31ª posição no ranking mundia l 

de produtores de gás natural. Assim, estima-se que as produções de petróleo e gás dos próximos 

anos serão fortemente influenciadas pela produção de reservatórios do Pré-sal (AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, 2019). 

Atualmente, cerca de 80% da produção de gás natural brasileira é de gás associado ao 

petróleo, de origem offshore. Deste modo, como o petróleo e o gás são produzidos 

simultaneamente, se faz necessária a utilização regular deste gás. Com isso, considerando uma 

rica reserva, aliada à alta produtividade dos reservatórios, o gás natural do Pré-sal tornou-se a 

principal opção, em termos de produção doméstica, para suprimento do mercado de gás nos 

próximos anos (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2020). 

Nesse contexto, a maior oferta de gás natural no território nacional pode alavancar o uso 

de combustíveis fósseis menos poluentes, quando comparado a outros combustíveis fósseis. 

Cabe ressaltar que a disponibilização do gás natural do Pré-sal está abarcada nas políticas 

estabelecidas no programa de governo Novo Mercado de Gás. Esse programa tem como 

objetivo, de maneira geral, contemplar projetos estruturantes que viabilizem a expansão da 

infraestrutura de logística necessária de forma coordenada com a oferta de gás natural 

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2020). 

O montante total de veículos movidos a gás, no Brasil, atinge aproximadamente 1,9 

milhão de unidades, consumindo cerca de 5,4 milhões de m3/dia de gás natural veicular, sendo 

os veículos leves responsáveis por todo o montante. A expectativa de ampliação da oferta e 

redução do preço do gás natural pode promover esforços visando à intensificação do consumo 

pelo setor de transportes (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2020). 

Praticamente todas as fabricantes globalmente relevantes estão presentes no Brasil, tanto 

de veículos leves, como automóveis de passeio e comerciais leves, quanto veículos pesados, 

ônibus e caminhões. Entretanto, os veículos pesados são movidos a Diesel e inexistem 

caminhões e ônibus movidos a gás natural liquefeito no país (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, 2020). 

Diversos fatores contribuem para que o custo total da propriedade do veículo a gás 

natural não seja atrativo frente à alternativa de um produto similar movido a Diesel, tais como, 

custo do combustível, baixa demanda pelos veículos, custo de aquisição e capacidade de 
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revenda e de autonomia. Além da barreira econômica, as duas principais barreiras estão 

relacionadas à infraestrutura de abastecimento e regulamentação (MOUETTE et al., 2019). 

Em relação à regulamentação, existe uma lacuna entre os regulamentos federais e 

estaduais. O GNL de pequena escala5 está sob regulamentação federal, mas sua distribuição 

ocorre no domínio do estado (MOUETTE et al., 2019). A ausência de uma infraestrutura de 

abastecimento adequada no país é o aspecto mais enfatizado. Para o mercado de veículos 

movidos a gás natural, é fundamental a necessidade de investimentos prévios voltados à 

ampliação da capacidade de distribuição, com ampliação de gasodutos e interiorização do 

abastecimento para o resto do país. Além disso, o vácuo regulatório é uma barreira importante 

a ser enfrentada, a fim de criar um ambiente seguro para o desenvolvimento de projetos futuros 

(MOUETTE et al., 2019). 

2.4. DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

A atmosfera é constituída por um conjunto de gases, vapor d’água e partículas que 

envolve a superfície da Terra (BRASSEUR, GUY P.; ORLANDO, JOHN J; TYNDALL, 1999; 

SEINFELD, JOHN.H; PANDIS, 2016; VAREJÃO-SILVA, 2006). A meteorologia é a ciência 

que estuda a atmosfera e está relacionada ao estado físico, dinâmico e químico da mesma, e às 

interações entre eles e a superfície terrestre subjacente (AYOADE, 1996). Portanto, por estar 

em constante movimento, a atmosfera apresenta dois componentes principais, os movimentos 

horizontais e verticais, causados pelo desequilíbrio na radiação líquida, na umidade, na massa 

entre as baixas e altas latitudes, e das interações ocorridas entre atmosfera e superfíc ie  

(AYOADE, 1996; RIBEIRO, 1993). 

O vento é um elemento básico e exerce papel fundamental para a circulação da 

atmosfera, promovendo a dispersão dos poluentes e o balanço térmico da atmosfera. Outros 

fatores que influenciam a circulação atmosférica são a topografia, o momento angular da Terra, 

as correntes oceânicas e a distribuição de superfícies continentais e oceânicas. Assim, as 

características atmosféricas mudam de acordo com o lugar e com a escala temporal (AYOADE, 

1996). 

Cabe ressaltar que na atmosfera não existem limites físicos. Entretanto, ao levar em 

conta o efeito que a superfície terrestre provoca no movimento do ar, costuma-se considerar 

apenas a troposfera e, ainda, dividi-la em duas regiões empíricas: a camada limite planetária 

                                                 
5 O termo “pequena escala” diz respeito ao Cenário Estadual elaborado pelos autores, correspondendo ao Estado 

de São Paulo (MOUETTE et al., 2019). 
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(CLP), sobreposta à superfície terrestre - que afeta profundamente o escoamento do ar, pela 

rugosidade natural que ocasiona atrito; e a atmosfera livre, localizada mais acima, onde admite-

se que o escoamento não sofre influência direta da superfície. Além do atrito, a CLP sofre 

influência do efeito gerado pelo aquecimento do ar em contato com a superfície, o qual 

desencadeia movimentos convectivos, e pelo gradiente de pressão que influencia fortemente o 

vento, acarretando em turbulência do ar (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Em vista disso, a dispersão de poluentes é diretamente influenciada pela variação da 

velocidade e direção do vento, e será mais rápida quanto maior for a turbulência do ar, ou seja, 

a eficiência de mistura. Por conseguinte, a concentração de poluentes emitida pela fonte não é 

a mesma que chega aos receptores, pois existe uma variabilidade inerente ao processo de 

transporte e dispersão. A variedade temporal da emissão da fonte e os mecanismos de 

eliminação e conversão que ocorrem na atmosfera fazem com que os poluentes sejam 

transportados e talvez modificados (BRASSEUR, GUY P.; ORLANDO, JOHN J; TYNDALL, 

1999; SEINFELD, JOHN.H; PANDIS, 2016; VALLERO, 2008). 

A mais significativa influência na variabilidade de poluição em um receptor é o ciclo 

diurno. Existe um padrão diurno para a emissão da fonte, porque, em geral, as emissões são 

menores à noite do que durante o dia. Isso acontece, pelo fato de as atividades serem reduzidas 

ou paradas durante à noite, como por exemplo o fechamento de fábricas e a diminuição do 

tráfego veicular. Além disso, há um padrão diurno de transporte e difusão da poluição do ar, e 

também um ciclo sazonal associados às estações do ano (VALLERO, 2008). 

Em geral, o uso do solo urbano intensifica a turbulência e as entradas de calor na 

atmosfera, aumentando a rugosidade aerodinâmica da superfície, reduzindo a velocidade do 

vento horizontal e alterando a umidade do ar próximo à superfície, que induz a formação de 

ilhas de calor (SÁNCHEZ et al. 2020). Portanto, a ação antrópica contribui para a deterioração 

da qualidade do ar nas cidades e influencia a dispersão, uma vez que altera o uso e cobertura 

do solo, e também contribui para o aumento da emissão de poluentes de diversas origens 

(VAREJÃO-SILVA, 2006). 

2.4.1. MODELOS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

A modelagem da dispersão atmosférica é uma técnica utilizada para calcular as 

concentrações de poluentes provenientes das emissões atmosféricas, cujo objetivo é realizar 

uma previsão a curto prazo. Desta forma, a modelagem é um instrumento de planejamento 

aplicado para prever processos particulares em tempos e escalas definidas  

(CHRISTOFOLETTI, 1999)  
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A teoria da dispersão apresenta aspectos qualitativos e quantitativos. Qualitativamente, 

a teoria descreve o destino de uma emissão para a atmosfera a partir de um ponto, área ou fonte 

de linha. Quantitativamente, a teoria fornece um meio de estimar a concentração de uma 

substância na atmosfera, dada informação específica sobre fatores meteorológicos e a geometria 

da fonte. Ainda, a dispersão ocorre essencialmente devido à turbulência, e esta ocorre em uma 

grande variedade de escalas. Portanto, os modelos devem ser escolhidos de acordo com a escala  

e tempo de interesse, podendo ser divididos em: escala macro (aproximadamente 100 km ou 

dias), quando o fluxo atmosférico é impulsionado por fenômenos sinóticos, como áreas de alta 

ou baixa pressão; escala meso (10 a 100 km ou horas), quando o movimento do ar é 

impulsionado sinoticamente, mas são modificados por efeitos locais, como a rugosidade da 

superfície e obstáculos; e microescala (<1 km ou minutos), quando o fluxo de ar depende 

principalmente das características locais (TIWARY; COLLS, 2010). 

Os modelos de dispersão incluem: 1) Modelos eulerianos, resolvem numericamente a 

equação de difusão atmosférica, e trabalham na medição das propriedades da atmosfera à 

medida que ela passa por um ponto ou volume fixo; 2) Modelos gaussianos, são construídos 

sobre a distribuição de probabilidade gaussiana normal das flutuações do vetor do vento e da 

concentração de poluentes. Representam um subconjunto de modelos eulerianos, mas são 

geralmente tratados como um grupo próprio; 3) Modelos lagrangianos, tratam de processos em 

uma massa de ar em movimento ou representam processos pela dispersão de partículas fictíc ias  

(TIWARY; COLLS, 2010). 

2.4.1.1. AERMOD 

O modelo AERMOD (American Meteorological Society Environmental Protection 

Agency Regulatory Model), concebido conjuntamente pela EPA (United States Environmental 

Protection Agency) e Sociedade Meteorológica Norte-Americana (American Meteorological 

Society – AMS), é um modelo de qualidade do ar recomendado pela EPA, que se aplica a 

terrenos complexos e incorpora um algoritmo de downwash – PRIME, que considera os efeitos 

desses obstáculos na dispersão dos poluentes. Deste modo, o AERMOD é considerado o melhor 

modelo de dispersão gaussiana de última geração, cuja formulação é baseada nos princípios da 

turbulência atmosférica na CLP (EPA, 2005). 

Por ser um modelo de dispersão estacionário, o modelo clássico de pluma gaussiana 

considera que as características da dispersão são constantes em todo o período. Isto é, baseia-

se no pressuposto da equação de pluma gaussiana, assumindo que a emissão seja contínua e a 

média dessas emissões não varia com o tempo. Dessa forma, durante o trajeto do poluente da 
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fonte até o receptor, a massa emitida para a atmosfera continua sendo a mesma, e as condições 

meteorológicas no tempo do trajeto também são as mesmas, denominado estado fixo (EPA, 

2004a). 

A equação geral de concentração (Equação 1), que se aplica em condições estáveis ou 

convectivas, é dada por: 

𝐶𝑇{𝑥𝑟 ,𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} = 𝑓. 𝐶𝑐,𝑠{𝑥𝑟 ,𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} + (1 − 𝑓).𝐶𝑐,𝑠 {𝑥𝑟 ,𝑦𝑟 , 𝑧𝑝} (1) 

 

Onde:  

𝐶𝑇{𝑥𝑟 ,𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} é a concentração total (g/m3); 

{𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} é a representação de coordenadas de um receptor (m) (𝑧𝑟 é a altura do 

receptor acima da base da fonte local); 

𝑓 é a função de ponderação do estado da pluma (sem dimensão); 

𝐶𝑐,𝑠 {𝑥𝑟 ,𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} é a contribuição da concentração do estado horizontal da pluma, onde c 

e s se referem à condição convectiva e estável, respectivamente (g/m3); 

𝐶𝑐,𝑠 {𝑥𝑟 ,𝑦𝑟 , 𝑧𝑝} é a contribuição da pluma vertical (g/m3); 

𝑧𝑝 é a altura do “mastro” do receptor - a altura de um receptor acima do terreno local 

(m) - para terrenos planos 𝑧𝑝 = 𝑧𝑟, deixando apenas a contribuição da pluma horizonta l);  

O AERMOD parte do modelo clássico de pluma gaussiana, mas apresenta algumas 

modificações. A cada novo passo no tempo, as condições meteorológicas e as taxas de emissão 

podem ser modificadas, de forma que o regime estacionário se restringe a cada passo no tempo. 

Além disso, foram incorporados alguns mecanismos de deposição do materia l particulado, tanto 

úmida quanto seca, que já não garantem a conservação da massa. No entanto, esses mecanismos 

precisam de informação acerca da distribuição do diâmetro aerodinâmico das partículas. O 

próprio mecanismo de downwash e o tratamento da topografia são melhorias na representação 

das plumas pelo modelo. A Figura 3 ilustra a relação entre a pluma real e a caracterização da 

pluma dada pelo AERMOD, na qual a concentração total é prevista pela soma das duas 

possibilidades de pluma. 
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Figura 3 – Caracterização da pluma do AERMOD 

 

 

Fonte: Adaptado da EPA, 2004. 

O AERMOD utiliza uma abordagem relativamente simples que incorpora conceitos 

atuais sobre fluxo e dispersão em terrenos complexos. Além disso, ele traz uma melhoria para 

a modelagem de dispersão aplicada que é a capacidade de caracterizar a CLP por meio da 

superfície e do dimensionamento da camada de mistura. Desta forma, ele é capaz de construir 

perfis verticais das variáveis meteorológicas necessárias com base nas medições e 

extrapolações utilizando relações de similaridade. Assim, os perfis verticais da velocidade e 

direção do vento, turbulência, temperatura e gradiente de temperatura são estimados usando 

todas as observações meteorológicas disponíveis (EPA, 2004a). 

O sistema de modelagem consiste em um programa principal, o AERMOD, e de dois 

pré-processadores, o AERMET (AERMOD Meteorological Preprocessor), cujo objetivo é 

calcular os parâmetros da CLP para uso do AERMOD, e o AERMAP (AERMOD Terrain 

Preprocessor), que processa dados de terreno, para calcular a altura de influência do terreno 

que seja representativa. A Figura 4 mostra o fluxo e o processamento de informações no 

AERMOD. 
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Figura 4 - Fluxo de dados no sistema de modelagem AERMOD 

 

 

Fonte: Adaptado da EPA, 2004. 

Os dados meteorológicos fornecidos ao AERMET devem ser representativos para 

estimar perfis de vento, turbulência e temperatura. São eles: velocidade e direção do vento, 

temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica (é recomendada, mas não exigida), radiação 

e cobertura de nuvens. Quando esta não estiver disponível, é preciso medições de temperatura 

em dois níveis verticais distintos e uma medição da radiação solar. Cabe ressaltar que o 

crescimento e a estrutura da camada limite atmosférica são impulsionados pelos fluxos de calor 

e por características da superfície em escala local. Por isso, em relação às características da 

superfície, é necessário ter a rugosidade da superfície, razão de Bowen e albedo (refletividade) 

para construir perfis de similaridade dos parâmetros relevantes da CLP (EPA, 2004a). 

Estes dados são utilizados para calcular parâmetros da CLP como: velocidade de atrito 

da superfície (𝑢∗), comprimento de Monin-Obukhov (𝐿), escala de velocidade convectiva (𝑤∗), 

escala de temperatura (θ∗), altura de mistura (𝑧𝑖), fluxo de calor da superfície (𝐻), e também 

fornece estimativas das alturas das camadas de mistura convectivas e mecânicas, 𝑧𝑖𝑐 e 𝑧𝑖𝑚, 

respectivamente. Esses parâmetros são passados para o AERMOD, nas quais expressões da 

teoria de similaridade, em conjunto com medições, são utilizadas para calcular o perfil vertical 

da velocidade do vento (𝑢), flutuações turbulentas laterais e verticais (σv, σw), gradiente 

potencial de temperatura (dθ/dz) e potencial de temperatura (θ). 

Embora o AERMOD seja projetado para funcionar com um mínimo de parâmetros 

meteorológicos observados, com apenas uma única medição de superfície da velocidade do 

vento, direção do vento, temperatura e cobertura de nuvens, ele utilizará o máximo de dados 

que o usuário puder fornecer para definir a estrutura vertical da CLP (EPA, 2004a). 
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Já o pré-processador AERMAP requer como dados de entrada a localização das fontes 

e dos receptores. Os dados de saída fornecem as informações de entrada do AERMOD para 

localizar as fontes de emissão e os receptores, ou seja, os locais nos quais se deseja obter a 

concentração de poluente (EPA, 2004a). 

Em relação às configurações que o modelo pode assumir, ele pode simular múltip las 

fontes, sendo elas pontuais, em linha, volumétricas ou de área (EPA, 2004a). 

2.5. ESTADO DA ARTE DE ESTUDOS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA UTILIZANDO 

O AERMOD 

Dado que os veículos são importantes fontes de poluição do ar, é importante determinar 

o efeito das emissões dos veículos na qualidade do ar próximo às principais vias de acesso e 

rodovias, e entender a magnitude da poluição à qual os seres humanos estão expostos. Diante 

desse contexto, diversas pesquisas têm mostrado a importância desses estudos para previsão de 

concentrações de poluentes no ar (GULIA; SHRIVASTAVA; NEMA, 2015; HUERTAS; 

VALENCIA; HUERTAS, 2017; MACÊDO; RAMOS, 2020; MISRA; ROORDA; 

MACLEAN, 2013; PERUGU; WEI; YAO, 2016; SONAWANE; PATIL; SETHI, 2012; 

TEIXEIRA et al., 2020a; TEZEL-OGUZ et al., 2020; WEN et al., 2017), e para a 

implementação de políticas públicas. Para esse fim, os estudos comprovam que a modelagem 

matemática é uma ferramenta útil para ajudar no gerenciamento da qualidade do ar urbana, 

focando na utilização de modelos de dispersão atmosférica, como o AERMOD, para calcular a 

concentração de poluentes advinda das emissões veiculares. 

TEZEL-OGUZ et al., (2020) utilizaram o AERMOD para determinar a concentração de 

NOx na qualidade do ar e os impactos na saúde humana, na Turquia. De acordo com os 

resultados do modelo, 10,1% da população que vive no distrito de Ortahisar foi exposta a 

concentrações de NOx relacionadas ao tráfego superiores ao valor limite regulatório. No estudo, 

cinco cenários diferentes de redução de emissões foram testados para observar os efeitos nos 

níveis de exposição. Os resultados indicaram que as medidas representadas por esses cenários 

são capazes de reduzir os níveis de exposição entre 2,4 e 99,5%. 

HUERTAS; VALENCIA; HUERTAS, (2017) realizaram um estudo analítico e 

experimental, em estradas na Colômbia, Estados Unidos e Inglaterra, utilizando uma 

metodologia simplificada para estimar a área de influência das estradas, ou seja, a área em que 

a concentração de poluentes excede o padrão de qualidade do ar, baseada apenas em estimat ivas 

de emissão de poluentes. O AERMOD foi escolhido para modelar a dispersão de poluentes, e 

os resultados indicaram que o perfil de concentração é proporcional à intensidade de emissão. 
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WEN et al., (2017) realizaram um programa de monitoramento próximo à rodovia, em 

Chicago, para medir a concentração de partículas ultrafinas, CO2, CO, volume e velocidade do 

tráfego, direção e velocidade do vento. Os resultados mostraram que a comparação das 

concentrações medidas e previstas usando o AERMOD demonstra que a rugosidade da 

superfície não desempenha um papel dominante na determinação da diminuição da 

concentração relativa com a distância do vento. No entanto, mostrou que o AERMOD é sensíve l 

à rugosidade da superfície para prever a qualidade do ar na célula de mistura, e têm um efeito 

significativo nas concentrações previstas. 

PERUGU; WEI; YAO, (2016) estudaram o impacto do movimento de caminhões 

pesados na poluição geral por PM2,5 em áreas urbanas, por meio de uma metodologia integrada 

de modelagem com base em regressão espacial e modelo de dispersão Gaussiana, utilizando o 

AERMOD. Os resultados do modelo mostraram que 71% das emissões de PM2,5 de origem 

móvel urbana são causadas por caminhões e 21% das concentrações de PM2,5 do ambiente 

urbano geral podem ser atribuídas a caminhões em Cincinnati, nos EUA. As concentrações 

médias previstas de PM2,5 de 24 horas se correlacionam muito bem com os valores observados 

em duas estações de monitoramento de qualidade do ar com um coeficiente de correlação 

Spearman médio de 0,88. 

GULIA; SHRIVASTAVA; NEMA, (2015) avaliaram a qualidade do ar urbano na Índia 

utilizando o AERMOD para prever NOx, SO2 e PM10. Os resultados mostraram que o modelo 

apresentou resultados satisfatórios de acordo com a comparação observada usando métodos 

estatísticos. As concentrações médias de PM10 de 24 horas excedem os valores estabelecidos 

pelos padrões nacionais (National Ambient Air Quality Standards - NAAQS) de 100μg/m3 , 

enquanto NOx e SO2 estão dentro do NAAQS de 80μg/m3. Dentre as principais fontes de 

poluição do ar identificadas, o transporte motorizado e a suspensão de poeira nas estradas 

destacam-se na emissão de PM10, enquanto o escape dos veículos contribui para as emissões de 

NOx. 

MISRA; ROORDA; MACLEAN, (2013) estimaram as emissões atmosféricas de CO e 

NOx utilizando o AERMOD, no Canadá. Os resultados revelam que a distribuição espacial das 

maiores emissões de poluentes está concentrada ao longo das fontes da linha da rodovia, 

enquanto as menores concentrações são encontradas à medida que a distância lateral da estrada 

aumenta. As concentrações de CO e NOx previstas e observadas seguem padrões semelhantes 

e as diferenças geralmente estão dentro da faixa de erro de medição/simulação. 

SONAWANE; PATIL; SETHI, (2012) usaram o modelo AERMOD para avaliar 

estratégias de redução da poluição para o setor de transportes, incluindo o uso de veículos a gás 
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natural para fornecer a relação causa-efeito entre as opções de controle e a mudança na 

qualidade do ar ambiente. 

No Brasil, MACÊDO; RAMOS, (2020) estudaram a contribuição dos veículos 

automotores na qualidade do ar em uma avenida na cidade de Aracaju, em Sergipe. Foram 

analisadas as distribuições de concentração de partículas totais em suspensão (PTS), CO e NOx. 

Os resultados mostraram que as maiores concentrações estavam em torno das fontes, e que os 

valores de CO e NOx excederam o padrão devido às altas taxas de emissão. 

Esses estudos forneceram informações importantes sobre a qualidade do ar e destacaram 

a importância do monitoramento da poluição e os impactos resultantes na saúde causados por 

altas concentrações de poluentes. 

Diante da complexidade da poluição do ar e da dispersão de poluentes na atmosfera, 

este estudo fornece informações e cenários sobre a substituição do Diesel para o gás natural 

(GNL) como combustível em veículos de carga, que apresenta grande contribuição de poluição 

no setor de transportes. Dessa forma, amplia a compreensão atual do impacto do movimento de 

caminhões e a poluição por MP, NOx e SO2 na cidade de São Paulo, quantificando com maior 

precisão a contribuição do caminhão para as emissões veiculares, e a viabilidade ambiental de 

substituição de tecnologia. 

Tendo em vista que a adoção de estratégias de utilização de combustíveis alternat ivos 

tem sido cada vez mais utilizada, principalmente como uma abordagem de mudança na 

concentração de poluição, os modelos matemáticos desempenham papel importante para um 

planejamento eficiente. Portanto, este trabalho pode ser usado como ferramenta para estimar a 

eficácia da substituição de combustível, a partir de uma estimativa independente da poluição de 

caminhões pesados, e auxiliar na formulação de políticas públicas. Além disso, mostra a 

aplicabilidade do AERMOD para fontes lineares de poluição como as avenidas e rodovias. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Calcular os impactos na concentração e analisar a dispersão de MP10 em um trecho da 

Avenida Marginal Tietê – Município de São Paulo, devido a substituição de veículos de carga 

movidos a óleo Diesel por GNL, no ano de 2018. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar base de dados sobre a emissão de poluentes na Av. Marg. Tietê, como frota de 

caminhões, fator de emissão de MP10, e dados meteorológicos que caracterizam o 

transporte e a dispersão de poluentes nesse trecho da avenida; 

• Estimar a emissão dos caminhões nas concentrações de MP10 e mapear a dispersão da 

pluma de poluentes, analisando tanto o óleo Diesel quanto o GNL como combustível; 

• Identificar as áreas do trecho selecionado da Av. Marg. Tietê que apresentam maiores 

concentrações de MP10 decorrentes do transporte de carga movido a óleo Diesel, e 

comparar com as concentrações devido a substituição de combustível pelo GNL. 
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4. METODOLOGIA  

A metodologia divide-se da seguinte forma: a seção 4.1 caracteriza e apresenta a área 

de estudo. A Seção 4.2 apresenta os procedimentos e as etapas da modelagem, sendo elas 1) 

Coleta e processamento dos dados meteorológicos; 2) Fornecimento de dados e cálculo da 

emissão de poluentes e 3) Simulação do modelo AERMOD. 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 Situada no Sudeste do Brasil, São Paulo é a maior e uma das principais cidades do país, 

e compõe a capital administrativa do Estado de São Paulo, atuando como núcleo central da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O Município de São Paulo se encontra 

subdividido em 31 subprefeituras e 96 distritos, estes últimos como expressão territorial da 

menor unidade administrativa municipal. Segundo o Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (IBGE), havia 12.325.232 pessoas residindo em São Paulo no ano de 2020 (IBGE, 

2020) .   

 A área de estudo é um pequeno recorte situada no município de São Paulo, localizada 

em um trecho da Avenida Marginal Tietê, como pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Região Metropolitana de São Paulo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A RMSP possui variações sazonais significativas das condições atmosféricas, 

distinguindo-se nitidamente as condições climáticas de inverno e verão. As concentrações mais 

altas dos poluentes, com exceção do O3, geralmente ocorrem no período compreendido entre 

os meses de maio a setembro, devido à maior ocorrência de inversões térmicas em baixos níveis, 

alta porcentagem de calmaria, ventos fracos e baixos índices pluviométricos (CETESB, 2019a).  

O ano de 2018 foi escolhido para este estudo por apresentar, de acordo com a CETESB, 

(2019a), um inverno com condições meteorológicas desfavoráveis para a dispersão atmosfér ica , 

com 22% de dias desfavoráveis à dispersão de poluentes no período de maio a setembro. Essa 

situação está relacionada com o registro de chuvas inferiores às médias climatológicas mensais 

esperadas nos meses de maio, junho e julho. Além disso, nesse período ocorreram dias com 

baixos percentuais de umidade relativa do ar, que também contribuíram para condições mais 

desfavoráveis à dispersão. 

A Figura 6 apresenta o número de dias em que as condições meteorológicas na RMSP 

foram desfavoráveis à dispersão de poluentes nos meses de maio a setembro, no período de 

2009 a 2018. 

Figura 6 - Número de dias desfavoráveis à dispersão de poluentes – RMSP (maio a setembro) 

 

 

Fonte: CETESB, (2019a). 

 

O inverno de 2018 pode ser considerado meteorologicamente mais desfavorável quando 

comparado aos últimos três anos, apresentando semelhança ao ano de 2012, com ocorrência de 

33 dias desfavoráveis entre o período de maio a setembro. 
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As concentrações mais altas dos poluentes, com exceção do ozônio, ocorrem, 

geralmente, no período compreendido entre os meses de maio a setembro, devido à maior 

ocorrência de inversões térmicas em baixos níveis, alta porcentagem de calmaria, ventos fracos 

e baixos índices pluviométricos (CETESB, 2019a). Na RMSP, em 2018, houve ultrapassagens 

do padrão de qualidade do ar de curto prazo (120 µg/m3) para o MP10, com concentração 

máxima diária nas seguintes estações meteorológicas: Grajaú-Parelheiros (155 µg/m3), 

Guarulhos-Pimentas (144 µg/m3), Itaim Paulista (127 µg/m3) e Osasco (122 µg/m3), como 

mostra a Figura 7. 

Figura 7 - Classificação das concentrações máximas diárias de MP10 – RMSP em 2018 

 

Fonte: CETESB, (2019a). 
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 A Figura 8 apresenta as máximas mensais da estação de monitoramento Marginal Tietê/ 

Ponte dos Remédios, para o poluente MP10 (µg/m3), a partir dos dados de média horária no 

período de 2010 até 2018. 

Figura 8 – Concentrações máximas mensais de MP10 – 2010 a 2018 

 

Fonte: CETESB  <Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/ar/qualar/>. 

 Os dados mostram que as concentrações de MP10 nessa estação de monitoramento 

variam durante os meses e ao longo dos anos, a depender de diversos fatores, dentre eles as 

condições meteorológicas que influenciam a dispersão de poluentes atmosféricos. As maiores 

concentrações observadas ocorreram nos anos de 2012, 2013, 2014, 2016 e 2018, com maior 

destaque para o ano de 2013 atingindo a concentração máxima mensal de 350 µg/m3. 

4.2. MODELAGEM 

O procedimento para obter as curvas de distribuição da concentração de poluentes pelo 

AERMOD seguiu as etapas: 1) Definição da área de modelagem, a partir do maior tráfego de 

caminhões e disponibilização de dados meteorológicos; 2) Levantamento de dados de veículos, 

meteorológicos e de concentração dos poluentes; 3) Inserção de dados meteorológicos; 4); 
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Levantamento dos principais receptores; 5) Simulações de dispersão atmosférica pelo modelo 

AERMOD; 6) Mapas de dispersão. 

A dispersão atmosférica da substituição do combustível Diesel por GNL em caminhões 

foi avaliada a partir da análise das concentrações de MP10 para o ano de 2018 utilizando o 

modelo AERMOD. A análise das concentrações foi realizada em uma das principais avenidas 

da cidade de São Paulo, a Av. Marginal Tietê (via expressa), no sentido Ayrton Senna, que 

apresenta fluxo intenso de veículos, principalmente de caminhões. Para tanto, foi necessário 

utilizar dados meteorológicos, dados de volumes por pontos de contagem de caminhões, fatores 

de emissão de MP10 para ambos os combustíveis, e a localização dos receptores. Foram 

realizadas duas simulações: A primeira com dados de emissão de poluentes, calculados a partir 

dos dados de contagem de veículos disponibilizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego 

de São Paulo (CET) (CET, 2019); e a segunda com dados de tráfego obtidos pelo modelo VEIN  

(Vehicular Emission Inventory). Todos esses dados foram utilizados como entrada para o 

modelo AERMOD, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 - Fluxograma das etapas de modelagem 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.1. DADOS METEOROLÓGICOS 

Para o processamento dos dados meteorológicos pelo pré-processador AERMET, foram 

utilizados os dados disponíveis pela rede local de monitoramento da qualidade do ar da 

CETESB. A estação meteorológica selecionada foi a Marginal Tietê/ Ponte dos Remédios, por 

ser a mais próxima da via, para analisar a tendência e a variabilidade da concentração de 

poluentes de MP10.  

O processamento das informações meteorológicas ocorreu em três estágios: 1) Extração 

e tratamento dos dados meteorológicos, como dados de superfície e dados específicos do local; 

2) Agrupamento dos dados da superfície e do ar superior, com os dados específicos do local em 

períodos de 24 horas; 3) Leitura dos arquivos de dados agrupados e cálculo dos parâmetros da 

CLP exigidos pelo AERMOD (EPA, 2004b). 

A Tabela 8 mostra os dados de entrada no Estágio 1 usados para executar o modelo 

AERMET. 

Tabela 8 - Dados meteorológicos de entrada 

Parâmetros Dados (médias horárias) Fonte 

 

Temperatura do ar 

 

Período 01/01/2018 até  

31/12/2018 

 

Estação meteorológica 

Marginal Tietê – Ponte 

dos Remédios (CETESB, 

2018) 

 

 

Umidade relativa do ar 

 

Período 01/01/2018 até 

31/12/2018 

Estação meteorológica 

Marginal Tietê – Ponte 

dos Remédios (CETESB, 

2018) 

   

 

Velocidade do vento 

 

Período 01/01/2018 até 

31/12/2018 

Estação meteorológica 

Marginal Tietê – Ponte 

dos Remédios (CETESB, 

2018) 

 

 

Direção do vento 

 

Período 01/01/2018 até 

31/12/2018 

Estação meteorológica 

Marginal Tietê – Ponte 

dos Remédios (CETESB, 

2018) 

 

 

Altura da estação 

meteorológica 

 

3,5 m 

Estação meteorológica 

Marginal Tietê – Ponte 
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dos Remédios (CETESB, 

2018) 

 

 

Radiação solar 

 

Período 01/01/2018 até 

31/12/2018 

Estação meteorológica 

Marginal Tietê – Ponte 

dos Remédios (CETESB, 

2018) 

   

 

Altura da CLP 

Altura Climatológica 

calculada por Sánchez et 

al. (SÁNCHEZ et al., 

2020) 

Sánchez et al. (SÁNCHEZ 

et al., 2020) 

Fonte: Elaboração própria. 

Com os dados fornecidos, o modelo agrupa os arquivos e calcula os parâmetros da CLP, 

como velocidade de fricção de superfície, altura de mistura e comprimento de Monin Obukhov, 

e assim, produz os arquivos de entrada para o AERMOD. 

Para a definição dos métodos de processamento para os dados de entrada, foram 

especificados alguns parâmetros utilizando a palavra-chave METHOD. Nessa seção, foram 

utilizadas as palavras-chaves secundárias REFLEVEL, que direciona o AERMET para 

substituir os dados de sondagem. O único parâmetro válido é SUBNWS, que permite a 

substituição de dados para estimar os parâmetros da CLP. A palavra-chave STABLEBL foi 

usada para ajustar a velocidade de atrito da superfície (𝑢∗) para condições estáveis de baixa 

velocidade do vento, para estimar a camada limite estável, com a opção ADJ_U* (EPA, 2004b).  

Com relação às características da superfície, as suas condições no local de medição 

influenciam as estimativas dos parâmetros da CLP. Obstáculos ao fluxo do vento, a umidade 

na superfície e a refletividade da superfície afetam as estimativas. Essas influências são 

quantificadas através do albedo da superfície, razão de Bowen e comprimento de rugosidade.  

O conjunto primário de características de superfície é definido para o AERMET por meio das 

três palavras-chave: FREQ_SECT, SECTOR e SITE_CHAR, usadas para especificar a 

frequência temporal, número de setores e as características do local (albedo, razão de Bowen e 

comprimento de rugosidade superficial), respectivamente (EPA, 2004b). 

O albedo é a fração da radiação solar refletida de um objeto pela quantidade de energia 

incidente. A razão de Bowen diurna, um indicador da umidade da superfície, é a proporção do 
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fluxo de calor sensível6 para o fluxo de calor latente7 e é usada para determinar os parâmetros 

da CLP para condições convectivas. O comprimento da rugosidade da superfície está 

relacionado à altura dos obstáculos ao fluxo do vento e é, em princípio, a altura em que a 

velocidade média do vento horizontal é zero (EPA, 2004b). 

A frequência temporal utilizada (FREQ_SECT) foi a sazonal (SEASONAL), o que 

significa que as características do local são distribuídas por mês com base nas estações do ano 

do Hemisfério Norte. Como a área de estudo está localizada no Hemisfério Sul, as estações do 

ano foram invertidas para ter compatibilidade com o local estudado. A palavra-chave SECTOR 

define o setor inicial e final da direção do vento para o qual as características da superfície se 

aplicam, sendo utilizado o intervalo de 0 a 360. Todas essas características são especificadas na 

palavra-chave SITE-CHAR (EPA, 2004b). 

Neste estudo, foram consideradas como característica do local apenas o uso da terra 

urbano, pois a Av. Marginal Tietê está localizada em uma área edificada. Para a razão de Bowen 

foram utilizados os valores das condições médias de umidade. Para o comprimento de 

rugosidade, os valores utilizados foram 0,5 m (o AERMET não utiliza dados de vento medidos 

a menos do que 7. 𝑧0, sendo o 𝑧0, o comprimento de rugosidade). A Tabela 9 mostra os valores 

utilizados por tipo de estação do ano no Hemisfério Sul, para o uso da terra urbano. 

Tabela 9 - Parâmetros para o Hemisfério Sul para o uso da terra urbano 

Frequência Temporal Albedo Razão de Bowen Comprimento de rugosidade 

1 – Verão 0,16 2,0 0,5 

2 – Outono 0,18 2,0 0,5 

3 – Inverno 0,35 1,5 0,5 

4 – Primavera 0,14 1,0 0,5 

Fonte: Adaptado de EPA, 2004b. 

Cabe ressaltar que, por conta da ausência de dados de radiossondagens, foi utilizada a 

altura da CLP utilizada do estudo de SÁNCHEZ et al. (2020), que serviu para o modelo calcular 

os parâmetros de estabilidade noturna. Neste trabalho, SÁNCHEZ et al. (2020) caracterizou a 

estrutura vertical da CLP na RMSP a partir de radiossondagens realizadas a cada três horas para 

duas campanhas de campo de 10 dias. Essa caracterização foi complementada com sondagens 

realizadas regularmente duas vezes ao dia durante quatro anos, no Campo de Marte, em São 

                                                 
6 Calor sensível: é a quantidade de calor que é transferida entre os corpos, produzindo, assim, uma variação em 

sua temperatura. 
7 Calor latente: quantidade de calor que, adicionada ou retirada de um corpo, provoca mudança no seu estado 

físico, não alterando sua temperatura. 
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Paulo, e uma climatologia da altura da CLP foi estabelecida. Em relação aos dados de radiação 

solar global, estes foram utilizados para calcular a CLP diurna e seus parâmetros. 

Além disso, como o vento exerce papel fundamental para a dispersão de poluentes, foi 

elaborada a rosa dos ventos com os dados de direção e velocidade do vento da Estação 

meteorológica Marginal Tietê/Ponte dos Remédios, utilizados pela simulação do AERMOD. 

4.2.2. EMISSÃO DE POLUENTES: DADOS DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO (CET) 

Considerando a disponibilidade de dados e a importância da cidade de São Paulo para o 

estudo de dispersão atmosférica, este trabalho teve como foco a Av. Marginal Tietê (via 

expressa), sentido Ayrton Senna, para o ano de 2018, que apresenta intenso fluxo de caminhões. 

O trecho considerado liga a Ponte da Casa Verde até a Ponte das Bandeiras, o qual foi dividido 

em quatro partes para facilitar a análise, devido às curvas da avenida. A Tabela 10 mostra os 

trechos, seu comprimento, bem como a largura da avenida. 

Tabela 10 - Trechos da Avenida Marginal Tietê 

Trechos Comprimento (m) Largura (m) 

Ponte do limão - Ponte da Casa Verde 1278 20 

Ponte da Casa Verde - Ponte das Bandeiras 2408 20 

Ponte das Bandeiras - Ponto 1 1170 20 

Ponto 1 - Ponte da Vila Guilherme 880 20 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para calcular a taxa de emissão foram utilizados, inicialmente, os dados de contagem de 

veículos do relatório de Mobilidade no Sistema Viário Principal de 2018, disponibilizado pela 

CET, a partir da média do número de caminhões entre os volumes das horas mais carregadas 

no período da manhã e da tarde, ou seja, do horário de pico (CET, 2019). O período da manhã 

compreende ao intervalo das 07h15 às 08h15 do dia 18/09/2018, com medições na Ponte da 

Vila Guilherme, totalizando 196 caminhões, e 08h45 às 09h45 do dia 19/09/2018, com 

medições na Ponte do Limão, totalizando 760 caminhões. O período da tarde compreende o 

intervalo das 17h30 às 18h30 do dia 18/09/2018, com medições na Ponte da Vila Guilherme,  

totalizando 111 caminhões, e 19h às 20h do dia 19/09/2018, com medições na Ponte do Limão, 

com o total de 27 caminhões. A partir desses números de contagem de caminhões, foi feita uma 



51 

 

média, correspondendo ao valor de 273,5 caminhões/dia, e utilizado os fatores de emissão de 

MP10 e largura da via, conforme representado na Equação 2. 

𝑇𝑐 =
𝑁.𝐹𝐸𝑐 .𝐿𝑡

3600.𝐴𝑡
        (2) 

Onde Tc é a taxa de emissão de MP10 para o combustível (c) em g s-1 m-2, N é o número 

médio de caminhões percorrendo o trecho por hora, FEc é o fator de emissão de MP10 do 

combustível (c) em g km-1, Lt é o comprimento do trecho de via (t) em km (valor da Tabela 10 

dividido por 1000), At é a área do trecho de via (t) em m2, calculada com o comprimento do 

trecho em m e a largura da via no trecho em m, segundo a Tabela 10. Foi considerada uma única 

taxa média de emissão durante todo o período. 

Os dados do fator de emissão de MP10 para veículos pesados movidos a Diesel foram 

obtidos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (CETESB, 2018), por ser 

a metodologia do órgão oficial, e os veículos pesados movidos a GNL foram obtidos de Mouette 

et al., (2019a). Uma média de 0,07 gMP10 km-1 foi usada para o Diesel, enquanto uma média 

de 0,0002 gMP10 km-1 foi usada para o GNL. Embora esses valores tenham sido utilizados em 

outros estudos ou mesmo como base para o cálculo das emissões de caminhões pesados da 

CETESB, existem algumas incertezas sobre os fatores de emissão como características do 

motor, localização, ciclo de vida, entre outros (ADAM et al., 2017; ALAMIA et al., 2016; 

OGUNKOYA; FANG, 2015).  

4.2.3. EMISSÃO DE POLUENTES: MODELO VEIN 

Em uma segunda simulação, para estimar a emissão de poluentes provenientes dos 

caminhões para a Avenida Marginal Tietê, (via expressa), sentido Ayrton Senna, para o ano de 

2018, foi utilizada a metodologia proposta por IBARRA-ESPINOSA et al., (2018), que 

desenvolveu um modelo de inventário de emissões veiculares de alta resolução espacial e 

temporal. O modelo VEIN (modelo v 0.2.2) foi construído usando o software R de código 

aberto gratuito, o qual é uma linguagem de programação para análise de dados. O VEIN inclui 

funções para produzir um banco de dados de emissões por hora para composição veicular e por 

idade de uso. 

Este modelo segue a abordagem bottom-up, que é uma metodologia usada para estimar 

a emissão de poluentes a partir da frota, da distância percorrida e dos fatores de emissão dos 

veículos (CETESB, 2019b). Desta forma, as emissões desagregadas temporais e espaciais 

foram estimadas seguindo uma abordagem geral de multiplicação entre atividades (fluxo de 

tráfego; composição do veículo – tipo de uso, tipo de combustível, tamanho do motor e peso 
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bruto; registro de velocidade; comprimento da estrada) e fatores de emissão, conforme 

representado na Equação 2. 

 

𝐸𝑃 =  ∑ (𝑇𝐴.𝐹𝐸) 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒   (3) 

 

Onde, 𝐸𝑃 é a emissão de poluentes, para qualquer tipo de poluente 𝑝,  ∑  𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 é a 

somatória da taxa de atividade (TA) multiplicada pelos fatores de emissão (FE). No contexto 

das emissões veiculares, a taxa de atividade (TA) representa o número de veículos multiplicado 

pela distância (km) que percorrem, enquanto FE é o fator de emissão em g km-1 para os 

poluentes dos veículos. 

Os dados de tráfego necessários para o modelo VEIN devem conter uma quantidade 

horária de veículos por rua. Esses dados podem ser fornecidos por simulações de tráfego, 

interpolações ou por outras fontes. Nessa metodologia, os dados utilizados para as simulações 

foram do Relatório de Simulação de tráfego para Região Metropolitana de São Paulo do ano de 

2014, da CET8.  

Na primeira etapa, o VEIN lê dados espaciais de tráfego da hora do rush matinal de cada 

rua, depois os organiza por composição dos veículos. Em seguida, extrapola o fluxo veicular 

no trecho da rua, para representar períodos mais longos, como o tráfego médio diário anual. 

Após a identificação do fluxo veicular por hora, é identificada a velocidade média horária, que 

envolve o cálculo da velocidade dividindo o comprimento da estrada pelo tempo. Com os dados 

de veículos, é necessário inserir os dados de FE, para que o VEIN calcule as emissões. 

Os dados de entrada fornecidos para a simulação do modelo VEIN foram: 1) FE 

ponderado para o MP10, a partir do cálculo dos dados da frota veicular no Estado de São Paulo 

e fator de emissão por idade e tipo de veículo, disponíveis no Relatório de Emissões Veiculares 

No Estado de São Paulo em 2018 (CETESB, 2019b). Estes dados permitiram calcular o total 

de caminhões para o ano de 2018, cujo número correspondeu a 171.694 veículos, valor obtido 

a partir da soma das categorias de caminhões semileves, leves, médios, semipesados e pesados 

por ano, e posterior cálculo do FE ponderado para o MP10, gerando um valor de FE de 

0,145973586 g km-1. O cálculo de FE ponderado para o MP10 foi realizado em duas partes: na 

primeira foi calculada a frota de caminhões por categoria e ano, cada qual dividida pelo total 

de caminhões para o ano de 2018; a segunda consistiu no cálculo do FE para o MP10 a partir 

dos dados de frota por categoria e ano obtidos na primeira etapa, multiplicados pelos valores de 

                                                 
8 Simulação de tráfego para Região Metropolitana de São Paulo. 2014. Http://www.cetsp.com.br 
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fator de emissão do MP10 fornecidos pela CETESB, (2019b), por ano e categoria. Dessa forma, 

a soma dos FE calculados geraram o valor de FE ponderado para o MP10. 

Com os dados de entrada fornecidos, o modelo VEIN calcula os dados de tráfego para 

o ano de 2018 e, por fim, é gerado o banco de dados contendo as informações de emissões por 

hora para composição veicular e por idade de uso. Para essa simulação não foram utilizados 

todos os passos do modelo VEIN, mas apenas a contagem horária de caminhões no trecho da 

Avenida Marginal Tietê. Esses dados foram utilizados na variável N da Eq. 2, e foram 

calculadas taxas de emissão horárias para um dia médio, que foi repetido para todos os dias do 

período de simulação. A Figura 10 mostra o perfil horário de caminhões e sua intensidade na 

RMSP.  

Figura 10 - Fluxo de caminhões em na RMSP 

 

 

Fonte: Modelo VEIN, 2021. 

O maior fluxo de caminhões pode ser observado no Rodoanel Mário Covas, 

representado pela cor azul na Figura 10 (a). A Figura 10 (b) mostra que a simulação com os 

dados do modelo VEIN tem menos veículos em horários que a altura da CLP é mais baixa, 

quando ocorre menor dispersão vertical. O período de menor dispersão dos poluentes costuma 

ser à noite, quando a atmosfera é mais estável e há menos turbulência, podendo ser observado 

no perfil horário do modelo VEIN, no qual o menor tráfego ocorre durante a noite, gerando 

menor concentração, e o maior tráfego ocorrendo durante o dia, com o maior número de 

veículos às 18h. 

4.2.4. AERMOD 

Para a simulação pelo AERMOD, foram identificadas as latitudes e longitudes dos 

pontos iniciais e finais de cada trecho, inseridos os valores das taxas de emissão para cada 
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combustível, altura da emissão do escapamento dos caminhões (0,5 m) e a largura da via (20 

m). Com isso, as simulações foram realizadas na escala de tempo anual para o período de 2018, 

contabilizando o total de 8744 horas (apenas 0,18% dos dados meteorológicos foram 

considerados inválidos por apresentarem dados incompletos nas medições).  

Para a localização dos receptores, foi considerado um buffer de 2000 metros em torno 

da Av. Marginal Tietê, utilizando uma grade cartesiana com 200 metros entre cada ponto da 

grade. Sendo assim, foram colocados 2767 receptores para cobrir toda a área. Além disso, cabe 

ressaltar que a substituição do combustível Diesel pelo GNL foi de 100% para a frota de 

caminhões. A Figura 11 mostra a área de estudo, bem como a localização e a disposição dos 

receptores ao longo da Avenida. 

 

Figura 11 - Área de estudo e disposição dos receptores 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O modelo foi processado para calcular as concentrações de MP10 para ambos os 

combustíveis (Diesel e GNL) em condições planas para o terreno, pois o local não apresenta 

variações de altitude complexas. 
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5. RESULTADOS 

5.1. SIMULAÇÕES AERMOD: DADOS CET  

A dispersão atmosférica de MP10 emitida por caminhões na Av. Marginal Tietê (via 

expressa), sentido Ayrton Senna, foi simulada por meio do AERMOD para avaliar o 

comportamento desse poluente. Cabe ressaltar que foram consideradas apenas as concentrações 

de MP10 provenientes da emissão decorrente da operação de veículos pesados movidos a óleo 

Diesel e GNL, não sendo considerada a formação de poluentes secundários e nem emissão de 

outras fontes. A Figura 12 mostra as concentrações médias anuais de MP10 para o ano de 2018 

em caminhões movidos a Diesel e a GNL.  

Figura 12 - Concentração de MP10 para caminhões movidos a Diesel e a GNL 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados mostram que as concentrações de MP10 para caminhões movidos a Diesel 

variam de um local para o outro, sendo a menor concentração correspondendo a 0,00011 µg m-

³, e a maior 0,90128 µg m-³. Como era esperado de um modelo de pluma gaussiana, as 

concentrações mais altas estão localizadas nos trechos onde foram feitas as contagens de 

caminhões, próximas à Av. Marginal Tietê. No entanto, a máxima concentração horária 
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encontrada no período foi de 6,84 µg m-³, no dia 2/10/2018 às 21h, indicando uma contribuição 

substancial para a poluição atmosférica local quando as condições meteorológicas não 

favorecem a dispersão. Com relação à dispersão, nota-se que as concentrações diminuem à 

medida que a dispersão aumenta, o que significa que quanto mais longe da avenida, maior será 

a dispersão da pluma de poluente e consequentemente menores as concentrações de MP10. 

Dessa forma, uma avaliação futura que poderá ser desenvolvida é sobre o impacto que essas 

concentrações têm na população lindeira à avenida, já que os impactos e efeitos nocivos à saúde 

dependem diretamente do nível de exposição ao poluente. Aqui pode-se afirmar que a 

população ao norte da avenida parece estar sujeita a uma concentração média maior e que a 

emissão da avenida, mesmo sendo bem reduzida em alguns casos, chega à distância maiores 

que o buffer de 2000 metros em torno da avenida. Cabe ressaltar também que, além do nível de 

exposição, a concentração de MP10 avaliada foi apenas àquela decorrente dos gases de exaustão 

dos motores e outras fontes que contribuem para a concentração total não foram consideradas , 

de forma a isolar a contribuição dos caminhões nesse trecho. 

A fim de avaliar o impacto na concentração de poluentes decorrente de 100% da 

substituição da tecnologia automotiva, o modelo foi simulado considerando o uso de GNL. A 

Figura 12 mostra os resultados das concentrações médias anuais para o GNL considerando as 

emissões de MP10, com base nas mesmas condições e período da simulação de caminhões 

movidos a Diesel. 

Os resultados mostram que as variações das concentrações, sendo a menor concentração 

correspondendo a 0 µg m-³ e a maior 0,002570 µg m-³. A cor amarelo-clara representa os 1.766 

receptores que tiveram a concentração de MP10 reduzida para 0 µg m-³, evidenciando uma 

redução do poluente quando é feita a substituição de combustível para a frota de caminhões. 

Cerca de dois terços da área que era influenciada pela emissão dos caminhões no cenário com 

Diesel deixaram de receber essa contribuição. Considerando as concentrações máximas, a 

mudança de 100% da frota do Diesel para o GNL pode reduzir até 99% a contribuição dos 

caminhões para a concentração de MP10 na área próxima à avenida. De maneira semelhante ao 

Diesel, as maiores concentrações de MP10 para caminhões movidos a GNL, estão localizadas 

próximas à avenida onde foram feitas as medidas de fluxo de veículos. A máxima concentração 

horária encontrada com o uso do GNL foi também muito menor que para o Diesel, chegando a 

apenas 0,01958 µg m-³ no dia 2/10/2018 às 21h, 99% menor. 

Novamente, os receptores ao norte da avenida apresentam maior influência da emissão 

dos caminhões. Nota-se que o padrão de concentração de MP10 nos receptores é diretamente 

influenciado pelo vento, assim como a dispersão de poluentes, como mostra a Figura 13. Como 



57 

 

os ventos são predominantemente de sudeste, o transporte do MP10 é majoritariamente para 

noroeste. 

Figura 13 - Rosa dos ventos da estação meteorológica Marginal Tietê/Ponte dos Remédios, 2018 da 

CETESB 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Espera-se que a maior concentração seja encontrada próxima à avenida, que é a fonte 

de poluição. Como a direção predominante do vento está alinhada ao eixo sudeste-noroeste, a 

dispersão de poluentes ocorre nesse sentido. Por isso, à medida que ocorre o afastamento dos 

trechos, menores são as concentrações, e maior é a dispersão atmosférica, contribuindo para 

uma melhoria da qualidade do ar local. 
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5.2. SIMULAÇÕES AERMOD: MODELO VEIN  

A dispersão atmosférica de MP10 emitida por caminhões na Av. Marginal Tietê (via 

expressa), sentido Ayrton Senna, foi simulada utilizando dados de fator de emissão ponderado, 

por idade do veículo, dados de emissão horária, por composição veicular e tipo de veículo,  

obtidos pelo modelo VEIN. Dessa forma, os cálculos feitos foram aprimorados para estimar a 

variabilidade temporal das concentrações para avaliar o comportamento desse poluente. Nessa 

simulação também foram consideradas apenas as concentrações de MP10 emitidas diretamente 

do tráfego de caminhões, não levando em consideração a formação de poluentes secundários e 

nem emissão de outras fontes. A Figura 14 mostra as concentrações médias anuais de MP10 

para o ano de 2018 em caminhões movidos a Diesel, considerando o tráfego simulado pelo 

modelo VEIN, e o impacto na concentração de MP10 decorrente de 100% da substituição da 

tecnologia automotiva, o AERMOD foi simulado utilizando os dados de emissão horária do 

modelo VEIN considerando o uso de GNL. 

Figura 14 - Concentração de MP10 para caminhões movidos a Diesel e a GNL (modelo VEIN) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados das concentrações para o Diesel mostram que as concentrações variam de 

um local para o outro, sendo a menor concentração correspondendo a 0,00009 µg m-³, e a maior 

0,17452 µg m-³. Com relação à dispersão, nota-se que as concentrações diminuem à medida 

que a dispersão aumenta. Ainda, percebe-se a influência do vento para a dispersão, alinhada ao 

eixo sudeste-noroeste, de acordo com a rosa dos ventos (Figura 13). 

Com relação ao GNL, os resultados mostram que as concentrações variam, sendo a 

menor concentração correspondendo a 0 µg m-³ e a maior 0,00024 µg m-³, 99% menor que a do 

Diesel. A laranja-claro representa os 2264 receptores que tiveram a concentração de MP10 

reduzida para 0 µg m-³, evidenciando uma redução do poluente quando é feita a substituição de 

combustível para a frota de caminhões. De maneira semelhante ao Diesel, as maiores 

concentrações de MP10 para caminhões movidos a GNL, estão localizadas próximas à avenida 

onde foram feitas as medidas de fluxo de veículos.  Este padrão espacial tem ligação com as 

direções predominantes do vento no eixo sudeste-noroeste, mostrando que as áreas que 

sofreram maiores reduções de concentração, estão situadas nesse eixo. 
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6. DISCUSSÃO 

As simulações apresentaram resultados semelhantes entre si, com o padrão de dispersão 

da pluma de poluentes sob forte influência do vento no eixo sudeste-noroeste. Nota-se que as 

concentrações simuladas pelo modelo VEIN são menores do que as simulações feitas com os 

dados veiculares disponíveis pela CET, tanto para os caminhões movidos a óleo Diesel, quanto 

para a simulação de substituição de 100% da frota para caminhões movidos a GNL, como 

mostra a Tabela 11.  

Tabela 11 - Concentrações mínimas e máximas das simulações para o MP10 

MP10  

(µg/m3) 

Dados CET Dados VEIN 

Diesel GNL Diesel GNL 

Concentração mínima 0,00011 0 0,00009 0 

Concentração máxima 0,90128 0,00257 0,17452 0,00024 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Enquanto as concentrações mais baixas de MP10 para as simulações de caminhões 

movidos a óleo Diesel do VEIN correspondem a 0,00009 µg m-³ em 29 receptores, a 

concentração mais baixa para a simulação com os dados disponibilizados pela CET corresponde 

a 0,00011 µg m-³ em 2 receptores. As concentrações mais altas correspondem a uma variação 

de 0,17452 µg m-³ e 0,90128 µg m-³, respectivamente. Para os caminhões a GNL, ambas as 

simulações tiveram receptores com valores reduzidos para 0 µg m-³, enquanto a concentração 

mais alta para a simulação do VEIN foi de 0,00024 µg m-³ e a simulação com os dados da CET 

foi de 0,00257 µg m-³. Na média anual, a região noroeste da Avenida Marginal Tietê recebe 

concentrações maiores, por causa da direção predominante do vento. 

Estas concentrações mais baixas do modelo VEIN podem estar associadas ao maior 

detalhamento dos dados de entrada, com o fornecimento de taxas de emissão horárias, fator de 

emissão horário, tipo de veículo e tipo de combustível. Isso se deve ao fato de que o maior 

número de caminhões simulado pelo modelo VEIN é menor que a média utilizada no cenário 

de emissão constante, mas também pelo número de caminhões variar ao longo do dia. O período 

de menor dispersão dos poluentes costuma ser à noite, quando a atmosfera é mais estável e há 

menos turbulência. O perfil horário do modelo VEIN traz justamente menor tráfego durante a 

noite, gerando menor concentração. Nas simulações utilizando os dados disponíveis pela CET,  

foi utilizada uma única taxa de emissão e um fator de emissão médio sem considerar a idade 

dos veículos nos cálculos das concentrações dos poluentes. Todavia, vale salientar que para as 
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simulações foram analisadas apenas as emissões de MP10 provenientes da emissão decorrente 

da operação de veículos pesados movidos a óleo Diesel e a GNL, não sendo considerada a 

formação de poluentes secundários e nem emissões de outras fontes. 

Uma questão a ser mencionada sobre os resultados de concentração simulados usando 

o modelo AERMOD refere-se ao fato desse modelo ser diretamente dependente do fator de 

emissão adotado. Considerando o setor e as tecnologias para o transporte rodoviário de carga, 

existem algumas lacunas sobre o fator de emissão de poluentes e como esses valores são 

utilizados na comunidade científica. Trabalhos experimentais (ADAM et al., 2017; ALAMIA 

et al., 2016; OGUNKOYA; FANG, 2015) com diferentes tipos de combustíveis foram 

realizados em muitos países, mas cada um possui características específicas ligadas às 

características do motor, sua vida útil, manutenção, assim como à qualidade do combustíve l 

utilizado. Porém, alguns artigos utilizam esses resultados como ponto de partida para outras 

pesquisas, sem ponderar as características específicas de cada local.  

Em relação à qualidade do ar, a qual é diretamente influenciada pela distribuição e 

intensidade das emissões de poluentes atmosféricos, sofrendo forte influência das condições 

meteorológicas para a dispersão atmosférica, cabe destacar as condições meteorológicas para o 

ano de 2018. De acordo a CETESB, (2019a) o ano de 2018 foi marcado por condições que 

influenciaram no regime de chuvas, com variações de meses muito chuvosos, outros secos e 

quentes nas regiões do estado de São Paulo. 

Alguns dos parâmetros que favorecem altos índices de poluição são: alta porcentagem 

de calmaria, ventos fracos e inversões térmicas a baixa altitude. A inversão térmica é 

particularmente comum no inverno paulista, quando as noites são frias e a temperatura tende a 

se elevar rapidamente durante o dia, provocando alteração no resfriamento natural do ar. Dessa 

forma, essa condição meteorológica se caracteriza por formar uma camada de ar quente que 

sobrepõe uma camada de ar frio, que impede o movimento ascendente do ar, e faz com que os 

poluentes fiquem próximos à superfície, prejudicando a dispersão dos poluentes (CETESB, 

2019a). 

O inverno de 2018 pode ser considerado do ponto de vista meteorológico mais 

desfavorável para a dispersão em comparação aos três anos anteriores, apontando 33 dias 

desfavoráveis, correspondendo a 22% dos dias do período analisado. Entre maio e setembro, 

período que geralmente é o mais desfavorável para a dispersão, o acumulado de chuva ficou 

abaixo da normal climatológica para o mesmo período. Os meses de maio, junho e julho 

também tiveram registros de chuvas inferiores às respectivas médias climatológicas. Ainda, no 

mês de julho, constatou-se que as médias mensais das máximas temperaturas foram superiores 
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às respectivas médias climatológicas. Todos esses fatores contribuem para uma baixa dispersão 

de poluentes. 

Diante desse cenário, enfatiza-se a importância de medidas de redução de emissões 

veiculares para melhoria da qualidade do ar, principalmente nos centros urbanos. As 

características dos combustíveis vêm melhorando para atingir os limites estabelecidos pelos 

programas de controle, mas, ainda assim, há uma preferência por parte da legislação pelo 

desenvolvimento e subsídio de combustíveis usuais que possam fornecer segurança energética, 

em vez de opções mais sustentáveis (TEIXEIRA et al., 2020b).  

Pela escolha de se considerar apenas a contribuição dos caminhões que trafegam pelo 

trecho da Avenida Marginal Tietê entre a Ponte do Limão até a Ponte da Vila Guilherme, não 

é possível fazer uma comparação das concentrações calculadas aqui com as concentrações 

medidas em estações de monitoramento. No entanto, se consideramos que a redução nas 

concentrações dos cenários com GNL em comparação com o cenário com Diesel foi de 99%, 

que segundo estimativa da CETESB (2019) os caminhões contribuíram com 20% das fontes de 

MP10 em 2018, que a concentração média de MP10 na estação Marginal Tietê em 2018 foi de 

aproximadamente 30 µg m-3, a substituição de toda a frota de caminhões de Diesel para GNL 

pode levar a uma redução de quase 6 µg m-3 (resultando em 24 µg m-3), contribuindo, embora 

não seja suficiente, para que a qualidade do ar da região se aproxime do limite estabelecido pela 

OMS de 20 µg m-3. 

Dessa forma, a substituição de tecnologias por outras menos poluentes em relação ao 

Diesel tem se destacado na literatura, e os resultados mostram que o GNL tem capacidade de 

auxiliar na redução do material particulado. Entretanto, o GNL no Brasil, ainda precisa de 

desenvolvimento, projetos-piloto, criação de mercado, apoio à indústria, incentivos ao 

consumidor e infraestrutura de fornecimento de combustível no país (TEIXEIRA et al., 2020b). 

Por isso, deve-se levar em consideração as barreiras, os custos e mensurar os aspectos positivos 

e negativos da introdução de uma nova tecnologia pautada na utilização de combustível fóssil, 

mesmo que seja menos poluente em relação ao Diesel. Assim, os governos precisam de uma 

estratégia de longo prazo, consistente e integrada que permita a inserção e suporte a novos 

combustíveis no mercado. Portanto, são necessárias políticas públicas para desenvolver a 

infraestrutura e garantir o abastecimento de qualquer combustível alternativo para competir 

com o Diesel no Brasil (TEIXEIRA et al., 2020b). 
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7. CONCLUSÃO 

Este trabalho avaliou a dispersão de MP10 considerando as emissões de caminhões em 

uma avenida da cidade de São Paulo, a Av. Marginal Tietê (via expressa), sentido Ayrton 

Senna, utilizando dados de tráfego da CET e da simulação do modelo VEIN. Além disso, 

simulou a substituição de combustível, do Diesel pelo GNL para 100% da frota de caminhões. 

Os resultados mostraram a distribuição espacial desse poluente, destacando a influência do 

vento para a dispersão atmosférica, e mostraram que as maiores emissões relacionadas aos 

combustíveis Diesel e GNL estão concentradas nos receptores localizados próximos ao trecho 

medido na Avenida, enquanto as menores concentrações ocorrem à medida em que há um 

afastamento do trecho estudado. Na média anual, a região noroeste da Avenida Marginal Tietê 

recebe concentrações maiores, por causa da direção predominante do vento. Além disso, através 

dos resultados encontrados pelo modelo, a substituição do Diesel pelo GNL pode auxiliar na 

redução de material particulado, chegando a 99% de redução. Por fim, essa pesquisa é relevante 

para compreender a relação entre a dinâmica de tráfego de caminhões e a qualidade do ar de 

centros urbanos, bem como o efeito da escolha de tecnologia de motor e de combustível na 

qualidade do ar. 

Este estudo é uma abordagem preliminar do emprego da modelagem para calcular as 

concentrações de MP10 e avaliar a dispersão desse poluente. Por isso, como sugestão para  

estudos futuros, é relevante avaliar a concentração total de material particulado, considerando 

outras fontes e outros possíveis impactos, como os efeitos na saúde da população decorrentes 

da exposição a esse poluente nessa via. Como os dados simulados consideraram apenas 

poluentes primários, a relação entre tráfego, dados meteorológicos e de qualidade do ar tem 

capacidade limitada para explicar a dinâmica da reação química. Nesse caso, trabalhos futuros 

podem aplicar outros modelos e abordagens complementares para refletir a dinâmica entre os 

poluentes. 
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