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1
Introdução

O setor de transporte é responsável por grande parte das emissões de poluentes atmosféricos 

nos centros urbanos, onde a maior parte da população mundial vive hoje. No município de 

Belo Horizonte, de acordo com o inventário de emissões elaborado em 2018 (CONTROL 

AMBIENTAL ..., 2018), as vias de tráfego representam 90,76 % das emissões de material parti-

culado; 85,38% das emissões de monóxido de carbono; 81,87% das emissões de óxido de 

enxofre e 97,29% das emissões de óxidos de nitrogênio. 

Ainda que a emissão dos veículos tenha sofrido grande redução a partir de diversas melhorias 

tecnológicas nos motores e alterações nos combustíveis, as emissões de poluentes atmosféri-

cos provenientes da frota ainda constituem um fator que merece atenção, principalmente devi-

do ao crescimento da frota circulante nas áreas urbanas e às condições de tráfego. Apesar de, 

individualmente, esse tipo de emissão ser aparentemente insignicante, ao se analisar o núme-

ro de veículos existentes nas grandes cidades, verica-se a geração de toneladas de poluentes 

por dia. Além disso, situações críticas como engarrafamentos e elevado tempo de semáforo 

aumentam consideravelmente as emissões.

As emissões atmosféricas provenientes do tráfego de veículos automotores são originárias do 

processo de combustão, nos motores dos veículos, gerando gases e partículas lançadas do 

escapamento; do vazamento e evaporação de compostos orgânicos; do processo de frena-

gem e desgaste de pneus e da ressuspensão das partículas depositadas nas superfícies das 

vias de tráfego, provocada pela movimentação de veículos. Os principais poluentes atmosféri-

cos emitidos são monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO ), dióxido de enxofre x

(SO ), material particulado (MP) e hidrocarbonetos (HC) (UEDA; TOMAZ, 2011). 2

Com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação atmosférica por fontes móveis (veículos 

automotores), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) criou em 1986 o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). Segundo o Instituto Brasi-

leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o programa tem como 

principal meta a redução da poluição atmosférica por meio do estabelecimento de limites de 

emissão veicular, induzindo o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes e determinando 

que os veículos e motores atendam aos limites de emissões em ensaios padronizados e com 

combustível de referência (BRASIL, 2016).

Dentre as medidas a serem utilizadas para redução da poluição veicular, estão aquelas cujo 

alvo é: a) o veículo, b) o combustível e c) o gerenciamento da mobilidade. Muito já foi feito em 

relação aos dois primeiros alvos, mas pouco em relação ao terceiro. Conforme apontado por 

Schmitt (2006), o gerenciamento da mobilidade surgiu na Europa com uma abordagem 

ampla visando basicamente ao incentivo do transporte coletivo, ao uso de bicicleta e desloca-

mentos a pé e à conscientização da população do uso mais racional dos automóveis. É uma 

abordagem orientada à demanda para promover e incentivar a mobilidade sustentável. 

Tendo em vista este fato, para uma melhoria da qualidade do ar nas áreas urbanas é necessá-

rio preocupar-se não somente com a emissão de cada veículo, mas de todos os veículos em 

circulação, que perfazem a emissão do tráfego. Anal, é a emissão de todos os veículos em 

circulação que irá condicionar a qualidade do ar que se respira.

Diversos fatores inuenciam o montante da emissão de veículos nas áreas urbanas dos muni-

cípios como os tipos de veículos, a idade da frota, o tipo de combustível, a quantidade de veí-

culos circulantes, as condições do trânsito. Quanto aos efeitos nocivos da poluição atmosféri-

ca, conforme apontado por Landmann (2004), estes são percebidos pela população por meio 

de doenças, principalmente cardiorrespiratórias, e na deterioração dos materiais. 
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O Inventário de Emissão Veicular (IEV) consiste no levantamento das emissões de poluentes 

emitidos pela frota de veículos automotores na região a ser estudada, segundo uma metodo-

logia adequada, para a avaliação da contribuição dos veículos automotores na poluição do 

ar.

Diante do contexto exposto, este documento tem por objetivo apresentar o Inventário de emis-

sões atmosféricas de fontes veiculares do município de Belo Horizonte para servir de referência 

a outros municípios do Estado e atender a necessidade da elaboração de inventários de emis-

são de poluentes da frota em escala municipal visando subsidiar a tomada de decisões quanto 

às políticas de gestão e controle da poluição veicular.  Sendo assim, a partir desta introdução, 

este documento encontra-se dividido em mais 4 partes: (2) metodologia adotada para a ela-

boração do inventário de emissões atmosféricas de fontes veiculares do município de Belo 

Horizonte, (3) resultados obtidos com a aplicação da metodologia, (4) conclusões e considera-

ções nais e (5) referências bibliográcas utilizadas.

Nesse contexto, a identicação das emissões de poluentes veiculares nas diferentes áreas do 

município, assim como a identicação da participação de cada tipo de veículo para o montan-

te da emissão se torna relevante para denir medidas ecientes na redução da emissão e 

consequente melhoria da qualidade do ar. Um dos instrumentos que pode ser utilizado para 

este m, preconizado pelo Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR), é o 

Inventario de Emissões Atmosféricas de Fontes Móveis. 

Conforme apontado no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automoto-

res Rodoviários 2013 ano-base 2012 (BRASIL, 2013), a elaboração dessa ferramenta é ponto 

de partida para o sucesso da implantação ou reorientação de quaisquer programas voltados à 

melhoria da qualidade do ar, uma vez que se presta a: identicar as áreas que sofrem maior 

contribuição da poluição veicular; saber o risco a que as pessoas estão expostas nos locais 

receptores, tais como, escolas, hospitais, bairros com alta incidência de doenças respiratórias, 

vales, proximidades dos corredores de transportes, regiões com baixa ventilação etc.; identi-

car os principais poluentes emitidos em uma área de interesse; estimar, com auxílio de mode-

lagem, os efeitos das emissões atmosféricas na qualidade do ar; analisar  tendências de redu-

ção ou aumento de determinados poluentes na atmosfera;  avaliar os efeitos das medidas de 

controle sobre as taxas de emissão. 
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A proposta metodológica tem como objetivo principal identificar espacialmente os 
níveis de emissão de poluentes de fontes veiculares na área urbana do município de 
Belo Horizonte - MG por meio de um Inventário de Emissões Atmosféricas de Fontes 
Veiculares (IEV). 

Os procedimentos metodológicos utilizados podem ser divididos em duas etapas 
principais: o cálculo das emissões atmosféricas e a representação espacial do 
inventário de emissões.                 

Existem duas metodologias tradicionais para a realização desse inventário: a top-
down e a bottom-up. Conforme apresentado na Resolução INEA/PRES nº 67 (RIO DE 
JANEIRO, 2013), no método top-down, as emissões são totalizadas a partir do conhe-
cimento do volume de combustíveis consumidos na região inventariada e da massa 
de poluente que em média é gerada pela queima de cada litro de combustível nos 
veículos. 

Assim, a realização de inventários de emissões veiculares a partir da metodologia 
bottom-up possibilita compreender a distribuição das emissões na rede de vias urba-
nas, facilitando a identificação dos locais que carecem de maior atenção quanto à 
qualidade do ar (WANG et al., 2009). Além disso, é possível desenvolver e analisar 
diferentes cenários futuros dos níveis de poluição no sistema viário, para que então 
sejam identificadas as ações de gestão, controle e redução da poluição. 

Já a metodologia bottom-up parte do comportamento do tráfego para que seja 
feito o IEV. Nesta metodologia, a emissão é calculada para as vias ou trechos de vias 
de cada ponto de contagem de fluxo por meio de equação matemática na qual 
são multiplicados o fator de emissão, o número de veículos circulantes por período e 
o comprimento da via ou de cada trecho da via. Esta abordagem possibilita que as 
emissões sejam expressas espacialmente, explicitando os locais com maiores fluxos 
de veículos e maiores taxas de emissão. 

O cálculo da estimativa de emissão utilizado neste trabalho é uma adaptação da 
metodologia bottom-up, tendo em vista que as informações do número de veículos 
circulantes disponibilizadas se referiam aos pontos de contagem de fluxo e não aos 
trechos das vias. Sendo assim, os cálculos das taxas de emissão foram realizados 
para cada ponto de contagem e a informação referente ao comprimento das vias 
ou trechos das vias não foi utilizada.

O método top-down possui um menor grau de detalhamento, com os dados apre-
sentados em toneladas/ano, ou seja, de forma muito agregada, não possibilitam 
estimar as diferenças intra-urbanas nas emissões segundo os carregamentos de trá-
fego na malha viária. As emissões são representadas como se toda a frota de auto-
móveis estivesse igualmente distribuída e emitisse poluentes uniformemente por 
todo o território, o que na prática não acontece (LANDMANN, 2004).
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Na equação, FE representa o fator de emissão do poluente i que deve corresponder i 

à categoria do veículo, tipo de combustível e ano de fabricação; Njté o volume de  

tráfego no ponto de contagem j, em um período de tempo t expresso em veículo/h, 
veículo/dia, etc; E  é a quantidade emitida do poluente i, durante o período de ijt

tempo t de estudo de um ponto de contagem j. 

O cálculo foi realizado para os pontos de contagem de fluxo, obtendo-se no fim a 
emissão de poluente em g/km/h e g/km/dia. As taxas de emissão foram calculadas 
para os horários de pico – 07h às 08h, 12h às 13h, 18h às 19h e para o período de 24 
horas. Os poluentes contemplados foram: monóxido de carbono (CO), óxidos de 
nitrogênio (NO ) e material particulado (MP). x

2.1 Cálculo das emissões atmosféricas

As emissões atmosféricas provenientes do escapamento dos veículos automotores 
foram calculadas segundo a seguinte equação:

Para a realização desse cálculo é necessário, primeiramente, obter informações 
que descrevam o tráfego de veículos, como o volume do tráfego nas vias em 
análise. É importante obter a frota desagregada por categorias e combustível 
utilizado, uma vez que os fatores que determinam as emissões (os fatores de 
emissão) são diferentes para cada uma delas. 

                                              E  = FE  * N                                                                  (1)ijt i jt

2.1.1 Volume de tráfego

O volume de tráfego é definido como o número de veículos leves (carros e 
motocicletas) e pesados (ônibus e caminhões) que passam em uma seção da 
via, em uma determinada faixa ou direção, durante um intervalo específico de 
tempo.

Conforme apontado por Oliveira (2004), o volume de tráfego ao longo de uma 
seção da via está sujeito a muitos fatores de variação. Essas variações podem ser 
predeterminadas pelo período do dia, dia da semana, feriados ou segundo as 
características geométricas e funcionais da via. Além disso, variações não 
predeterminadas, tais como as condições de tempo ou ocorrência de incidentes 
nas vias, podem afetar o fluxo de veículos.

 Esse volume de tráfego pode ser obtido diretamente por meio de contagens de 
tráfego ou por meio de simulação. As contagens podem ser manuais ou 
automáticas. As contagens manuais são feitas por pesquisadores, com auxílio de 
fichas e contadores manuais. 

De acordo com o manual de estudos de tráfego elaborado pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (BRASIL, 2006), as contagens manuais são 
ideais para a classificação de veículos, análise de movimentos em interseções e 
contagens em rodovias com muitas faixas e apresentam as seguintes vantagens: 
operação simples, custos baixos e alta flexibilidade quanto à mudança de locais 
para a cobertura de uma área num período curto de tempo. Já as contagens 
automáticas são realizadas por contadores portáteis ou permanentes (FUNDAÇÃO 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM, 2015).

11



Nas figuras 1, 2, 3 e 4 a seguir é possível visualizar a distribuição espacial do volume de 

veículos nos pontos de contagem (radar e manual) nos horários de pico – 07h às 08h, 12h 

às 13h, 18h às 19h e no período de 24 horas, respectivamente. Os volumes de veículos são 

representados nos mapas em uma escala de cores que vai do verde escuro ao vermelho, 

sendo que a cor verde escura representa os menores volumes de veículos e a cor 

vermelha os maiores volumes.

Conforme apontado no documento “Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

PlanMob-BH. Revisão 2015. Relatório Diagnóstico” (BHTRANS, 2017), a partir das pesquisas 

Origem e Destino (OD), observa-se que nas faixas de 4 a 8h, o “trabalho” predomina como 

motivo das viagens, com mais de 57% do total, com exceção da faixa das 6h, em que o 

motivo “estudo” representa 49% da divisão. 

Com o objetivo de obter os fluxos das contagens manuais além dos horários de pico, foram 

elaboradas curvas de tráfego para as regionais Norte, Barreiro, Centro-sul, Leste, Nordeste, 

Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Primeiramente, foram levantados o número de 

veículos em circulação em todos os pontos dos radares das regionais, para cada hora do 

dia e para todos os tipos de veículos. Depois, em cada uma das regionais, foram realizadas 

médias com os valores de todos os pontos, para cada hora do dia. Ou seja, chegou-se a 

um valor médio para cada hora em todas as regionais. A partir desses valores médios foi 

possível obter a participação de cada hora (porcentagem) em relação ao fluxo de 24 

horas. No Anexo A, encontram-se as curvas de tráfego elaboradas para as regionais.

Neste estudo, as vias para as quais foram realizados os cálculos da emissão de 
poluentes foram aquelas para as quais foram disponibilizados dados de contagem 
de fluxo (radares e de contagens manuais) pela Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte (BHTRANS), totalizando 171 pontos de radares e 101 pontos de 
contagem manual referentes ao ano de 2016. No caso dos radares, foram 
disponibilizados dados horários do mês de maio do fluxo das seguintes categorias: 
motocicletas; automóveis e ônibus/caminhão. No caso das contagens manuais, 
foram disponibilizados dados de fluxo dos horários de pico (7 a 8h) dos meses de 
setembro, outubro e novembro de 2016 para as categorias: motocicletas; 
automóveis; ônibus e caminhões. Não foram utilizados dados de sábado e domingo 
que apresentam alterações maiores no fluxo de veículos.

No intervalo entre 07 e 08 horas (FIG. 1), os maiores volumes de veículos (entre 5.500 e 9.000 

veículos/hora) podem ser observados na Avenida Cristiano Machado (próximo ao 

Aeroporto da Pampulha) e na Avenida Antônio Carlos (na altura do bairro Cachoeirinha). 

Nesse intervalo, destacam-se também os volumes entre 4.000 e 5.500 veículos, que 

ocorreram na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, 

próximo ao Minas Shopping, na altura do bairro Floramar); na Avenida Antônio Carlos 

(próximo ao Senai e na altura do bairro Cachoeirinha); na Avenida Raja Gabaglia (na altura 

do bairro São Bento) e na Avenida do Contorno (esquina com Avenida dos Andradas). Com 

um fluxo entre 2.000 e 4.000 veículos, destacam-se muitos pontos na avenida Cristiano 

Machado e Antônio Carlos; na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de 

Belo Horizonte ; na Avenida dos Andradas (próximo à Estação Santa Teresa e na altura do 

bairro Esplanada); na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos 

Prates); na Avenida Presidente Carlos Luz (próximo ao anel rodoviário); Avenida Dom Pedro II 

(na altura do bairro Jardim São José); na Avenida Tereza Cristina (na altura do bairro Betânia) 

e na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG e na altura 

do bairro Jardinópolis).
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FIGURA 1 -  Volume de tráfego de veículos de 7h às 8h  em Belo Horizonte – MG.
Fonte: FEAM, 2019.13



No intervalo entre 12 e 13 horas (FIG. 2), verificou-se queda do volume de veículos em 

relação ao intervalo entre 7 e 8 horas. Os maiores volumes (entre 4.000 e 5.500 

veículos/hora) foram observados na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José 

Cândido da Silveira, próximo ao Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da Pampulha). 

Assim como no intervalo entre 7 e 8 horas da manhã, as Avenidas Cristiano Machado e 

Antônio Carlos se destacaram com os maiores fluxos de veículos. A avenida Cristiano 

Machado liga o Centro da capital às regiões Norte, Nordeste, Pampulha e Venda Nova e 

abrange vasta área comercial, inclusive com hotéis e shopping center. Quanto à avenida 

Antônio Carlos, esta sai da área central em direção ao norte, até a Lagoa da Pampulha. 

Nas regiões atendidas por esse eixo viário, estão localizados bairros bastante populosos da 

cidade, bem como importantes referenciais, como as instalações da UFMG, a Lagoa da 

Pampulha, o Aeroporto da Pampulha e o Estádio do Mineirão (HERMONT, 2013).

Nesse intervalo entre 12 e 13 horas, destacam-se também os pontos que apresentaram 

volume de veículos entre 2.000 e 4.000 veículos, sendo na Avenida Antônio Carlos (próximo 

ao Senai, próximo ao Campus da UFMG); na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na 

altura do bairro Carlos Prates) e na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto).

De acordo com o documento “Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

PlanMob-BH. Revisão 2015. Relatório Diagnóstico” (BHTRANS, 2017), a partir das pesquisas 

Origem e Destino (OD), observa-se que nesse pico do almoço, a “residência” como motivo 

para deslocamento aparece com 80% do total às 11h, representando pessoas que têm o 

hábito de almoçar em casa, com horário de trabalho parcial ou diferenciado. Na faixa 

seguinte, às 12h, é maior a participação do motivo “estudo”, com 39% das viagens.
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FIGURA 2 - Volume de tráfego de veículos de 12h às 13h  em Belo Horizonte – MG.

Fonte: FEAM, 2019.15



Quanto aos pontos que apresentaram volume de tráfego entre 2.000 e 4.000 veículos 

entre 18 e 19h, estes ocorreram em diversos pontos da Avenida Cristino Machado e Antônio 

Carlos; na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

Avenida Nossa Senhora de Fátima (na altura do bairro Gameleira); na Avenida Dom Pedro II 

(na altura do bairro Padre Eustáquio, na altura do bairro Jardim São José); na Avenida 

Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG, na altura do bairro 

Jardinópolis).

No intervalo entre 18 e 19 horas (FIG. 3), verificou-se aumento no fluxo de veículos, assim 

como observado no intervalo entre 07 e 08 horas e as vias que se destacaram com 

maiores fluxos coincidem com as do período da manhã. Os maiores volumes de tráfego 

(entre 5.500 e 9.000 veículos/hora) ocorreram na Avenida Cristiano Machado (próximo ao 

Aeroporto da Pampulha) na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de 

Belo Horizonte. 

Nesse intervalo, destacaram-se também os pontos que apresentaram volume de tráfego 

entre 4.000 e 5.500 veículos, sendo na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São 

Bento); na Avenida do Contorno (esquina com Avenida dos Andradas, na altura do bairro 

Santa Tereza); na Avenida dos Andradas (próximo à Estação Santa Teresa); na avenida 

Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao Minas 

Shopping, próximo à estação Waldomiro Lobo e próximo ao Shopping Vilarinho); na 

Avenida Antônio Carlos (próximo ao Aeroporto da Pampulha); Avenida Tereza Cristina (na 

altura do bairro Betânia). 

Conforme consta no documento “Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 

PlanMob-BH. Revisão 2015. Relatório Diagnóstico” (BHTRANS, 2017), nas faixas da tarde a 

“residência” predomina como motivo das viagens, representando a volta para a casa, o 

que demonstra a característica pendular dessas viagens.
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FIGURA 3 - Volume de tráfego de veículos de 18h às 19h em Belo Horizonte – MG.

Fonte: FEAM, 2019.17



Em se tratando do período de 24 horas (FIG. 4), os maiores volumes de veículos (entre 

70.000 e 135.000 veículos) foram observados na Avenida Cristiano Machado (próximo à 

Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao Aeroporto da Pampulha). 

Outros pontos de destaque no período de 24 horas são os que apresentaram volume de 

veículos entre 50.000 e 70.000 veículos, sendo em diversos pontos da Avenida Cristiano 

Machado e Antônio Carlos; na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São Bento); na 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Coração Eucarístico). 

Ainda quanto ao período de 24 horas, dentre os pontos que apresentaram volume de 

veículos entre 30.000 e 50.000 veículos, destacaram-se os pontos localizados na Avenida 

Afonso Pena (próximo à Praça Milton Campos); na Avenida Amazonas (na altura do bairro 

Barro Preto, próximo ao CEFET-MG, na altura do bairro Jardinópolis); na Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); na Avenida Dom Pedro II (na altura 

do bairro Jardim São José).

Observa-se que, levando em consideração o fluxo de um dia inteiro, a Avenida Cristiano 

Machado se destaca com os pontos com maior fluxo de veículos. Quanto à participação 

das categorias de veículos nesse fluxo, 76% é representada por automóveis; 16% por 

motos; 3% por caminhões e 5% por ônibus.
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FIGURA 4 -  Volume de tráfego de veículos por dia em Belo Horizonte – MG.

Fonte: FEAM, 2019.
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 Para caracterizar as emissões do tráfego ou a contribuição dos diferentes tipos de veículos 

para a poluição do ar, também é necessária informação detalhada das emissões, que 

tem por base fatores de emissão (LOPES, 2013). 

O fator de emissão pode ser compreendido como a massa de poluente emitida pelos veí-

culos ao circular por uma determinada distância. A unidade mais usual é grama por quilô-

metro (g/km). É determinado em laboratório de emissão veicular e publicado anualmente 

pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb). Os fatores de emissão 

dos veículos pesados, caminhões e ônibus, são obtidos a partir de teste no motor e são 

expressos em massa de poluente por quantidade de energia fornecida (g/kWh). Para uso 

em inventário, passam por processo de cálculo que os converte para massa de poluente 

por quilômetro, como nos demais veículos (CETESB, 2013).

O valor do fator de emissão varia em função do poluente analisado, da categoria do veí-

culo, do tipo de combustível e do ano-modelo do veículo. Por esta razão, um automóvel 

movido à gasolina não polui da mesma forma que outro veículo a álcool, um ônibus ou 

uma motocicleta. Além disso, a idade da frota também influencia no fator de emissão. Os 

veículos novos são menos poluidores devido às inovações tecnológicas que possuem. 

Para fins deste Inventário, empregaram-se os fatores de emissão calculados para o municí-

pio de Belo Horizonte a partir dos fatores disponibilizados pela Cetesb e dos dados da frota 

de Belo Horizonte obtidos junto ao Detran-MG (TAB. 1).

2.1.2 Fatores de Emissão

Também foram calculados os fatores de emissão para os outros 10 municípios do Estado 

com maior frota, sendo eles Betim, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatin-

ga, Juiz de Fora, Montes Claros, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. Tais fatores podem ser 

consultados no site da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2018).  A vantagem 

de se utilizar fatores específicos do município está na possibilidade de realizar inventários 

representativos da sua realidade. 
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 Fatores de emissão da frota veicular do município de Belo Horizonte.
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Conforme apontado por Taco (2006), a poluição do ar é um fenômeno eminentemente 

espacial. A formação, dispersão e os efeitos das emissões são espacialmente e 

temporalmente dependentes. Dessa forma, é necessário utilizar tecnologias que 

possibilitem uma adequada abordagem do fenômeno.

2.2 Representação Espacial do Inventário de Emissões

As metodologias de avaliação das emissões atmosféricas e qualidade do ar precisam ser 

desenvolvidas e integradas nos planos mestres das cidades. Por isso, a necessidade de 

elaborar um mapa de análise das emissões veiculares para o município de Belo Horizonte 

para subsidiar a tomada de decisões de políticas de controle da poluição veicular. Tal 

mapa permite identificar as áreas com máximos níveis de emissões veiculares e assim 

contribuir para a gestão da poluição urbana, incorporando informações de emissões ao 

planejamento.

Para espacialização do inventário, foi utilizado o software ArcGIS ESRI. Ele possibilita 

gerenciar (operar e armazenar), sintetizar e visualizar as informações de emissão, 

auxiliando na compreensão da distribuição espacial das emissões atmosféricas.

Tendo calculado os valores dos níveis de emissão veicular conforme detalhado no item 

2.1, devem os mesmos serem representados espacialmente. Os resultados dos inventários 

de emissões atmosféricas geralmente são apresentados em forma de gráficos e não 

espacializados (em um mapa), impossibilitando, por exemplo, identificar dentro da área 

de um determinado município onde ocorrem as maiores taxas de emissão de poluentes. 
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Quanto aos níveis de emissão, estes são representados nos mapas em uma escala de 

cores que vai do verde escuro ao vermelho, o verde escuro representando os menores 

valores de emissão e a cor vermelha representando os maiores valores. 

Este capítulo apresenta os resultados da espacialização dos níveis de emissão do 

monóxido de carbono (CO), óxido de nitrogênio (NO ) e material particulado (MP) nas vias x

de Belo Horizonte. O CO, o NO  e o MP são produtos da combustão em motores à x

combustão interna (UEDA; TOMAZ, 2011).

A utilização de ferramentas para modelagem da poluição (dispersão) não foi incorporada 

na metodologia nesse momento. No entanto, espera-se que possa ser desenvolvida a 

modelagem da dispersão para complementar este inventário.

Tais informações constituem a base para a modelagem da qualidade do ar. Com base na 

emissão veicular e nas características da área urbana (geometria urbana) que tem uma 

influência significativa na capacidade de dispersão, pode-se realizar a simulação 

computacional da dispersão dos poluentes de origem veicular na atmosfera de forma a 

identificar as áreas que tendem a apresentar maiores concentrações. Ou seja, para avaliar 

o impacto da poluição do tráfego veicular na saúde é preciso considerar não apenas a 

quantidade de poluentes emitidos, mas também como eles se dispersaram a caminho de 

seus receptores.

Os cenários representados correspondem à emissão de poluentes por veículos nas horas 

pico de 7:00 às 8:00h, de 12:00 às 13:00h, de 18:00 às 19:00h e no período de 24 horas. Em 

cada ponto de contagem de fluxo de veículos, tem-se informação do nível de emissão 

para os poluentes citados. 

3.1 Níveis de emissão do monóxido de carbono (CO)

A seguir são apresentados os níveis de emissão de monóxido de carbono (CO) nas 

diferentes vias do município de Belo Horizonte – MG nas horas de pico de 7h às 8h; de 12h 

às 13h; das 18h às 19h e no período de 24 horas. Os principais emissores de monóxido de 

carbono (CO) são os veículos leves (automotores de passeio e de uso misto) movidos a 

gasolina e a álcool (TEIXEIRA, 2007).

Como pode ser visualizado na Figura 5, entre 07h e 08h os maiores níveis de CO (entre 

7.000 e 20.000 g/km/h) ocorreram nos seguintes pontos:

● na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping, na altura da Vila Primeiro de Maio e na altura do bairro Floramar); 

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao hipercentro, na altura do bairro Cachoeirinha e 

próximo ao Aeroporto da Pampulha);

● na Avenida do Contorno (esquina com Avenida dos Andradas); 

●na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte;  

● na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São Bento); 

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

● na Avenida dos Andradas (próximo à Estação Santa Teresa e na altura do bairro 

Esplanada); 
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Quanto ao intervalo entre 12h e 13h, observa-se a partir da Figura 6 que os maiores níveis 

(entre 10.000 e 20.000 g/km/h) ocorreram nos seguintes pontos:

● na Avenida Presidente Carlos Luz (próximo ao anel rodoviário); 

● Avenida Dom Pedro II (na altura do bairro Jardim São José); 

● na Avenida Tereza Cristina (na altura do bairro Betânia). 

   na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping, na altura da Vila Primeiro de Maio, próximo ao shopping Estação);

   na Avenida Antônio Carlos (na altura do bairro Cachoeirinha);

   na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São Bento).

FIGURA 5 - Emissões de monóxido de carbono (CO) entre 07h e 08h.
Fonte: FEAM, 2019.23



FIGURA 6 - Emissões de monóxido de carbono (CO) entre 12h e 13h.
Fonte: FEAM, 2019. 24



Ÿ  na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São Bento); 

Ÿ  na Avenida Barão Homem de Melo (na altura do bairro Nova Suíça);

Ÿ  em diversos pontos da Avenida Cristiano Machado e da Avenida Antônio Carlos; 

Entre 18 e 19h (FIG. 7), os maiores níveis de emissão (entre 7.000 e 20.000 g/km/h) 
ocorreram:

Em todos os intervalos analisados, as maiores emissões de CO refletiram os maiores 

volumes de veículos. Ou seja, os pontos com maiores emissões são também os que 

apresentaram maiores fluxos de veículos. Esses pontos estão localizados nas avenidas 

Cristiano Machado, Antônio Carlos e Raja Gabaglia. Quanto à participação das categorias 

de veículos nesses fluxos ressalta- se que: 

Ÿ  na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto); 

Ÿ na Avenida Cristiano Machado de 7 a 8 horas 76% da frota é de automóveis e 16% é de 

motos; de 12 a 13 horas 77% da frota é de automóveis e 15% é de motos; de 18 a 19 

horas 74% da frota é de automóveis e 19% é de motos e levando em consideração o 

período de 24 horas 76% da frota é de automóveis e 16% é de motos;

Ÿ  na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates);

Ÿ  na Avenida Tereza Cristina (na altura do bairro Betânia). 

Ÿ  na Avenida Afonso Pena (próximo à Praça Milton Campos); 

Ÿ Na Avenida Antônio Carlos, de 7 a 8 horas e de 12 a 13 horas 81% da frota é de 

automóveis e 13% é de motos; de 18 a 19 horas 79% da frota é de automóveis e 16% é 

de motos e levando em consideração o período de 24 horas 81% da frota é de 

No período de 24h (FIG. 8) os maiores níveis de CO (entre 150.000 e 300.000 g/km/dia) 

ocorreram na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, 

próximo ao Aeroporto da Pampulha). Destacaram-se também os pontos que 

apresentaram níveis de emissão entre 80.000 e 150.000 g/km/dia sendo:

Ÿ  na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São Bento); 

Ÿ  na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates e na altura 

do bairro Coração Eucarístico); 

Ÿ  na Avenida Dom Pedro II (na altura do bairro Jardim São José).

Ÿ  na Avenida Cristiano Machado (na altura do bairro Colégio Batista, próximo à 
Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao Minas Shopping, próximo à 
estação Waldomiro Lobo e próximo ao Shopping Vilarinho);

Ÿ na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte; 

Ÿ  na Avenida Nossa Senhora de Fátima (na altura do bairro Gameleira);

Ÿ na Avenida Antônio Carlos (próximo ao hipercentro, na altura do bairro 
Cachoeirinha e próximo ao Aeroporto da Pampulha);

Ÿ  na Avenida Dom Pedro II (na altura do bairro Padre Eustáquio e na altura do 
bairro Jardim São José);
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Ÿ Na Avenida Raja Gabaglia, de 7 a 8 horas 86 % da frota é de automóveis e 10% é de 

motos; de 12 a 13 horas 87% da frota é de automóveis e 9% é de motos; de 18 a 19 

horas 85% da frota é de automóveis e 11% é de motos e levando em consideração o 

período de 24 horas 86% da frota é de automóveis e 10% é de motos.

Observa- se que, nas três avenidas citadas as categorias com maior participação no fluxo 

de veículos são as de automóveis e motos, que são as categorias com os maiores fatores 

de emissão para monóxido de carbono como pode ser visualizado na Tabela 1 acima. 

automóveis e 13% é de motos;
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FIGURA 7 - Emissões de monóxido de carbono (CO) entre 18h e 19h.
Fonte: FEAM, 2019.27



FIGURA 8 - Emissões de monóxido de carbono (CO) em um período de 24 horas.
Fonte: FEAM, 2019. 28



A seguir são apresentados os níveis de emissão dos óxidos de nitrogênio (NO ) nas diferentes x

vias do município de Belo Horizonte – MG nas horas de pico de 7h às 8h; de 12h às 13h; das 

18h às 19h e no período de 24 horas. A emissão de NO  é preponderante por parte dos x

veículos diesel (CETESB, 2014).

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai, próximo ao Campus da UFMG); 

Já entre 12h e 13h (FIG. 10) os maiores níveis (entre 2.500 e 5.500 g/km/h) ocorreram:

● na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping, próximo ao Aeroporto da Pampulha, na altura do bairro Floramar);

A partir da Figura 9, pode ser observado que entre 7 e 8h da manhã os maiores níveis de 

emissão (entre 2.500 e 5.500 g/km/h) ocorreram:

● na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da Pampulha);

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates);

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG, na altura do 

bairro Jardinópolis);

3.2 Níveis de emissão dos óxidos de nitrogênio (NO )x

● na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte;

● na Avenida Raja Gabaglia (na altura do bairro São Bento); na Avenida Tereza Cristina (na 

altura do bairro Betânia).

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai); 

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto e na altura do bairro Jardinópolis).
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FIGURA 9 - Emissões de óxidos de nitrogênio (NO ) entre 07h e 08h.x

Fonte: FEAM, 2019. 30



FIGURA 10 - Emissões de óxidos de nitrogênio (NO ) entre 12h e 13h.x

Fonte: FEAM, 2019.31



● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates e na altura 

do bairro Coração Eucarístico).

No período de 24h (FIG. 12), os maiores níveis (entre 50.000 e 90.000 g/km/dia) ocorreram 

na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da Pampulha) e na Avenida Amazonas (na altura 

do bairro Barro Preto). Destacaram-se também os pontos com níveis de emissão entre 

30.000 e 50.000 g/km/dia, sendo:

   Na Avenida Amazonas, de 7 a 8 horas e de 12 a 13 horas 73% da frota é de automóveis; 

de 18 a 19 horas 75% da frota é de automóveis e levando em consideração o período de 

24 horas 70% da frota é de automóveis.

● próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte; 

● próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte; 

● na Avenida Amazonas (próximo ao CEFET-MG e na altura do bairro Jardinópolis); 

Como pode ser observado, para o poluente NO as vias que apresentaram os maiores níve-x, 

is de emissão em todos os intervalos considerados foram as Avenidas Cristiano Machado, 

Antônio Carlos, Presidente Juscelino Kubitschek e Amazonas. Os pontos de contagem de 

fluxo dessas vias também apresentaram os maiores volumes de tráfego. Em se tratando da 

participação das categorias de veículos nesse tráfego, ressalta-se que:

● na Avenida Cristiano Machado (na altura do bairro Colégio Batista, próximo à Avenida 

José Cândido da Silveira, próximo ao Minas Shopping, próximo ao Aeroporto da Pampulha, 

na altura do bairro Floramar e na altura do bairro Juliana); 

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai); 

Entre 18 e 19h (FIG. 11), os maiores níveis (entre 2.500 e 5.500 g/km/h) ocorreram:

   Na Avenida Presidente Juscelino Kubistschek, de 7 a 8 horas 83% da frota é de automóve-

is; de 12 a 13 horas 85% da frota é de automóveis; de 18 a 19 horas 82% da frota é de auto-

móveis e levando em consideração o período de 24 horas 85% da frota é de automóveis.

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

● na Avenida Cristiano Machado (na altura do bairro Colégio Batista, próximo à Avenida 

José Cândido da Silveira, próximo ao Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da Pampu-

lha); 

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG e na altura 

do bairro Jardinópolis).

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai, na altura do bairro Cachoeirinha e próximo 

ao Campus da UFMG); 

Nessas duas avenidas, assim como na Cristiano Machado e Antônio Carlos apontadas no 

item anterior, os automóveis representam a categoria com maior participação no fluxo 

veicular.
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FIGURA 11 - Emissões de óxidos de nitrogênio (NO ) entre 18h e 19h.x

Fonte: FEAM, 2019.33



FIGURA 12 - Emissões de óxidos de nitrogênio (NO ) em um período de 24 horas.x

Fonte: FEAM, 2019. 34



A seguir são apresentados os níveis de emissão do material particulado (MP) nas diferentes 

vias do município de Belo Horizonte – MG nas horas de pico de 7h às 8h; de 12h às 13h; das 

18h às 19h e no período de 24 horas. Conforme apontado pela Cetesb (2014), a emissão 

do MP é preponderante por parte dos veículos diesel, em especial nos ônibus urbanos e 

caminhões.

No período entre 07h e 8h da manhã (FIG. 13), os maiores níveis (entre 80 e 160 g/km/h) 

ocorreram: 

● na Avenida Cristiano Machado (próximo ao Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da 

Pampulha); 

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai); 

● na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte;

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

3.3 Níveis de emissão do material particulado (MP)

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG e na altura 

do bairro Jardinópolis).

Já entre 12 e 13h (FIG. 14) os maiores níveis (entre 80 e 160 g/km/h) ocorreram na:

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG e na altura 

do bairro Jardinópolis).

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai e próximo ao Campus da UFMG); 

● Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da Pampulha); 
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FIGURA 13 - Emissões de material particulado (MP) entre 07h e 08h.
Fonte: FEAM, 2019. 36



FIGURA 14 - Emissões de material particulado (MP) entre 12h e 13h.
Fonte: FEAM, 2019.37



● na avenida Oiapoque próximo ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte;

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai e próximo à UFMG); 

Entre 18h e 19 h (FIG. 15), os maiores níveis de emissão de MP (entre 80 e 160 g/km/h) 

ocorreram:

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto, próximo ao CEFET-MG e na altura 

do bairro Jardinópolis).

● na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da Pampulha); 

● na Avenida Amazonas (na altura do bairro Barro Preto e na altura do bairro Jardinópolis). 

● na Avenida Amazonas (próximo ao CEFET-MG).

Ainda no período de 24h destacaram-se também os pontos com níveis de emissão entre 

1.200 e 1.600 g/km/dia, sendo:

● na Avenida Cristiano Machado (próximo à Avenida José Cândido da Silveira, próximo ao 

Minas Shopping, próximo à estação Waldomiro Lobo e próximo ao Shopping Estação); 

● na Avenida Antônio Carlos (próximo ao Senai e na altura do bairro Cachoeirinha); 

● na Avenida Cristiano Machado (na altura do bairro Colégio Batista, próximo à Avenida 

José Cândido da Silveira, próximo ao Minas Shopping e próximo ao Aeroporto da 

Pampulha); 

● na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

● na Avenida Juscelino Kubitschek (na altura do bairro Carlos Prates); 

No período de 24h (FIG. 16), os maiores níveis de emissão (entre 1.600 e 2.600 g/km/dia) 

ocorreram:

Para o material particulado as vias que apresentaram os maiores níveis de emissão em , 

todos os intervalos considerados foram as avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, 

Presidente Juscelino Kubitschek e Amazonas como no caso do NO . Conforme já citado, x

essas vias são também as que apresentaram os maiores volumes de tráfego, compostos 

em sua maioria por automóveis.
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FIGURA 15 - Emissões de material particulado (MP) entre 18h e 19h.
Fonte: FEAM, 2019.39



FIGURA 16 - Emissões de material particulado (MP) em um período de 24 horas.
Fonte: FEAM, 2019. 40



4

Considerações Finais

Com relação à metodologia, um aspecto que merece destaque é a representação das 

emissões de forma espacializada, ou seja, em mapas. Tal método apresenta alto 

potencial de utilização tanto para a elaboração de diagnósticos de emissões em áreas 

urbanas, quanto para a avaliação de diferentes cenários de desempenho viário, gerando 

subsídios para definição de políticas de gestão e controle da poluição veicular e de 

mobilidade urbana que atendam às necessidades de deslocamento das pessoas ao 

mesmo tempo que reduzam as emissões de poluentes atmosféricos que degradam a 

qualidade do ar.

Este trabalho teve como objetivo identificar e representar espacialmente os níveis de 

emissões de poluentes dos veículos na área urbana do município de Belo Horizonte - MG 

por meio de um Inventário de Emissões Atmosféricas de Fontes Veiculares (IEV).

Foram identificados os pontos de contagem de fluxo nas vias de Belo Horizonte com os 

maiores níveis de emissão de monóxido de carbono, material particulado e óxidos de 

nitrogênio. Os pontos que apresentaram os maiores níveis de emissão foram aqueles com 

maiores volumes de tráfego, estando localizados nas Avenidas Cristiano Machado, Antônio 

Carlos, Raja Gabaglia, Amazonas e Presidente Juscelino Kubitschek. Também se observou 

a maior participação de veículos leves (automóveis) nesses volumes de tráfego e, 

consequentemente, nas emissões de poluentes. Nesse trabalho, não foi avaliada a 

influência da velocidade na emissão, no entanto, pode-se concluir que a emissão é 

diretamente proporcional à quantidade de veículos, o que significa que poderão ocorrer 

acréscimos em caso de congestionamentos. 

Em futuras investigações, o método proposto poderia ser ampliado por meio da inserção 

das informações do inventário em um modelo de dispersão atmosférica, para avaliar a 

qualidade do ar na região de estudo, possibilitando agir de forma mais eficiente no 

controle da poluição atmosférica.
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ANEXO A
Curvas de tráfego elaboradas para as regionais

FIGURA 17 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Norte de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 18 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Barreiro de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 19 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 20 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Leste de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 21 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Nordeste de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 22 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Noroeste de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 23 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Oeste de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 24 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Pampulha de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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FIGURA 25 - Curvas de tráfego elaboradas para a Regional Venda Nova de Belo Horizonte, MG.
Fonte: FEAM, 2019.
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