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RESUMO 

 

As emissões de poluentes veiculares são abordadas por grande parte da literatura de modo a 

enfatizar a ótica da mecânica de locomoção dos veículos, em detrimento de aspectos macro 

que influenciam a geração de viagens. O presente trabalho propõe avaliar a influência de 

fatores que impactam na geração de viagens, como a classificação funcional das vias, o 

padrão de uso e ocupação do solo e as configurações de cânions urbanos, nos padrões de 

emissões veiculares de poluentes. Foram utilizados dados coletados em 2017 para um par de 

vias locais da cidade de Fortaleza, que apresentavam características distintas quanto aos 

fatores que influenciam a geração de viagens. Observou-se a influência das vias coletoras e 

arteriais situadas nas proximidades das vias analisadas, sendo verificados picos de emissões 

de NOx e CO2 nas proximidades dessas vias. Foi observada, também, a diferença no perfil 

de emissões de CO2 entre avenidas de cânions e caniôns regulares, tanto no horário pico 

como fora pico. Ainda, foram observados picos nas emissões nas quadras ao longo das que 

apresentavam padrão de uso e ocupação do solo misto, cânions urbanos de maior 

profundidade e um maior fluxo de veículos. Conclui-se, portanto, que uma análise restrita à 

mecânica de locomoção dos veículos pode não ser o suficiente para a compreensão da 

temática das emissões veiculares de poluentes, pois desconsidera questões que influenciam 

a geração de viagens nas vias e, consequentemente, o perfil de emissões. 

 

Palavras-chave: Emissões veiculares. Geração de viagens. Cânions urbanos. Uso do solo. 

Vias urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The vehicle emissions of pollutants are discussed by a large part of the literature in order to 

emphasize the mechanics of vehicle locomotion, to the detriment of macro aspects that 

influence the generation of trips. The present work proposes to evaluate the influence of factors 

that impact the generation of trips, such as the functional classification of the roads, the land 

use and the urban canyon configurations in the pollutant emissions standards. Data were 

collected in 2017, for a pair of local roads in the city of Fortaleza, which had different 

characteristics regarding the factors that influence the generation of trips. The influence of the 

collecting and arterial pathways located in the proximities of the analyzed routes was observed, 

being verified peaks of NOx and CO2 emissions in the vicinity of these routes. It was also 

observed the difference in the profile of CO2 emissions between avenues of canyons and regular 

canyons, both at peak and off-peak times. In addition, peaks were observed in the emissions in 

the blocks along those that presented mixed land use, urban canyons of greater depth and a 

greater flow of vehicles. Therefore, it is concluded that an analysis restricted to the mechanics 

of locomotion of the vehicles may not be enough to understand the issue of vehicular emissions 

of pollutants, since it ignores questions that influence the generation of roadways and, 

consequently, the profile of emissions. 

 

Keywords: Vehicle emissions. Generation of trips. Urban Canyons. Land use. Urban roads. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade transportes está entre as principais responsáveis pela degradação do 

meio ambiente em áreas urbanas, em especial no que compete à qualidade do ar (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2011). A partir dos poluentes emitidos pelos veículos à atmosfera, são 

gerados diversos impactos, que atingem desde a saúde da população até a preservação do meio 

ambiente. 

No que se refere à poluição do ar, a troposfera é a camada mais afetada, por ser o 

local onde ocorrem as transformações e os deslocamentos dos componentes emitidos na 

superfície terrestre (ALBUQUERQUE, 2013). O ar atmosférico, nessa camada, é composto, 

em seu estado natural, principalmente pelos gases nitrogênio (78%), oxigênio (21%), argônio 

(0,93%) e o vapor de água, além de traços de outros gases encontrados em menor quantidade 

(JACOB, 1999).   

A composição atual nos grandes centros urbanos, contudo, é consideravelmente 

diferente desse estado não poluído. Foi constatado que uma parte considerável da poluição do 

ar tem origem nos escapamentos dos veículos, abrangendo 23% das emissões de CO2 em todo 

o mundo (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM, 2010). 

As emissões de poluentes no tráfego rodoviário, no âmbito da mecânica dos 

veículos, são influenciadas, principalmente, por três fatores: (i) as características dos veículos, 

como o tipo de motor e a presença de catalisadores e demais acessórios, e dos combustíveis 

utilizados, como suas químicas; (ii) as características da frota, a partir da sua idade, 

diversificação de veículos; (iii) as características da operação, a partir de questões relativas aos 

veículos (velocidade, tempo de viagem e agressividade do condutor) e às vias (capacidade e 

nível de congestionamento) (FAIZ et al., 1996). 

Em relação à frota brasileira, segundo dados do DENATRAN (2018), os veículos 

flex fuel compreendem cerca de 36% do total de veículos que circulam no país, tendo esse 

percentual apresentado crescimento ao longo dos últimos anos. No estado do Ceará, o 

percentual desses veículos alcança 38%, enquanto que na capital Fortaleza, que ostenta a 10ª  

maior frota automotiva do país com 580.722 unidades, uma parcela de aproximadamente 46% 

correspende aos veículos flex fuel, 10 pontos percentuais acima da percentagem nacional 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, 2018). Nessa perspectiva, diante da grande 

representatividade nacional desse tipo de veículo, que tende a se acentuar ainda mais ao decorrer 

dos anos, fica evidente a necessidade de se compreender os efeitos das emissões desses veículos 

no meio ambiente. 
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As emissões veiculares, por sua vez, intensificaram-se devido ao processo de 

urbanização, em que mudanças na superfície terrestre ocorreram advindas da ação do homem, 

tais como o surgimento de edificações, ruas e avenidas em detrimento das superfícies naturais 

previamente existentes, provocando assim alterações no padrão de uso e ocupação do solo 

nessas regiões.  

Ademais, devido ao processo de verticalização, fruto da intensificação do 

adensamento populacional em determinadas regiões da cidade, surge o fenômeno conhecido 

como cânion urbano, configuração urbana caracterizada pelo enfileiramento de edificações em 

ambos os lados de uma determinada via. Desse modo, verifica-se um aumento no potencial de 

atração e geração de viagens dessas regiões, seja devido à mudança no padrão de uso e ocupação 

do solo ou à formação de cânions urbanos, sendo esses fatores que exercem influência quanto 

à formação das emissões veiculares.  

Ainda nesse contexto, é valido ressaltar que os estudos que abordam a temática das 

emissões veiculares, em geral, enfatizam questões relativas à mecânica de locomoção dos 

veículos em detrimento de outras perspectivas, como os cânions urbanos, que, dentro de uma 

visão mais ampla, contribuem para a formação do tráfego da região.  

Assim, questões como o padrão de uso de solo das vias, altimetria das edificações 

no entorno, além da classificação funcional das vias da região são alguns do fatores que exercem 

influência no padrão de emissões e que muitas vezes não recebem a devida atenção nos estudos 

realizados quanto às emissões veiculares. (HONG e GOODCHILD, 2014; FRANK et al., 2000; 

SIDER et al., 2013). Tais fatores, em geral, são ressaltados somente em estudos relativos à 

dispersão dos poluentes. 

Face ao que foi exposto, verifica-se a necessidade de compreender a relação entre 

as emissões veiculares e os fatores que interferem na geração de viagens, a fim de auxiliar o 

processo de planejamento urbano e o controle das emissões de poluentes. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

A temática das emissões veiculares é, em geral, abordada de modo a dar ênfase na 

ótica da mecânica de locomoção dos veículos, intimamente relacionada ao aspecto econômico, 

em detrimento de outros aspectos mais amplos que influenciam a geração de viagens. De forma 

geral, há na população uma maior preocupação quanto ao aspecto financeiro envolvido na 

causa, menosprezando-se esferas igualmente importantes como a social e a ambiental. 
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Nesse contexto, verifica-se a necessidade de justificar a dinâmica do tráfego nas 

vias analisadas a partir de fatores que influenciam a geração de viagens, tais como classificação 

funcional das vias, o padrão de uso e ocupação do solo e a altimetria das edificações em torno 

das vias, buscando assim auxiliar o planejamento urbano. Espera-se, com isso, possibilitar a 

explicação da formação das emissões veiculares de poluentes nessas regiões. 

 

1.2 Questões Motivadoras  

 

As questões que motivaram o desenvolvimento deste trabalho são: 

a) Qual a influência das vias no perfil de emissões? 

b) A altura das edificações ao longo das vias impacta no perfil de emissões de 

poluentes? 

c) De que maneira o padrão de uso do solo influencia o perfil de emissões? 

 

1.3 Justificativa 

 

Em geral, os estudos relativos à poluição atmosférica oriunda dos veículos buscam 

a compreensão do padrão de emissões numa visão voltada às características mecânicas de 

locomoção do veículo. É sabido, contudo, que outros fatores influenciam o perfil de emissões 

de uma determinada via, como a presença de cânions urbanos e o padrão de uso e ocupação de 

solo, que impactam no potencial de atração e geração de viagens da região e, consequentemente, 

nas emissões de poluentes (HONG e GOODCHILD, 2014; FRANK et al., 2000; SIDER et al., 

2013). 

Diante disso, sabendo que a preservação da qualidade do ar deve ser priorizada no 

processo de planejamento urbano, compreender os demais fatores, dentro de uma visão mais 

ampla, que influenciam as emissões veiculares de poluentes é de grande relevância, de modo a 

fornecer parâmetros relevantes para as tomadas de decisão no planejamento urbano. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as emissões de poluentes 

veiculares em função de cânions urbanos e padrões de uso e ocupação do solo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar a influência das vias no perfil de emissões; 

b) Verificar a influência do padrão de uso e ocupação do solo no perfil de 

emissões; 

c) Verificar o impacto da altura das edificações ao longo das vias no perfil de 

emissões de poluentes. 
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3 POLUENTES ATMOSFÉRICOS E OS TRANSPORTES 

 

3.1  Geração de viagens e aspectos a ela relacionados  

No âmbito dos transportes, a poluição atmosférica provocada pelas emissões 

veiculares pode ser analisada a partir de duas variáveis: a emissão e a dispersão. Em relação à 

primeira, os gases poluentes serão mensurados após a sua liberação pelo escapamento veicular. 

Quanto à dispersão, a análise será feita após os gases estarem lançados no meio ambiente.   

Os cânions urbanos, um dos alvos de estudo do presente trabalho, exercem 

influencia nessas duas variáveis. No que se refere às emissões, os cânions contribuem, devido 

à sua verticalidade, para o adensamento das regiões que estão localizados. Assim, com uma 

maior densidade populacional nessas localidades, passa-se a existir um maior potencial de 

atração e geração de viagens nessas regiões e, por consequência, um maior volume de emissões 

veiculares devido ao maior tráfego. (HONG e GOODCHILD, 2014; FRANK et al., 2000) 

Ademais, os cânions urbanos estão diretamente relacionados à dispersão dos 

poluentes. Diversos estudos que serão apresentados na sequência mostram que a presença de 

cânions urbanos dificulta a dispersão dos poluentes emitidos, de modo a aumentar a 

concentração dos gases nessas regiões. 

Outro fator importante a ser considerado quanto às emissões é o padrão de uso e 

ocupação do solo. Nesse aspecto, ressalta-se que a presença de lotes comerciais em uma 

determinada via ou em suas proximidades contribui para o seu potencial de geração de viagens 

e, assim como ocorre quanto aos cânions urbanos, provoca um aumento nas emissões veiculares 

de poluentes (SIDER et al., 2013).  

Posteriormente, serão apresentados alguns estudos que reafirmam a influência de 

fatores como o padrão de uso e ocupação do solo e os cânions urbanos nas emissões e 

concentração de poluentes. 

3.2  Poluentes Atmosféricos  

As emissões veiculares de poluentes são oriundas do processo de combustão do 

combustível nos motores. Em um veículo, as principais fontes de poluentes são o sistema de 

escapamento, que ejeta as emissões de descarga, além de outros equipamentos como o 

carburador, tanque de combustível e o cárter (ARIOTTI, 2010). 
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Segundo dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente de 2004, as emissões 

veiculares mais significativas são as de descargas, lançadas pelo escapamento do veículo, 

representando cerca de 80% das emissões totais do veículo. Tais emissões são influenciadas 

pelo modo de operação do veículo, que é classificado quanto à temperatura de operação do 

motor e  a velocidade do veículo. No que se refere à velocidade do veículo, os modos de 

operação traduzem-se em velocidade constante, parado e em aceleração ou desaceleração. 

Quanto à operação do motor, o veículo pode apresentar modo de partida a frio, a quente  ou em 

condições estabilizadas (ARIOTTI, 2010). 

Os principais gases emitidos pelos veículos e lançados à atmosfera são os 

hidrocarbonetos (HC ou CnHm), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos 

de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), material particulado e aldeídos (BAIRD, 2002). 

Quando esses gases apresentam concentrações acima do habitual, além de apresentarem efeitos 

negativos seja quanto ao meio ambiente ou à saúde da população, tais elementos passam a ser 

denominados poluentes (QUINTANILHA, 2017). 

No presente trabalho, serão analisados dois dos elementos emitidos que são mais 

nocivos à saúde da população e ao meio ambiente de forma geral: o dióxido de carbono (CO2) 

e os óxidos de nitrogênio (NOx). 

A queima de combustíveis fósseis é a principal causa das emissões de CO2 em um 

âmbito global. O CO2, assim como outros gases presentes na atmosfera, é capaz de absorver a 

luz infravermelha emitida pelo sol, contribuindo assim para o fenômeno conhecido como efeito 

estufa, que provoca a elevação da temperatura média da superfície terrestre para cerca de +15ºC, 

que seria de cerca de -15ºC na ausência dessa ocorrência. O crescimento da concentração desse 

gás é motivo de preocupação para os estudiosos, devido à elevação da temperatura da superfície 

terrestre a valores superiores aos 15ºC vigentes. (JOÃO e FERREIRA, 2008; POZZAGNOLO, 

2013) 

O dióxido de carbono apresenta, também, efeitos quanto à saúde da população. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2018), as partículas quando inaladas provocar danos 

desde o agravamento de doenças respiratórias, como asma e bronquite, até à redução da 

capacidade pulmonar. 

Os óxidos de nitrogênio, por sua vez, são produzidos a altas temperaturas a partir 

da reação do nitrogênio com o oxigênio presente no ar, situação que ocorre no processo de 
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combustão. As moléculas mais comuns são o óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio 

(NO2). Esse último é extremamente nocivo ao meio ambiente, por se tratar de um gás com ação 

oxidante, sendo fator chave para a formação do ozônio troposférico. Ademais, impacta também 

ao favorecer eventos como a formação da chuva ácida e o smog fotoquímico. (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

Quanto ao efeitos à população, os óxidos de nitrogênio, em altas concentrações, 

podem provocar o aumento de internações hospitalares devido a problemas respiratórios, 

problemas pulmonares, diminuição da resistência a infecções, além de alterações celulares 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017; ARIOTTI 2010). 

Nesse contexto, sabendo que o modal rodoviário é historicamente o mais buscado 

no Brasil, que nas regiões urbanas há uma maior concentração populacional, e tendo 

conhecimento dos impactos dos poluentes por eles emitidos, seja à preservação do meio 

ambiente ou à saúde da população, um olhar aprofundado quanto à problemática das emissões 

veiculares de poluentes torna-se fundamental mediante os efeitos consideráveis que tais 

poluentes podem causar nesse meio.  
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4 FATORES QUE INFLUENCIAM AS EMISSÕES VEICUALARES 

 

4.1 Cânions urbanos e poluentes veiculares 

 

Compreende-se por cânion urbano, configuração que foi batizada em analogia aos 

cânions naturais, a unidade de superfície urbana representativa, formada dentro da área urbana, 

caracterizada por paredes de dois prédios adjacentes e uma rua localizada entre eles. 

(NAKAMURA e OKE, 1988). 

Os cânions urbanos são, em geral, classificados quanto ao seu comprimento e à sua 

altura. A Figura 1 mostra os parâmetros utilizados para essa classificação, onde C é o 

comprimento do cânion urbano, H é a altura média das edificações ao longo do comprimento e 

L é a largura da via. 

Figura 1 - Características geométricas dos cânions urbanos 

 

Fonte: Adaptada de AFIQ et al. (2012) 

Baseado na relação C/H, os cânions urbanos são categorizados quanto à sua 

extensão em cânions curtos, para razões inferiores a 3; cânions médios, para razões situadas em 

torno de 5; e cânions longos quando a razão for superior a 7. Da mesma forma, a partir da 

relação H/L, os cânions são classificados quanto ao seu porte, sendo considerado uma avenida 

de cânion para razões inferiores a 0,5; cânion regular para razões próximas a 1; e cânion 

profundo para razões acima de 2 (AFIQ et al., 2012). 

Os cânions urbanos também podem ser analisados em configurações não simétricas, 

ou seja, quando a altura H dos dois blocos laterais que o compõem não forem admitidas iguais. 
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Nessa perspectiva, são confrontadas as alturas das edificações das laterais dos cânions H1 e H2, 

metodologia de análise constatada em Xie et al. (2016), que verificou as consequências da 

variação da razão H1/H2 para temas como a concentração e a dispersão de poluentes. 

Adotando como base a categorização levantada por AFIQ et al. (2012), a literatura 

propõe distintas metodologias a fim de classificar os cânions urbanos, apresentando variações 

principalmente no que se refere à definição dos parâmetros H e C. 

Cavalcante et al. (2017) classificaram os cânions urbanos admitindo que o 

comprimento C do cânion equivaleria à extensão da quadra. Ademais, os autores verificam a 

altimetria de cada edifício da área de estudo e, para cada quadra, adotou um valor médio para 

o parâmetro H de acordo com as alturas do trecho. 

Cavalcante et al. (2017) caracterizaram a topografia urbana da cidade de Fortaleza, 

em função de cânions urbanos, em áreas que sofrem acentuado processo de verticalização. O 

bairro Meireles foi a área escolhida para o estudo e, a partir da classificação da área, observou-

se que os cânions regulares foram o tipo de maior ocorrência, com cerca de 73% de ocorrência, 

seguido dos cânions profundos com aproximadamente 22%.  

Além disso, verificou-se que os cânions urbanos influenciam na direção e 

velocidade dos ventos, principalmente quando situam-se em oposição à direção predominante 

do vento na região. Foi observada também a interferência dos cânions na temperatura das áreas 

estudadas, principalmente no turno matutino. (CAVALCANTE et al., 2017). 

Battista et al. (2015) realizaram simulações a partir de modelos tridimensionais a 

fim de verificar a influência nas condições ambientais a partir da variação de parâmetros no 

modelo como a razão H/L, o comprimento C do cânion e a direção do vento. Na modelagem, 

os autores mantiveram constantes os parâmetros L e H, variando apenas o parâmetro C para 

obter distintas categorias de cânions urbanos.  

A partir da simulação, observou-se que a velocidade do ar no interior do cânion não 

apresenta variações a partir da alteração do comprimento, apresentando maior sensibilidade 

quanto à variação da direção do vento. É ressaltado, contudo, a necessidade de futuros estudos 

considerando cânions com características assimétricas e com edifícios com alturas variáveis ao 

longo da extensão do cânion (BATTISTA et al., 2015). 
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Xie et al. (2006) também realizaram modelagem seguida de simulação a fim de 

verificar a influência da geometria do cânion urbano no fluxo do vento e no padrão de dispersão 

de poluentes. O experimento realizado foi bidimensional, apresentando cânions urbanos 

dispostos de forma paralela e composto por edifícios de altura constante e distribuídos em 

intervalos iguais. A direção do vento era ortogonal à direção da rua. O modelo foi validado a 

partir de ensaios de túnel do vento. 

Na modelagem, foram simuladas três configurações distintas de cânions urbanos, 

diferenciadas a partir da variação de parâmetros como a altura dos edifícios a barlavento e 

sotavento do cânion e da razão H/L. Para cada configuração elaborada, foram observadas 

diferentes formações de vórtices no interior do cânions, influenciando assim no padrão de 

concentração dos poluentes. Foi verificado que o transporte e a dispersão dos poluentes é 

fortemente influenciada pelos vórtices, ou seja, pelo fluxo do vento no interior do cânion. Além 

disso, observou-se que o cânion de maior largura foi o que apresentou menores concentrações 

de poluentes (XIE et al., 2006). 

Vardoulakis et al. (2007), por sua vez, verificaram que eventos como a ausência de 

ventilação, a diminuição da intensidade do vento e do fluxo de ar, assim como a maior 

dificuldade da dispersão das partículas, situações típicas em cânions urbanos, favorecem a 

concentração de poluentes na zona próxima à superfície terrestre.  

Bender e Dzledzic (2014) avaliariam a influência dos parâmetros de uso e ocupação 

do solo, definidos pela legislação da cidade de Curitiba, na dispersão de poluentes. No estudo, 

foram analisados os impactos das legislações estabelecidas, tais como a Lei Municipal n° 5.234 

de 1975 (CURITIBA, 1975), que aumentou o coeficiente de aproveitamento e possibilitou 

altura livre para as edificações, além da Lei Municipal n° 9.800 de 2000 (CURITIBA, 2000), 

que estabeleceu os afastamentos laterais mínimos. 

Os autores realizaram modelagem a partir do programa OSPM, que calcula as 

concentrações de gases e partículas em pontos específicos. Para o seu desenvolvimento, o 

modelo foi alimentado com dados de tráfego, emissões, meteorologia e geometria das 

edificações. Nesse contexto, foram gerados cenários fictícios a partir da alteração da altimetria 

das edificações e também das relações de simetria entre as edificações a barlavento e a 

sotavento, conforme mostrado na Figura 2 a seguir: 
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Figura 2 - Diferentes configurações de edificações simuladas 

 

Fonte: Bender e Dzledzic (2014) 

No estudo, foram simulados diferentes ângulos para a direção do vento. Nessa 

perspectiva, sendo observados diferentes resultados a partir da alteração da direção do vento, 

observa-se que o conhecimento dos regimes de vento do local de estudo são de fundamental 

importância a fim de se estabelecer uma legislação de uso e ocupação do solo que favoreça a 

circulação do ar (BENDER e DZLEDZIC, 2014). 

A partir da modelagem realizada, os autores verificaram que o afastamento minímo 

estabelecido pela Lei n° 9.800 de 2000 é um fator que favorece a ventilação da rua, contribuindo 

assim para a dispersão de poluentes. Ademais, a forma de depressão (configuração B da Figura 

7) a barlavento e a sotavento se mostrou a situação mais eficiente quanto a dispersão de 

poluentes.  

Qin e Kot (1992) compararam a dispersão do ar para condições de baixa intensidade 

de vento em diferentes tipos de cânions urbanos na cidade de Guangzhou, na China. Os autores 

verificaram que a configuração irregular dos edifícios, assim como o fluxo dos veículos, alteram 

os padrões de fluxo do ar.  

Ainda sobre o tráfego de veículos, observou-se que não provocam considerável  

diferença nas concentrações a barlavento e a sotavento. Ademais, para situações onde o vento 

ao topo das edificações é baixo, o fluxo do vento nas zonas inferiores é dominado pelo 

movimento dos veículos, principalmente em vias de alto fluxo de veículos. Nesse cenário, a 

influência do movimento dos veículos no fluxo e na turbulência dos ventos pode alcançar 

alturas de até 12 metros. 
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4.2 Padrão de uso e ocupação do solo e poluentes veiculares 

 

Nos últimos anos, além da questão do gabarito das edificações, diversos autores 

buscaram relacionar a problemática das emissões veiculares com outros fatores, tais como o 

horário do dia, dia da semana, velocidade do veículo, região da cidade, dentre outros, obtendo 

evidências de correlação para algumas situações. Nesse contexto, é válido considerar o padrão 

de uso e ocupação do solo como fator influenciador no perfil de emissões veiculares em zonas 

urbanas. 

 A relação entre padrão de uso e ocupação do solo e emissões de poluentes já foi 

abordada por diversos autores. Frank et al. (2000) observou que as emissões são inversamente 

proporcionais à densidade habitacional, à densidade comercial e ao número de interseções. É 

possível justificar tal conclusão a partir do fato de que áreas mais adensadas apresentam melhor 

acessibilidade e geram menores deslocamentos nas viagens, reduzindo assim as emissões. Essa 

situação atestada na simulação, contudo, é incomum nos grandes centros urbanos brasileiros. 

Nesses locais, observa-se um maior fluxo de veículos nas regiões de maior densidade comercial 

e, por consequência, valores mais elevados de emissões de poluentes. 

Hong e Goodchild (2014), por sua vez, realizaram simulação utilizando o programa 

MOtor Vehicle Emission Simulator (MOVES) fazendo uso de informações sociodemográficas 

em uma região do estado de Washington, nos Estados Unidos. Foram considerados dados de 

velocidade média, tipo de via e característica da frota a fim de estimar as emissões de CO2 em 

áreas urbanas e da periferia. Os autores obtiveram conclusões que reforçam o estudo de Frank 

et al. (2000),  verificando que locais com maior densidade habitacional, entropia e número de 

interseções apresentam um menor número de emissões por residência. 

Sider et al. (2013) também realizaram simulações de emissões veiculares, fazendo 

uso de matrizes de origem e destino. O estudo, ocorrido na cidade de Montreal, no Canadá, 

buscou estimar as emissões dos óxidos de nitrogênio (NOx). A partir da análise, foi observado 

um maior nível de emissões nas regiões centrais da cidade, que concentram maior parte das 

atividades comerciais, atestando novamente o vínculo entre o padrão de uso e ocupação do solo 

e a emissão de poluentes. 
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4.3 Classificação funcional das vias e poluentes veiculares 

 

No Brasil, as vias urbanas, foco do presente trabalho, são classificadas, conforme 

estabelecido no Código de Transito Brasileiro (CBT), em quatro categorias, conforme exposto 

a seguir: 

a) Via de trânsito rápido: via em que o trânsito é livre, sem acessibilidade direta a 

lotes lindeiros, além da ausência de interseções em nível  e travessias de pedestres, tendo 

velocidade máxima permitida de 80 km/h; 

b) Via arterial: vias que apresentam interseções em nível controladas por 

semáforos, e com acessibilidade a lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, proporcionando 

o deslocamento entre as regiões da cidade, tendo velocidade máxima permitida de 60 km/h; 

c) Via coletora: vias destinadas a coletar e distribuir o trânsito, funcionando como 

acesso e saída de vias arteriais e de trânsito rápido, tendo velocidade máxima permitida de 40 

km/h; 

d) Via local: vias que apresentam interseções em nível não semaforizadas, 

destinadas a acesso local ou a áreas restritas, tendo velocidade máxima permitida de 30 km/h. 

 

Segundo Ariotti (2010), as características de uma via exercem influência no seu 

tráfego. Nesse sentido, fatores como a geometria da via, a velocidade máxima permitida e a 

presença de interseções são algumas das questões que exercem influência no perfil de emissões 

veiculares. Nesse contexto, a consideração da classificação funcional das vias nos estudos a 

serem realizados dentro dessa temática surge como fator fundamental. 

Na cidade de Fortaleza, em específico, as vias são classificadas de acordo com a 

Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) nº 7.897 de 1996, atualizada em 2010 (FORTALEZA, 

2015). A cidade também apresenta vias classificadas como de trânsito rápido, contudo tal 

categorização é questionada por especialistas, visto que tais vias apresentam características que 

tornam a classificação incoerente, tais como acesso a lotes lindeiros e interseções em nível. 

Ainda na cidade de Fortaleza, Quintanilha (2017) buscou verificar a influência da 

variação do volume de tráfego no perfil de consumo de combustível e emissões de poluentes 

na cidade a partir da análise de vias de diferentes classificações funcionais, em diferentes 

regiões da cidade, e em horário de pico e fora pico.  

No estudo, vias locais e coletoras apresentaram maior variação nos perfis de 

consumo e emissão no decorrer do dia, com comportamentos específicos em cada região 
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analisada. As vias arteriais, por sua vez, revelaram sofrer pouca influência. A autora concluiu 

que uma análise agregada, ou seja, agrupando vias de regiões e classificações funcionais 

distintas pode não ser a forma mais adequada de se proceder uma análise, por desconsiderar 

características da região que exercem influência no perfil de consumo e emissões. 

Nesse contexto, alguns programas computacionais utilizam a classificação das vias 

como parâmetro a fim de o consumo de combustível e emissões de poluentes. Dentre esses 

programas é possível citar o MOVES, utilizado em alguns dos estudos expostos no presente 

trabalho, que apresenta limitações  como a questão de ter como base perfis de consumo e 

emissão de outros países, além de serem obtidos a partir de ensaios laboratoriais e, assim, em 

muitas ocasiões não refletirem a realidade das condições de campo. 

Lindjhem et al.. (2012) realizaram simulação das emissões veiculares nas cidades 

de Detroit e Atlanta, nos Estados Unidos. Nos estudos, foi constatada a relação entre o volume 

de emissão e o fluxo de veículos, a partir da observação de picos de emissão nos horários de 

maior fluxo do dia, além de uma redução do volume nos dias de menor fluxo, tais como finais 

de semana. Verifica-se então a variação do volume de tráfego ao longo dos dias como fator 

influenciador nos perfis de consumo e emissão. 

Zhang et al. (2017) reafirmam a influência da classificação funcional da via no 

padrão de emissões. No estudo, realizado em Changzou, na China, os autores confrontaram 

informações de uso do solo com as informações da malha viária da região e, a partir de 

simulação, verificaram que as vias arteriais e coletoras são as que apresentam um maior volume 

de emissões. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Resumo 

 

O fluxograma da Figura 3 a seguir mostra, de forma resumida, as etapas a serem 

seguidas no presente trabalho. 

Figura 3 - Esquema representativo das etapas do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

5.2  Obtenção dos dados de emissões veiculares 

O presente trabalho fará uso de dados experimentais coletados por Quintanilha 

(2017), cujas condições da coleta realizada serão detalhadas a seguir. 

5.2.1 Local de estudo 

Quintanilha (2017) selecionou para o seu estudo seis vias, tendo como base o  anexo 

10 da LUOS de Fortaleza (FORTALEZA, 2015), assim como bases de dados de padrão de uso 

e ocupação do solo da cidade. A autora definiu duas regiões a serem analisadas, conforme 

mostrado nas Figuras 4 e 5 a seguir, cada uma contemplando três vias de classificações 

funcionais distintas. 
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Figura 4 - Vias escolhidas da Área 1 

 

Fonte: Quintanilha (2017) 

Figura 5 - Vias escolhidas da Área 2 

 

Fonte: Quintanilha (2017) 

A Área 1, situada nas Regionais III e IV, apresenta padrão de uso do solo 

predominantemente habitacional. A região inclui bairros como Parquelândia e Fátima. A Área 

2, por sua vez, se localiza na Regional II, contemplando bairros como Aldeota e Dionísio Torres, 

e apresenta um padrão de uso do solo misto, com alta densidade tanto residencial quanto 

comercial. 
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5.2.2 Veículo utilizado 

Diante da representatividade do veículo flex fuel tanto no cenário nacional como 

local, foi escolhido um automóvel desse caráter para a realização da coleta de dados. O veículo 

escolhido foi da marca Chevrolet, modelo Ônix LTZ 1.4, sendo utilizada a gasolina como 

combustível único utilizado. As especificações do veículo encontram-se na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 - Especificações do veículo 

Especificações Ônix LTZ 1.4 

Massa (kg) 1067 

Transmissão Manual, 5 marchas 

Volume do tanque (L) 54 

Consumo de etanol (km/L) 7,9 (ur)/9,6 (rod) 

Consumo de gasolina (km/L) 11,5 (ur)/13,6 (rod) 

Certificação PROCONVE L6 

Fonte: Quintanilha (2017) 

 

5.2.3 Equipamento e procedimento de coleta 

As emissões foram coletadas a partir de um sistema de medição portátil de emissão 

(PEMS), que garante a obtenção de dados com alta precisão a uma alta frequência, garantindo 

assim o caráter instantâneo do processo. A Figura 6 apresenta um fluxograma do procedimento 

de coleta. 



31 
 

Figura 6 – Procedimento de coleta 

 

Fonte: Quintanilha (2017). 

Os dados foram coletados nos dias e horários em que a dinâmica do tráfego se 

apresenta de forma característica (GAO, 2007; WRIGHT et al., 1997). Os períodos de maior 

fluxo ocorreram de 6:30 às 8:30 e de 17:30 às 19:30, enquanto que o de menor carregamento 

aconteceram de 8:30 às 10:30 e de 14:30 às 16:30. A Figura 7 a seguir expõe o esquema geral 

da coleta dos dados. 

Figura 7 - Esquema geral da coleta 

 

Fonte: Quintanilha (2017).
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5.3 Seleção das vias para o estudo 

 

A fim verificar a influência do padrão de uso e ocupação do solo no perfil de 

emissões veiculares, foram selecionadas para análise duas das vias analisadas por Quintanilha 

(2017). Para o estudo, foi escolhido um par de vias de mesma classificação funcional, porém 

com padrões de uso e ocupação do solo distintos. 

Nesse contexto, para a determinação do par de vias mais adequado para o estudo, 

realizou-se a caracterização do padrão de uso e ocupação de solo das seis vias das quais se 

dispunham dados. Assim, foram utilizados dados da Agência Reguladora do Estado do Ceará 

(ARCE) de 2012, que define e caracteriza todos os lotes da cidade de Fortaleza. Ademais, para 

manipulação da base de dados, fez-se uso do software Quantum GIS 2.18.15. 

Nessa análise, os lotes foram categorizados em 4 grupos:  

a) Residencial 

b) Comercial 

c) Misto 

d) Outros (demais classificações) 

As Tabelas 2 a 4 expostas a seguir mostram o resultado desse estudo para cada tipo 

de via, conforme a sua classificação funcional, a fim de caracterizar o padrão de uso e ocupação 

do solo de cada uma dessas vias. 

Tabela 2 - Caracterização do padrão de uso e ocupação do solo das vias locais 

Rua Érico Mota Rua Vicente Linhares 

Tipo de 

Lote 

Total Percentual 

(%) 

Tipo de 

Lote 

Total Percentual 

(%) 

Comercial 24 12,70 Comercial 16 21,62 

Residencial 133 70,37 Residencial 39 52,70 

Misto 13 6,88 Misto 11 14,86 

Outros 19 10,05 Outros 8 10,81 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Tabela 3 - Caracterização do padrão de uso e ocupação do solo das vias coletoras 

Av. Jovita Feitosa Rua Tibúrcio Cavalcante 

Tipo de 

Lote 

Total Percentual 

(%) 

Tipo de 

Lote 

Total Percentual 

(%) 

Comercial 109 28,61 Comercial 61 23,92 

Residencial 192 50,39 Residencial 125 49,02 

Misto 43 11,29 Misto 38 14,90 

Outros 37 9,71 Outros 31 12,16 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Tabela 4 - Caracterização do padrão de uso e ocupação do solo das vias arteriais 

Av. 13 de Maio Av. Senador Virgílio Távora 

Tipo de 

Lote 

Total Percentual 

(%) 

Tipo de 

Lote 

Total Percentual 

(%) 

Comercial 101 44,49 Comercial 80 50,00 

Residencial 64 28,19 Residencial 28 17,50 

Misto 27 11,89 Misto 27 16,88 

Outros 35 15,42 Outros 25 15,63 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Observando as Tabelas 2 a 4, observa-se que o par de vias locais é o mais adequado 

para o estudo a ser realizado, por apresentar uma maior diferença no padrão de uso e ocupação 

do solo. Observa-se que a Rua Érico Mota é predominantemente residencial, em acordo com o 

padrão da região em que está situada. A Rua Vicente Linhares, também em acordo com a 

classificação da região em que está situada, demonstrou um caráter mais misto, com um maior 

percentual de lotes comerciais e misto. 

Ademais, acrescenta-se também como critério de escolha dessas vias a questão do 

gabarito das edificações. A Rua Érico Mota situa-se em uma região predominantemente 

residencial e pouco verticalizada, enquanto que a Rua Vicente Linhares já apresenta um maior 

gabarito em suas edificações. Nesse contexto, poderão ser observados diferentes padrões de 

formação de cânions urbanos nessas vias. 
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5.4 Organização das vias em quadras 

 

Para a realização da análise, as vias serão organizadas a nível de quadra. Assim, a 

Rua Érico Mota foi dividida em 17 quadras, numeradas, de baixo até em cima, de 100 a 116. A 

Rua Vicente Linhares, por sua vez, apresentou 13 quadras, numeradas, da direita até a esquerda, 

de 200 a 212. A quadra 200, contudo, não dispunha de dados relativos aos cânions urbanos e às 

emissões veiculares, tendo então sido excluída da análise. 

5.5 Caracterização das vias quanto ao padrão de uso e ocupação do solo 

Escolhidas as vias para o estudo, será dado prosseguimento com a classificação das 

mesmas quanto ao padrão de uso e ocupação do solo. Para isso, será determinada a quantidade 

de lotes residenciais em cada quadra das vias e, a partir razão entre esse valor e o total de lotes 

na quadra, será obtido o percentual de lotes residenciais para cada quadra. 

Assim, com a obtenção de um perfil de uso e ocupação do solo mais detalhado em 

cada quadra da via, será possível verificar a influência desse fator no perfil de emissões 

veiculares de poluentes, a partir da observação do comportamento das emissões ao longo da 

extensão de cada via. 

5.6 Classificação dos cânions urbanos 

A fim de verificar a influência dos cânions urbanos no perfil de emissões veiculares, 

será necessário, inicialmente, classificar os cânions urbanos nas duas vias selecionadas. Para 

realizar a classificação, é necessário o conhecimento de duas características das vias, no caso, 

a sua largura e a altimetria das edificações ao seu redor. 

Nesse contexto, será feito uso de uma base de dados contendo a altimetria média 

das edificações, agrupadas para cada quadra em torno das vias de Fortaleza, além da largura 

das vias ao longo de sua extensão. Os dados utilizados foram disponibilizados pelo Laboratório 

de Geomática Aplicada da Universidade Federal. Desse modo, será possível classificar os 

cânions em três divisões, de acordo com a razão entre a largura da rua e a altura dos edifícios: 

avenida de cânions (razões inferiores 0,5), cânions regulares (razões iguais ou próximas a 1) e 

cânions profundos (razões superiores a 2). 

Feita a classificação dos cânions urbanos, será possível relacionar os dados de 

emissões de poluentes coletados por Quintanilha (2017) com a classificação dos cânions 

urbanos efetuada. A partir de teste de hipótese, será compreendida a existência, ou não, de um 
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comportamento distinto no padrão de emissões entre os diferentes tipos de cânions urbanos. 

5.7 Condições de tráfego 

Os dados referentes às emissões veiculares, como já ressaltado, foram coletados em 

horários de alto e baixo fluxo de veículos. Tendo em consideração que a análise será realizada 

a nível de quadra, faz-se necessária a compreensão das condições de tráfego nessas regiões nos 

horários em que ocorreu a coleta, a fim de justificar possíveis padrões distintos de emissão nos 

horários pico e fora pico.  

Assim, utilizaram-se dados coletados no Google Trânsito, que apresenta as 

condições do tráfego, para uma dada região e horário, em uma escala composta por quatro cores. 

No presente estudo, atribuiu-se uma numeração de 0 a 3 a esse padrão de cores, conforme 

exposto na Figura 8: 

Figura 8 - Classificação das condições de tráfego do Google Trânsito 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

5.8 Comparativo entre as vias 

 

Efetuadas as análises quanto ao padrão de uso e ocupação de solo e aos cânions 

urbanos, será possível verificar a existência de diferença no perfil de emissões veiculares entre 

as duas vias estudadas: Rua Érico Mota e Rua Vicente Linhares. Como já foi dito, as duas vias 

apresentam a mesma classificação funcional, sendo esperado assim que apresentem padrões de 

emissões de poluentes sem diferenças significativas. 

Atestada a diferença no perfil de emissões, diante dos dados coletados e as análises 

efetuadas, será possível justificá-la, fazendo uso dos dados de uso e ocupação do solo e cânions 

urbanos levantados ao longo do trabalho. 
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Ademais, a partir de análises estatísticas, como a realização de testes de hipótese, 

será possível, para intervalos de confiança previamente estabelecidos, verificar a existência, ou 

não, de relação entre o padrão de emissões veiculares e os diversos fatores que influenciam a 

geração de viagens.
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos após a obtenção e a análise dos dados serão apresentados ao 

longo do presente capítulo.  

6.1 Classificações  

A análise teve início a partir do agrupamento dos dados de acordo com as quadras 

ao longo das vias. Assim, os dados relativos a emissões veiculares, cânions urbanos e padrões 

de uso e ocupação do solo foram distribuídos entre as quadras das vias. As Figuras 9 e 10 

mostram a divisão em quadras da Rua Érico Mota e da Rua Vicente Linhares realizada 

utilizando o software QGIS 2.18.15. 

Figura 9 - Divisão em quadras da Rua Érico Mota 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Figura 10 - Divisão em quadras da Rua Vicente Linhares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

6.1.1 Classificação dos cânions urbanos 

  

A partir da base de dados relativos à largura das vias e altimetria média das quadras, 

foi possível realizar a classificação dos cânions urbanos em avenida de cânions, cânions 

regulares e cânions profundos, de acordo com a metodologia de AFIQ et al. (2012). As Tabelas 

5 e 6 mostram, respectivamente, a classificação dos cânions no par de vias do estudo. 
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Tabela 5 - Classificação dos cânions urbanos na Rua Érico Mota 

Quadras  

Rua Érico Mota 

Gabarito(m) Largura Razão Classificação 

100 7,125 22,83 0,31208936 Avenida de Cânions 

101 7,125 22,83 0,31208936 Avenida de Cânions 

102 6,925 20,82 0,33261287 Avenida de Cânions 

103 6,235 25,81 0,24157303 Avenida de Cânions 

104 9,17 24,03 0,38160633 Avenida de Cânions 

105 6,645 22,44 0,29612299 Avenida de Cânions 

106 5,88 20,845 0,28208203 Avenida de Cânions 

107 7,375 20,95 0,35202864 Avenida de Cânions 

108 7,72 21,91 0,35235052 Avenida de Cânions 

109 6,28 21,91 0,28662711 Avenida de Cânions 

110 7,115 22,11 0,32180009 Avenida de Cânions 

111 5,25 22,32 0,23521505 Avenida de Cânions 

112 8,4225 24,68 0,34126823 Avenida de Cânions 

113 8,135 25,55 0,3183953 Avenida de Cânions 

114 19,9975 24,81 0,8060258 Cânion Regular 

115 11,305 26,56 0,42564006 Avenida de Cânions 

116 14,575 23,9 0,60983264 Cânion Regular 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Tabela 6 - Classificação dos cânions urbanos na Rua Vicente Linhares 

Quadras 

Rua Vicente 

Linhares 

Gabarito(m) Largura Razão Classificação 

201 39,505 20,97 1,883882 Cânion Regular 

202 67,83 20,96 3,236164 Cânion Profundo 

203 35,795 20,59 1,738465 Cânion Regular 

204 27,55 17,73 1,553864 Cânion Regular 

205 28,9225 20,245 1,428624 Cânion Regular 

206 50,525 19,98 2,528779 Cânion Profundo 

207 58,505 21,77 2,687414 Cânion Profundo 

208 45,73 19,56 2,337935 Cânion Profundo 

209 47,61 22,43 2,122604 Cânion Profundo 

210 32,14 22,04 1,458258 Cânion Regular 

211 38,585 20,44 1,88772 Cânion Regular 

212 29,85 19,91 1,499247 Cânion Regular 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Observando as Tabelas 5 e 6, atesta-se o diferente padrão entre as vias quanto aos 

cânions urbanos. Na Rua Érico Mota, observa-se uma predominância de avenidas de cânions, 

que representam 15 das 17 quadras. A Rua Vicente Linhares, por sua vez, apresenta uma maior 

presença de cânions de maior profundidade. Das 13 quadras, 8 são classificadas como cânions 

regulares e 5 são classificadas como cânions profundos. As Figuras 11 e 12 ilustram a 

disposição dos cânions urbanos ao longo das vias. 
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Figura 11 - Classificação dos cânions urbanos da Rua Érico Mota 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Figura 12 - Classificação dos cânions urbanos da Rua Vicente Linhares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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6.1.2 Padrão de uso e ocupação do solo das quadras 

 

Foi dado prosseguimento a análise com a classificação das quadras de acordo com 

as suas respectivas classificações quanto ao padrão de uso e ocupação de dados. Para tal, foi 

utilizada uma base de dados da Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE) de 2012, que 

define e caracteriza todos os lotes da cidade de Fortaleza.  

Então, realizou-se a contagem de lotes residenciais para cada uma das quadras, 

seguida da determinação do percentual de lotes residenciais de cada uma. A Tabela 7 mostra, 

para a Rua Érico Mota, a quantidade de lotes residenciais e o seu percentual para cada uma das 

quadras. 

Tabela 7 - Classificação das quadras da Rua Érico Mota quanto ao padrão de uso e ocupação 
do solo 

Quadras da 
 Rua Érico 
Mota 

Total 
de 

lotes 

Lotes 
Residencia

is 

Lotes 
residenciais  

(%) 

Lotes não 
residenciais 

(%) 
100 3 1 33,33% 66,67% 
101 7 6 85,71% 14,29% 
102 12 8 66,67% 33,33% 
103 6 4 66,67% 33,33% 
104 11 8 72,73% 27,27% 
105 6 1 16,67% 83,33% 
106 18 11 61,11% 38,89% 
107 17 13 76,47% 23,53% 
108 11 8 72,73% 27,27% 
109 19 15 78,95% 21,05% 
110 11 9 81,82% 18,18% 
111 7 6 85,71% 14,29% 
112 17 14 82,35% 17,65% 
113 12 8 66,67% 33,33% 
114 12 9 75,00% 25,00% 
115 10 7 70,00% 30,00% 
116 9 5 55,56% 44,44% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Tabela 8 mostra, dessa vez para a Rua Vicente Linhares, a quantidade de lotes 

residenciais e o seu percentual para cada uma das quadras.  
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Tabela 8 - Classificação das quadras da Rua Vicente Linhares quanto ao padrão de uso e 
ocupação do solo 

Rua Vicente 
Linhares 

Total de 
lotes 

Lotes 
residenci

ais 

Lotes 
residenciais  

(%) 

Lotes não 
residenciais  

(%) 
201 7 4 57,14% 42,86% 
202 2 1 50,00% 50,00% 
203 6 5 83,33% 16,67% 
204 4 0 0,00% 100,00% 
205 9 6 66,67% 33,33% 
206 7 5 71,43% 28,57% 
207 7 6 85,71% 14,29% 
208 7 1 14,29% 85,71% 
209 4 1 25,00% 75,00% 
210 4 1 25,00% 75,00% 
211 7 4 57,14% 42,86% 
212 9 5 55,56% 44,44% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Comparando as duas vias, comprova-se um caráter mais residencial na Rua Érico 

Mota, que apresenta uma média de cerca de 8 lotes residenciais por quadra, representado cerca 

de 70% do total de lotes. A Rua Vicente Linhares, por sua vez, apresenta um caráter mais misto. 

A via apresenta uma média de lotes residenciais próxima a 3, o que abrange em torno de 53% 

do total de lotes. 

Somada às classificações realizada quanto aos cânions urbanos e padrões de uso e 

ocupação do solo, é importante ressaltar as vias importantes que estão nas proximidades do par 

de vias do estudo e que devem exercer impacto no seu funcionamento.  

Quanto à Rua Érico Mota, observa-se na sua proximidade a Avenida Bezerra de 

Menezes, classificada como Arterial, além da Av. Jovita Feitosa, classificada como Coletora. 

Em relação à Rua Vicente Linhares, deve-se ressaltar duas vias que a ela são perpendiculares, 

a via arterial Av. Senador Virgílio Távora e a via coletora Rua Tibúrcio Cavalcante. 

 

6.2 Emissões de CO2 

 

Fazendo uso do software Quantum Gis, realizou-se a contagem das emissões de 

CO2 e NOx em cada uma das quadras ao longo das vias. Como já exposto, foram utilizados para 

o estudo os dados de emissões veiculares obtidos por Quintanilha (2017). Em seu estudo, a 
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autora, para cada via e horário (pico e fora pico), realizou o percurso ao longo das vias por três 

oportunidades. No presente trabalho, para a realização da análise, utilizou-se a volta com maior 

número de dados amostrais. As Figuras de 13 a 16 ilustram os resultados relativos ao poluente 

CO2. 

A Figura 13 exibe os resultados de emissões de CO2 no horário fora pico ao longo 

das quadras da Rua Vicente Linhares. É interessante observar, como era de se esperar, um maior 

volume de emissões nas proximidades das vias arteriais e coletoras. O maior volume de 

emissões de CO2 é observado justamente na quadra mais próxima à Av. Senador Virgílio 

Távora, apresentando também valores elevados na proximidade da Rua Tibúrcio Cavalcante.  

Figura 13 - Emissões de CO2 no horário fora pico (Rua Vicente Linhares) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 14, por sua vez, exibe os resultados de emissões de CO2 na hora pico ao 

longo das quadras da Rua Vicente Linhares. A exemplo do observado no horário fora pico, o 

maior volume de emissões de CO2 é observado também na quadra mais próxima à Av. Senador 

Virgílio Távora, além de apresentar valores elevados na proximidade da Rua Tibúrcio 

Cavalcante. 
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Figura 14 - Emissões de CO2 na hora pico (Rua Vicente Linhares) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 15 exibe os resultados de emissões de CO2 no horário fora pico ao longo 

das quadras da Rua Érico Mota. A exemplo do observado na Rua Vicente Linhares, o observado 

um maior volume de emissões nas proximidades da via coletora que, nesse caso, se trata da Av. 

Bezerra de Menezes.  
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Figura 15 - Emissões de CO2 no horário fora pico (Rua Érico Mota) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 16 mostra os resultados de emissões de CO2 na hora pico ao longo das 

quadras da Rua Érico Mota. A exemplo do observado no horário fora pico, observa-se um maior 

volume de emissões nas proximidades da Av. Bezerra de Menezes. Além disso, é verificado 

outro pico de emissões nas proximidades da Av. Jovita Feitosa, classificada como coletora. 
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Figura 16 - Emissões de CO2 na hora pico (Rua Érico Mota) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Verifica-se, para as quatro situações observadas, uma influência das vias coletoras 

e arteriais, situadas nas proximidades das vias analisadas, no perfil de emissões veiculares de 

CO2. Foram observados picos de emissões nas proximidades da Avenida Bezerra de Menezes 

e da Avenida Jovita Feitosa, quanto à Rua Érico Mota, e nas proximidades da Avenida Senador 

Virgílio Távora e da Rua Tibúrcio Cavalcante, em relação à Rua Vicente Linhares. 

 

6.3 Emissões de NOx 

 

Realizou-se o mesmo processo anterior para com as emissões do poluente NOx, 

exposto nas Figuras 17 a 20. A Figura 17 apresenta os resultados de emissões de NOx no horário 

fora pico ao longo das quadras da Rua Vicente Linhares. A exemplo do observado nas emissões 

do poluente CO2, o maior volume de emissões de NOx é observado também na quadra mais 

próxima à Av. Senador Virgílio Távora, além de apresentar valores elevados na proximidade 

da Rua Tibúrcio Cavalcante.  
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Figura 17 - Emissões de NOx no horário fora pico (Rua Vicente Linhares) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 18 apresenta os resultados de emissões de NOx na hora pico ao longo das 

quadras da Rua Vicente Linhares. Do mesmo modo que foi atestado no horário fora pico, o 

maior volume de emissões de NOx é observado na quadra mais próxima à Av. Senador Virgílio 

Távora, além de apresentar valores elevados na proximidade da Rua Tibúrcio Cavalcante.
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Figura 18 - Emissões de NOx na hora pico (Rua Vicente Linhares) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Quanto à Rua Érico Mota, a Figura 19 apresenta os resultados de emissões de NOx 

no horário fora pico ao longo da via. Para esse caso, apesar de o maior volume de emissões não 

ter sido verificado nas proximidades das vias artérias e coletoras, ainda assim observa-se que 

as quadras com maior volume de emissão estão situadas nas proximidades dessas vias. 
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Figura 19 - Emissões de NOx no horário fora pico (Rua Érico Mota) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A Figura 20, por fim, apresenta os resultados de emissões de NOx na hora pico ao 

longo da Rua Érico Mota. O maior volume de emissões, nesse caso, este situado em uma quadra 

situada entre a Av. Bezerra de Menezes e a Av. Jovita Feitosa. Ainda assim, observam-se 

valores significantes de emissões nas proximidades dessas vias. Ressalta-se, ainda, que a quadra 

em que foi observado um maior número de emissões está inserida na categoria 4 quanto aos 

lotes comerciais e categoria 3 quanto aos lotes residenciais, evidenciando a quantidade elevada 

de lotes comerciais e residenciais na região. 
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Figura 20 - Emissões de NOx na hora pico (Rua Érico Mota) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

De modo geral, observa-se uma influência das vias coletoras e arteriais, situadas 

nas proximidades das vias analisadas, no perfil de emissões veiculares dos dois poluentes 

analisados: CO2 e NOx. Foram verificados picos de emissões, para ambos os poluentes e para 

os horários pico e fora pico, nas proximidades da Avenida Bezerra de Menezes e da Avenida 

Jovita Feitosa, no que se refere à Rua Érico Mota, e nas proximidades da Avenida Senador 

Virgílio Távora e da Rua Tibúrcio Cavalcante, quanto à Rua Vicente Linhares. 

6.4 Influência dos cânions urbanos 

A fim de verificar a influência dos cânions urbanos no padrão de emissões 

veiculares de poluentes, agrupou-se os valores obtidos de emissões a nível de quadra e, em 

seguida, agruparam-se os resultados de acordo com a classificação dos cânions urbanos. Em 

relação à Rua Érico Mota, os resultados de emissões de CO2 e NOx foram segregados entre as 

quadras que constituem avenidas de cânions e as que são cânions regulares, conforme exposto 

na Tabela 9, para o horário pico, e na Tabela 10 para o horário fora pico. 
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Tabela 9 - Valores médios de emissão na hora pico classificadas entre tipos de cânions 
urbanos (Rua Érico Mota) 

Classificação NOx (g/Quadra) CO2 (g/Quadra) 
  Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Avenida de Cânions 0,00503 0,00258 45,346 47,747 
Cânion Regular 0,001146 0,00384 35,921 169,400 

Média 0,004732 0,002728 59,263 62,059 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Tabela 10 - Valores médios de emissão na hora fora pico classificadas entre tipos de cânions 
urbanos (Rua Érico Mota) 

Classificação NOx (g/Quadra) CO2 (g/Quadra) 
  Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Avenida de Cânions 0,002292677 0,002624 9,239 34,00 
Cânion Regular 0,001272792 0,00234 29,274 64,300 

Média 0,002170131 0,002590588 15,150 37,565 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Utilizando o teste de hipóteses, para um intervalo de confiança de 95%, não há 

indícios para rejeitar a hipótese nula (igualdade entre as médias) em nenhuma das situações 

analisadas. Assim, não existem diferenças significativas entre o perfil de emissões para tais 

situações. 

O processo realizado para a Rua Érico Mota foi também reproduzido na Rua 

Vicente Linhares. Os resultados de emissões de CO2 e NOx foram segregados entre as quadras 

que constituem cânions regulares e as que são cânions profundos, conforme exposto na Tabela 

11, para o horário pico, e na Tabela 12 para o horário fora pico. 

 

Tabela 11 - Valores médios de emissão na hora pico classificadas entre tipos de cânions 
urbanos (Rua Vicente Linhares) 

Classificação CO2 (g/Quadra) NOx (g/Quadra)  
Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Cânion Regular 74,45714 52,89923935 0,002061 0,002393348 
Cânion Profundo 60,72 9,265635408 0,001494 0,00047878 

Média 0,001825 0,001814705 0,001825 0,001814705 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Tabela 12 - Valores médios de emissão na hora fora pico classificadas entre tipos de cânions 
urbanos (Rua Vicente Linhares) 

Classificação CO2 (g/Quadra) NOx (g/Quadra)  
Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Cânion Regular 94,0285714 56,84029 0,00671571 0,003886 
Cânion Profundo 56,000 23,62287 0,006552 0,003783 

Média 0,0066475 0,003667 0,0066475 0,003667 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Utilizando o teste de hipóteses, para um intervalo de confiança de 95%, há indícios  

para rejeitar a hipótese nula (igualdade entre as médias) entre os horários fora pico e pico para 

os dois tipos de cânions para o poluente NOx. Para as demais situações, não foram encontrados 

indícios suficientes para rejeitar a hipótese nula. 

Desse modo, observa-se que existem diferenças significativas entre as emissões de 

NOx nos horários pico e fora pico em cânions regulares e profundos.  

Por fim, foram agregados os cânions urbanos de mesma classificação das duas vias, 

a fim de se atestar a existência ou não de diferença no perfil de emissões entre diferentes tipos 

de cânions urbanos. A Tabela 13 mostra os valores médios de emissões para as diferentes 

categorias de cânions urbanos. 

Tabela 13 - Valores médios de emissão para as diferentes categorias de cânions urbanos 
  

CO2  NOx  
    Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 
Avenida 

de Cânions 
Fora pico 34,00000 9,23936 0,00262 0,00229 
Pico 47,74667 45,34569 0,00258 0,00503 
Média 40,87333 32,90511 0,00260 0,00384 

Cânions 
Regulares 

Fora pico 83,06667 56,36491 0,00556 0,00393 
Pico 108,13333 70,26073 0,00260 0,00223 
Média 95,60000 62,12369 0,00408 0,00342 

Cânions 
Profundos 

Fora pico 56,00000 23,62287 0,00655 0,00378 
Pico 60,72000 9,26564 0,00149 0,00048 
Média 58,36000 17,09862 0,00402 0,00368 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O resultado do teste de hipóteses está exposto na Tabela 14 a seguir: 

 

 



54 
 

Tabela 14 - Resultado do teste de hipóteses 

  CO2 NOx 
Avenida de cânions/ 
Cânions regulares 

Fora pico Rejeita Aceita 
Pico Rejeita Aceita 
Média Rejeita Aceita 

Avenida de cânions/ 
Cânions Profundos 

Fora pico Aceita Aceita 
Pico Aceita Aceita 
Média Aceita Aceita 

Cânions regulares/ 
Cânions Profundos 

Fora pico Aceita Aceita 
Pico Aceita Aceita 
Média Aceita Aceita 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Conforme observado na Tabela 14, utilizando o teste de hipóteses, para um 

intervalo de confiança de 95%, há indícios  para rejeitar a hipótese nula (igualdade entre as 

médias) para as três situações que relacionam avenidas de cânions e cânions regulares quanto 

ao poluente dióxido de carbono. Para as demais situações, não foram encontrados indícios 

suficientes para rejeitar a hipótese nula. Portanto, observa-se a existência de uma diferença 

significativa no perfil de emissões de CO2 entre avenidas de cânions e cânions regulares. 

Portanto, para grande parte das situações analisadas, não foi possível verificar 

diferenças significativas no perfil de emissões veiculares de poluentes. Com tudo, quanto à Rua 

Vicente Linhares, foi possível observar entre os horários fora pico e pico diferenças 

significativas nas emissões do poluente NOx entre cânions regulares e profundos. Ainda, na 

análise realizada agregando as duas vias, foi possível observar diferenças significativas nas 

emissões do poluente CO2 entre avenidas de cânions e cânions regulares. 

 

6.5 Influência do volume de tráfego e do padrão de uso e ocupação do solo 

  

Com o intuito de compreender, a nível de quadra, a relação entre as emissões de 

poluentes e os fatores que as influenciam, foram elaboradas as Tabelas 15 e 16. Nas tabelas, 

estão expostos os valores de emissões para cada quadra da Rua Érico Mota e da Rua Vicente 

Linhares, nos horários pico e fora pico. Para uma melhor visualização da tabela, foram 

utilizadas setas coloridas para a categorização dos resultados. As setas amarelas indicam valores 

próximos à media, as setas verdes ascendentes indicam os valores mais elevados da amostra, 

enquanto que as vermelhas apontam os valores mais baixos observados. 
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Ademais, estão expostas as características dos cânions urbanos em cada quadra, 

representada pela razão entre a altimetria da edificação e a largura da via, e o padrão de uso do 

solo, retratado pelo percentual de lotes residenciais em cada quadra. Por fim, para uma melhor 

compreensão das diferenças de emissões nos horários pico e fora pico, são mostradas as 

condições de tráfego para cada quadra no horário da coleta, obtidos no Google Trânsito. 

A seguir está exposta a Tabela 15, com informações relativas à Rua Érico Mota. 

Tabela 15 - Quadro-resumo das informações das quadras da Rua Érico Mota 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Observando a Tabela 15, algumas situações podem ser destacada. É possível 

verificar que o pico de emissões do poluente NOx, no horário fora pico, ocorreu na quadra 110, 

uma das regiões de maior característica residencial, apresentando um uso do solo com 82% 

referente a lotes residenciais. Observa-se, ainda, que ocorre um pico nas emissões de CO2 no 

horário de maior fluxo na quadra 111, região também com predominância de lotes residenciais. 

É válido, também, ressaltar que na quadra 114, que é a que apresenta um cânion 

urbano de maior profundidade, ocorre uma alta nas emissões do poluente CO2 no horário pico. 

Por fim, percebe-se que o maior volume de emissões de CO2, em ambos os horários, ocorre na 

quadra 116.  Para essa região, que apresenta um caráter mais misto, observa-se um fluxo maior 

de tráfego nos dois horários, o que pode ser justificado pela proximidade com uma via arterial, 

a Avenida Bezerra de Menezes. 

Observa-se, ainda, que o trecho compreendido entre as quadras 102 e 108 apresenta 

os menores valores de emissão de poluentes e trata-se da região, ao longo da Rua Érico Mota, 

de cânions urbanos de menor profundidade, além de apresentar um menor fluxo de veículos. 

Via Cânions Urbanos Uso do Solo

Érico Mota Pico NOx Fora Pico NOx Pico CO2 Fora Pico CO2 Razão H/L % Residencial Hora Pico Hora Fora Pico

100 0,00060 0,00477 37,40 53,20 0,31 0,33 0 0

101 0,00738 0,00357 23,80 26,20 0,31 0,86 0 0

102 0,00183 0,00180 30,20 31,60 0,33 0,67 0 0

103 0,00033 0,00090 24,20 25,60 0,24 0,67 0 0

104 0,00033 0,00090 30,80 28,00 0,38 0,73 0 0

105 0,00039 0,00117 36,40 36,00 0,30 0,17 0 0

106 0,00033 0,00099 28,80 28,20 0,28 0,61 0 0

107 0,00027 0,00081 24,20 24,60 0,35 0,76 0 0

108 0,00030 0,00081 27,80 24,60 0,35 0,73 0 0

109 0,00030 0,00471 26,40 31,40 0,29 0,79 0 0

110 0,00033 0,00855 30,80 26,60 0,32 0,82 1 0

111 0,00255 0,00537 166,60 46,40 0,24 0,86 1 0

112 0,00180 0,00216 37,20 42,80 0,34 0,82 1 0

113 0,01947 0,00141 41,40 40,80 0,32 0,67 1 0

114 0,00465 0,00144 144,00 43,60 0,81 0,75 1 0

115 0,00249 0,00144 150,20 44,00 0,43 0,70 2 1

116 0,00303 0,00324 194,80 85,00 0,61 0,56 2 1

Condições do TrânsitoEmissões Veiculares
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A seguir é mostrada a Tabela 16, com informações relativas à Rua Vicente 
Linhares. 

Tabela 16 - Quadro-resumo das informações das quadras da Rua Vicente Linhares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Da Tabela 16 também podem ser extraídas informações. Verifica-se que o pico de 

emissões, para as quatro situações, ocorre na quadra 205. Esse quadra, como já mostrado 

anteriormente, encontra-se junto à Avenida Senador Virgílio Távora, via arterial. Ademais, 

observa-se nessa região um caráter residencial, que representa 67% dos lotes.  

Ainda, percebe-se um elevado volume de emissões  do poluente NOx na quadra 

212, região que apresenta um padrão de uso do solo mais misto, e na quadra 207, que apresenta 

um cânion urbano de maior profundidade e uma característica dos lotes predominantemente 

residencial. 

Os menores volumes de emissão foram observados nas quadras 201 e 211, regiões 

de padrão de uso e ocupação do solo mais misto e cânions urbanos de menor profundidade se 

comparado ao restante da extensão da via.  

De forma geral, foi possível compreender as emissões dos poluentes ao longo das 

vias a partir das características de cada quadra. Nesse contexto, foi possível observar quadras 

com padrão de uso e ocupação do solo misto apresentando picos de emissões, assim como 

quadras que apresentavam cânions urbanos de maior profundidade também com maiores 

valores de emissão mais elevados. Outras quadras, contudo, não apresentaram esse mesmo 

padrão. Nelas, as emissões podem ser explicadas por outras questões, como as vias que as 

interceptam ao longo da sua extensão, abordadas nos tópicos 6.2 e 6.3, ou outros fatores que 

não foram considerados no presente estudo. 

Via Cânions Urbanos Uso do Solo

Vicente Linhares Pico CO2 Fora Pico CO2 Pico Nox Fora Pico Nox Razão H/L % Residencial Hora Pico Hora Fora Pico

201 39,40 42,60 0,00063 0,00288 1,88 0,57 1 1

202 62,60 48,80 0,00141 0,00189 3,24 0,50 1 1

203 64,00 108,80 0,00108 0,00558 1,74 0,83 1 1

204 35,60 36,20 0,00048 0,00828 1,55 0,00 1 0

205 171,00 182,20 0,00573 0,01191 1,43 0,67 1 1

206 70,60 39,00 0,00195 0,00324 2,53 0,71 1 1

207 45,60 36,60 0,00072 0,00894 2,69 0,86 1 1

208 60,40 94,60 0,00159 0,01062 2,34 0,14 1 1

209 64,40 61,00 0,00180 0,00807 2,12 0,25 1 1

210 42,00 133,20 0,00060 0,00675 1,46 0,25 1 1

211 43,60 36,80 0,00054 0,00114 1,89 0,57 1 1

212 125,60 118,40 0,00537 0,01047 1,50 0,56 1 1

Condições do TrânsitoEmissões Veiculares
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6.6 Comparação entre vias de padrão de uso e ocupação do solo distintos 

A fim de verificar a existência ou não de padrões distintos de emissão para vias 

com padrões distintos de uso e ocupação do solo, realizou-se teste de hipótese com os dados 

de emissões da Rua Érico Mota e da Rua Vicente Linhares, ambas classificadas como vias 

locais de acordo com a LUOS da cidade de Fortaleza. A Tabela 17 a seguir mostra os valores 

de emissões obtidos para os poluentes CO2 e NOx nos horários pico e fora pico. 

 

Tabela 17 - Valores médios de emissão nos horários pico e fora pico das vias locais 
 

CO2 NOx 
Via Horário Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Rua Érico Mota Fora pico 391,05 19,06 0,02779 0,00167 
Pico 565,64 93,98 0,02288 0,01145 

Média 478,35 113,24 0,02534 0,00780 
Rua Vicente 
Linhares 

Fora pico 586,05 40,83 0,04585 0,00909 
Pico 411,23 51,40 0,01540 0,00253 

Média 481,16 104,44 0,02758 0,01738 
MÉDIA 

 
479,62 103,81 0,02636 0,01235 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

No teste de hipóteses, para um intervalo de confiança de 95%, não há indícios para 

rejeitar a hipótese nula (igualdade entre as médias) em nenhuma das situações. Assim, não 

existem diferenças significativas quanto as emissões veiculares na Rua Érico Mota e na Rua 

Vicente Linhares. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A temática das emissões veiculares de poluentes vem sendo amplamente abordada 

no âmbito dos transportes, diante do seu alto impacto na saúde  da população e na preservação 

do meio ambiente. Grande parte da literatura, contudo, aborda o tema de modo a enfatizar a 

ótica da mecânica de locomoção dos veículos, em detrimento de aspectos macro que 

influenciam a geração de viagens, tais como a classificação funcional das vias, o padrão de uso 

e ocupação do solo nas vias e a presença de cânions urbanos e que, por consequência, 

influenciam nas emissões veiculares de poluentes. 

Nesse sentido, o presente trabalho buscou compreender a relação entre os fatores 

que influenciam a geração de viagens e as emissões veiculares de poluentes, a partir de dados 

de emissões veiculares coletados em um par de vias da cidade de Fortaleza-CE. Para o estudo, 

foram selecionadas a Rua Érico Mota, caracterizada por um padrão de uso e ocupação do solo 

tipicamente residencial e cânions urbanos de baixa profundidade, e a Rua Vicente Linhares, 

com um uso de solo de caráter misto e cânions urbanos de maior profundidade. 

Procurou-se, inicialmente, observar o comportamento das emissões veiculares ao 

longo das vias analisadas. Diante disso, observou-se, tanto para o poluente CO2 quanto para o 

NOx, uma influência das vias coletoras e arteriais situadas na proximidade das vias estudadas 

no comportamento das emissões. Em relação à Rua Érico Mota, foram verificados picos nas 

emissões nas proximidades da Av. Bezerra de Menezes, uma via arterial, e da Av. Jovita 

Feitosa, uma via coletora. Quanto a Rua Vicente Linhares,  foram observados picos nas 

emissões nas proximidades da Av. Senador Virgílio Távora, que se trata de uma via arterial, e 

da Rua Tibúrcio Cavalcante, classificada como coletora. 

Objetivou-se, ainda, compreender a relação entre o perfil de emissão e as 

características dos cânions urbanos ao longo das vias. Nesse aspecto, foi possível confirmar a 

hipótese de que há diferença significativa entre as emissões de NOx entre os horários pico e fora 

pico nos dois tipos de cânions urbanos da Rua Vicente Linhares: Regulares e profundos. Quanto 

à Rua Érico Mota, os testes de hipótese não revelaram diferenças significativas. Por fim, foram 

agregados os dados de cânions urbanos das duas vias. Nesse ponto, foram observadas diferenças 

significativas nas emissões apenas entre avenidas de cânions e cânions regulares do poluente 

CO2, tanto no horário pico como fora pico. 

Ademais, buscou-se entender a relação entre o padrão de uso e ocupação do solo e 

o perfil de emissões. Em relação à Rua Érico Mota, observou-se que o maior volume de 
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emissões de CO2 ocorre em uma quadra que apresenta um padrão de uso e ocupação do solo 

misto e que apresentava um maior fluxo de veículos.  Ainda, observou-se que o trecho da via 

que apresentou menores valores de emissões era, também, a região que apresentava cânions 

urbanos de menor profundidade. Quanto a Rua Vicente Linhares, foram observados picos de 

emissões em quadras que apresentavam um padrão de uso e ocupação do solo misto e em 

quadras que configuravam cânions urbanos  de maior profundidade. Os principais picos de 

emissão, porém, foram observados nas proximidades da via arterial, em uma região de caráter 

mais residencial. 

Por fim, buscou-se comparar as emissões veiculares entre as duas vias, que 

apresentam padrão de uso e ocupação do solo distintos, além de diferentes configurações de 

cânions urbanos. Os testes de hipóteses realizados, contudo, não indicaram diferenças 

significativas entre as emissões das duas vias. 

Conclui-se, portanto, que uma análise restrita à mecânica de locomoção dos 

veículos a fim de compreender as emissões veiculares de poluentes pode não ser o suficiente 

para a compreensão dessa problemática. Desse modo, é necessário, para uma análise mais 

aprofundada, a consideração dos diversos fatores que influenciam na geração de viagens, que 

demonstraram influenciar o perfil de emissões. 

Para trabalhos futuros, sugere-se a extensão do estudo para um maior número de 

vias, englobando vias de diferentes classificações funcionais, tais como coletoras e arteriais. 

Assim, será possível a obtenção de conclusões mais generalistas. 
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