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Este trabalho propõe um método para elaboração de fatores de emissão de poluentes veiculares, em 

veículos urbanos de carga, considerando perfis de condutores distintos e incorporando os aspectos locais. 

Dentre as razões que mais influenciam nas emissões de poluentes veiculares, destaca-se a forma de 

condução e embora se saiba que os padrões de condução afetem fortemente as emissões de poluentes 

provenientes dos veículos, o conhecimento empírico existente sobre os padrões de condução ainda é 

limitado. Além disso, aspectos locais como o uso do solo, os tipos de via e o tráfego local podem influenciar 

no modo de condução veicular. Para isso, definiram-se o veículo, os tipos de vias, os perfis de condutores e 

os parâmetros representativos e necessários para a obtenção dos fatores de emissão. Um questionário foi 

desenvolvido para traçar e classificar perfis socioeconômicos de condutores e os experimentos foram 

divididos em duas fases. Na primeira, verificou-se a hipótese de que perfis de condutores podem ser 

definidos e agrupados e que para cada classe, os perfis de condução são semelhantes, consequentemente, 

as emissões de poluentes também. Na segunda fase, verificou-se como os aspectos locais influenciam no 

modo de condução e nas emissões. Em geral, os resultados mostram que há diferenças significativas na 

forma de condução entre condutores profissionais e não profissionais e, consequentemente, nas emissões 

de poluentes. Quanto aos aspectos locais, verificou-se que estes interferem no modo de condução. 
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