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RESUMO 

 
 

Devido à necessidade de redução das emissões de poluentes por veículos automotores, 

diversos países do mundo elaboraram legislações específicas para este fim e instituíram 

programas de inspeção e manutenção veicular. 

Os primeiro programas não obtiveram os resultados desejados. Porém com a evolução 

das legislações e dos programas implantados chegou-se a resultados bastante expressi-

vos quanto à redução das emissões veiculares. 

 A cidade de São Paulo possui uma legislação visando o controle das emissões veicula-

res desde 1995 e um programa de inspeção e manutenção veicular que entrou em vigor 

a partir de 2008. 

O programa apresentou até o momento bons resultados na redução dos poluentes, mas 

necessita de algumas adequações para acompanhar os programas mais avançados e tra-

zer mais clareza e incentivar os proprietários a fazer as inspeções e manter seus veículos 

em bom estado e com os níveis de emissões abaixo dos limites. 

 

Palavras chaves: Emissões veiculares, inspeção e manutenção veicular, legislação, redu-

ção de poluentes. 
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ABSTRACT 

 

Due to the need to reduce emissions of pollutants by motor vehicles, several countries 

have developed specific legislation for this purpose and established programs for ve-

hicle inspection and maintenance. 

The first programs did not achieve the desired results. But with the evolution of laws 

and programs implemented was reached fairly impressive results in reducing emissions 

of pollutants. 

The city of São Paulo has legislation for the control of vehicle emissions since 1995 and 

a program of vehicle inspection and maintenance that came into effect from 2008. 

The program presented so far good results in the reduction of pollutants, but needs some 

adjustments to accompany the more advanced programs and bring more clarity and en-

courage owners to do the inspections and keep their vehicles in good condition and with 

emission levels below limits. 

 

Key words: Emissions by motor vehicles, programs for inspection and maintenance, 

legislation, reduction of pollutants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os veículos automotores são uma das principais fontes de emissão de poluentes. Devido 

ao aumento da frota e o conseqüente aumento das emissões veiculares, principalmente 

em regiões densamente populosas como as regiões metropolitanas, fez-se necessário a 

implantação de medidas para controlar os níveis de poluentes emitidos e também pro-

porcionar a diminuição destas emissões ao longo do tempo. A principal medida adotada 

neste sentido no Brasil foi a criação do PROCONVE (Programa de Controle de Polui-

ção do Ar por Veículo Automotores).O PROCONVE foi baseado na experiência inter-

nacional e tem como objetivo a redução da contaminação atmosférica pelas fontes mo-

veis de poluição(Veículos automotores) através do estabelecimento de limites máximos 

de emissões,com base em um cronograma e valores desenvolvidos em 5 etapas para 

veículos do ciclo Otto (Manual PROCONVE 2ª Edição Vol. 1), e, a partir daí a criação 

de programas de inspeção e manutenção veicular (I/M) nas regiões com maiores frotas 

veiculares e conseqüentemente com maiores problemas relacionados à emissão de polu-

entes por veículos automotores. Este estudo visa fazer uma análise destes programas e 

também propor melhorias para termos programas mais efetivos no controle e redução 

das emissões de poluentes dos veículos automotores. Será feita uma análise do progra-

ma implantado na cidade de São Paulo, demonstrando os métodos aplicados na sua rea-

lização e os resultados obtidos. Como proposta de melhoria deste programa será sugeri-

do um programa de inspeção e manutenção que abranja toda a região metropolitana de 

São Paulo, devido ao fato de que grande parte da frota circulante na cidade de São Paulo 

não pertencer ao município e sim às cidade vizinhas as quais ainda não possuem um 

programa de inspeção e manutenção veicular, a realização do teste completo com prova 

realizada em banco de dinamômetro em lugar do teste estático com o veículo em mar-

cha lenta e a 2500 RPM como é feito atualmente e uma periodicidade diferenciada pelo 

ano e por tipo de veículo.Para esta análise serão utilizados dados obtidos em programas 

deste tipo realizados em outros mercados como Estados Unidos, União Européia e Mé-

xico. 
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1.1 Objetivo e Motivação 

 

Este estudo tem como objetivo a avaliação do programa de inspeção e manutenção vei-

cular em curso na cidade de São Paulo. E com base em estudo realizado sobre os pro-

gramas implantados em alguns países, encontrar pontos positivos que possam ser incor-

porados ao programa de São Paulo para torná-lo mais adequado a nossa realidade e tra-

ga melhores resultados na redução das emissões dos poluentes automotivos. 

Pelo fato de que as emissões de poluentes por veículos automotores afeta diretamente a 

vida de todos os cidadãos principalmente nos grandes centros como a região metropoli-

tana de São Paulo, e, o controle das emissões de poluentes por veículos automotores 

depender de um programa de inspeção e manutenção veicular, a motivação encontrada 

para a realização deste estudo foi procurar através dele colaborar de alguma maneira 

com a compreensão do programa de I/M vigente, sua aplicação e propor adequações 

para um programa mais adequado à realidade atual.. 

 

 

 

1.2 Conteúdo e Metodologia 

 

Além do capítulo 1, este estudo é composto por mais cinco capítulos que estão distribu-

ídos como descrito a seguir: O capítulo 2 descreve a poluição atmosférica de origem 

veicular, descrevem os aspectos das emissões de veículos leves e pesados, o capítulo 3 

descreve a experiência brasileira no controle das emissões de origem veicular, o PRO-

CONVE, o programa de I/M em São Paulo e os resultados obtidos, o capítulo 4 trata da 

experiência internacional no controle de emissões de poluentes por veículos automoto-

res, tratando do tema nos Estados Unidos da América, na União Européia e, também no 

México. No caso da União Européia, dando uma atenção ao programa de I/M de Portu-

gal, E finalmente os capítulos 5 e 6 que são a conclusão e as propostas futuras respecti-

vamente . 
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2. POLUIÇÃO DE ORIGEM VEICULAR 

2.1. Aspectos gerais 

Os grandes centros urbanos enfrentam a cada dia com mais intensidade problemas relacio-

nados com o aumento dos índices de poluição atmosférica. Os veículos automotores têm 

participação importante no aumento destes índices. 

    Os veículos automotores têm esta participação importante no aumento da poluição nos 

grandes centros principalmente porque nestas regiões o transporte é basicamente rodoviário, 

boa parte do transporte de bens e alimentos é feita por caminhões e o transporte de pessoas é 

realizado em sua maioria por ônibus ou automóveis. O que agrava mais esta situação é a 

falta de um transporte coletivo de qualidade, o que faz com que cada vez mais as pessoas 

optem pelo transporte individual aumentando assim o número de veículos em circulação 

(MANUAL PROCONVE 2ª EDIÇÃO VOLUME I 2004). 

     Com o aumento da quantidade de veículos em circulação, aumentam os congestionamen-

tos. Este aumento resulta em perda de tempo e produtividade, causa aumento do consumo de 

combustível e conseqüentemente o aumento das emissões de poluentes. Mesmo que alguns 

destes veículos que entram em circulação sejam modelos mais eficientes em relação a con-

sumo de combustível e emissões de poluentes aumenta-se o volume total de poluentes, seja 

por suas próprias emissões ou pelo aumento dos congestionamentos o que leva os demais 

veículos a poluírem mais por quilômetro percorrido (MANUAL PROCONVE 2ª EDIÇÃO 

VOLUME I 2004). 

     A tabela 1 a seguir apresenta a estimativa da frota circulante da RMSP em dezembro de 

2010, calculada de acordo com a nova metodologia utilizada pela CETESB, baseada no 1º 

Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários.  

 Tabela 1: Estimativa da frota de veículos na RMSP no ano de 2010 

  FONTE: CETESB (2010) 
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2.2. Principais poluentes emitidos por veículos automotores 

As fontes móveis e fixas são responsáveis pela emissão para a atmosfera de cerca de 160 mil 

t/ano de monóxido de carbono, 35 mil t/ano de hidrocarbonetos, 84 mil t/ano de óxidos de 

nitrogênio, 5 mil t/ano de material particulado e 9 mil t/ano de óxidos de enxofre. Desses 

totais, os veículos automotores são responsáveis por 97% das emissões de CO, 77% de HC, 

82% de NOx, 36% de SOx e 40% de MP. Os automóveis a gasolina são os maiores emisso-

res de CO (47%). O motivo provável é que, além de ser a maior frota, tem também idade 

média alta (12 anos), portanto, maior fator de emissão quando comparado aos fatores atuais. 

Atualmente, a maior parte das vendas de automóveis é composta por veículos “flexfuel”, 

motivo pelo qual a idade média desse segmento é menor (três anos). O segmento das moto-

cicletas tem participação significativa na emissão de CO e HC (16% e 13%), mesmo tendo 

frota menor, em função de seus fatores de emissões serem maiores, já que o programa de 

controle PROMOT foi lançado 16 anos após o PROCONVE, que controla os demais veícu-

los. O maior destaque vem das emissões de NOx dos veículos pesados, equivalente a 67% 

do total. O NOx é precursor do ozônio, poluente que vem apresentando os piores índices de 

qualidade do ar nos últimos anos na RMSP (CETESB 2010). 

A tabela 2 a seguir apresenta uma estimativa das emissões das fontes de poluição do ar na 

RMSP. 

FONTE: CETESB (2010) 

Tabela 2: Estimativa de emissão das fontes de poluição do ar na RMSP 
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A tabela 3 a seguir apresenta a contribuição de cada fonte nas emissões totais na RMSP em 

2010 

  Tabela 3: Contribuição relativa das fontes de poluição do ar na RMSP 

 

 FONTE: CETESB (2010) 

 

2.3. Aspectos relativos às emissões de veículos leves e pesados 

2.3.1. Veículos pesados 

    Os veículos pesados são a principal forma de transporte de cargas com os caminhões, e de 

pessoas com os ônibus. O óleo Diesel é o principal combustível utilizado neste tipo de veí-

culo, porém, o óleo Diesel é um combustível bastante poluente. Os principais poluentes emi-

tidos pelos veículos movidos a óleo Diesel são os materiais particulados e os óxidos de ni-

trogênio (NOx)  (TABELA 4 e 5). 

Para reduzir a emissão destes poluentes podem ser instalados filtros para a redução das e-

missões de materiais particulados (MP) e, para a redução das emissões de óxidos de nitrogê-

nio (NOx) podem ser instalados catalisadores. No entanto para a instalação destas tecnologi-

as é necessária a utilização de um Diesel com baixo teor de enxofre. Para o atendimento ao 
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PROCONVE P-7 o índice de enxofre deve chegar a 10 ppm (Partes por milhão) até 

2013(RESOLUÇÃO CONAMA no 403, de 11 de novembro de 2008). 

Nos Países desenvolvidos como os Estados Unidos e alguns países da Europa houve uma 

grande redução nos teores de enxofre no óleo Diesel.  

Na Europa houve uma redução de 350 ppm em 2004 para 10 ppm em 2010(Diretiva 

98/70/EC e emenda 2003/17/EC). 

Nos Estados Unidos o teor máximo de enxofre no óleo Diesel para ônibus e caminhões é de 

15 ppm (www.epa.gov). 

No Brasil, até 1994 o Diesel possuía um teor de enxofre(S) de 13000 ppm. A partir de 1994 

passaram a existir duas qualidades de Diesel previstas na lei. O Diesel rural vendido no inte-

rior do país  e o diesel metropolitano vendido num raio de 40 km dos grandes centros.Hoje o 

Diesel comercializado no interior possui um teor de S de 2000 ppm enquanto que o Diesel 

metropolitano possui máximo de 500 ppm de S.Ambos atendem às exigências legais dos 

fabricantes de motores. 

No ano 2002 o CONAMA publicou a resolução 315/2002 que dispõe sobre as etapas do 

PROCONVE a serem cumpridas em caráter nacional, para serem atendidas nas homologa-

ções dos veículos automotores novos nacionais destinados ao mercado interno com os se-

guintes objetivos. 

I- reduzir os níveis de emissão de poluentes pelo escapamento e por evaporação, visando o 

atendimento aos padrões nacionais de qualidade ambiental vigentes; 

II - promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia de projeto e fa-

bricação, como também em métodos e equipamentos para o controle de emissão de poluen-

tes;  

III - promover a adequação dos combustíveis automotivos comercializados, para que resul-

tem em produtos menos agressivos ao meio ambiente e à saúde pública, e que permitam a 

adoção de tecnologias automotivas necessárias ao atendimento do exigido por esta resolu-

ção. 

Para que os objetivos citados acima possam ser atendidos, os motores dos veículos pesados 

teriam que ter novas tecnologias, como também o combustível utilizado teriam que ter, no 

máximo um teor de S de 50 ppm.  

A resolução 403/2008 ainda mais restritiva foi publicada pelo CONAMA em novembro de 

2008, tal proposta dispõe sobre a nova fase de exigências do PROCONVE para veículos 

pesados novos, denominada Fase P-7. 

     Esta proposta estabelece novos limites máximos de emissões de poluentes a serem cum-

pridos a partir de 01/01/2012 para motores do ciclo Diesel destinados a veículos automoto-

res pesados novos nacionais e importados. 
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     Até a Fase P-5 do PROCONVE, apenas com melhorias nas tecnologias dos motores, foi 

possível atingir os níveis de emissão definidos. Porém, para atender à Fase P-7, prevista para 

01/01/2012, deverão ser acrescentados equipamentos de pós-tratamento dos gases de esca-

pamento, como catalisadores de oxidação (DOC), catalisadores de redução seletiva (SCR), 

filtros de partículas (DPF) e sistemas de recirculação dos gases de escape (EGR).  

Entretanto, cada uma destas tecnologias requer uma redução drástica dos níveis de enxofre 

do combustível para evitar efeitos contrários aos desejados ou até mesmo danos aos sistemas 

de forma irreversível, se usados com combustível de baixa qualidade, especialmente se os 

teores de enxofre não forem baixos, menor que 50 ppm  ou ultra baixos menor que 10 ppm 

(CNT - Confederação Nacional do Transporte). 

 

2.3.2. Veículos leves 

É o veículo automotor com massa total máxima de 3850 kg e massa do veículo em ordem de 

marcha de até 2720 kg projetado para o transporte de até 12 passageiros ou seus derivados 

para transporte de carga (Manual PROCONVE 2ª edição vol. I). 

Estes veículos são cada vez mais numerosos nos grandes centros principalmente. Seus prin-

cipais poluentes são CO, HC e NOx (Tabelas 2 e 3).O controle de emissões destes veículos 

foi escalonada em três fases: 

Fase L-I: Gradativamente, de 1988 a 1991 com o aprimoramento dos projetos dos modelos 

já em produção e a redução das tolerâncias na produção quando do estabelecimento do 

PROCONVE. Iniciou-se também o controle das emissões evaporativas. 

Fase L-II: A partir dos limites pra 1992 verificou-se a aplicação de novas tecnologias, tais 

como a injeção eletrônica ou carburadores assistidos eletronicamente e os conversores cata-

líticos para redução de emissões que usados separadamente atendiam à fase de exigências. 

Em 1994 começou o controle de ruído. 

Fase L-III: Através do atendimento dos limites estabelecidos a partir de 1997 o fabrican-

te/importador empregou conjuntamente as melhores tecnologias disponíveis para a formação 

da mistura e controle eletrônico do motor. 

Fases L-IV e L-V: A prioridade nestas fases que iniciam em2005 e 2009 respectivamente é a 

redução das emissões de HC e NOx, por serem precursores de ozônio (Manual PROCONVE 

2ª edição vol. I). 
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3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NO CONTROLE DAS E-

MISSÕES DE ORIGEM VEICULAR 

 

3.1. A legislação 

O Brasil iniciou a adoção de uma legislação voltada ao controle das emissões em 1976 com 

o conselho nacional de transito que estabeleceu por meio da resolução nº 507 o controle das 

emissões de gases e vapores do cárter. 

Em 1977 por meio da resolução nº 510 do CONTRAN fica estabelecido que a escala Rin-

gelmann (A escala de Ringelmann é uma escala gráfica para avaliação calorimétrica de den-

sidade de fumaça, constituída de seis padrões com variações uniformes de tonalidade entre o 

branco e o preto) seria adotada em todo o território nacional para aferição da fumaça emitida 

pelo escapamento dos veículos movidos a Diesel e que o nível máximo de emissão de fuma-

ça seria o padrão 2 da escala e para localidades com altitudes superiores a 500 m ficaria es-

tabelecido o padrão 3 da escala (Código de transito brasileiro,2008). 

As primeiras discussões sobre a necessidade de implantação de um programa de controle de 

emissões de poluentes ocorreram em 1977. Em 1981 foi elaborada a NBR 6601-Análise dos 

gases de escapamento de veículos automotores leves a gasolina, que pode ser considerada a 

principal base técnica para o estabelecimento dos requisitos de controle para os automóveis 

e veículos comerciais leve e uma ponte para a extensão desses requisitos para veículos co-

merciais médios e pesados equipados com motores do ciclo Diesel (Lila Szwarcfiter, 2004). 

Em 1986 através da resolução do CONAMA nº 18 é instituído em caráter nacional o pro-

grama nacional de controle da poluição do ar por veículos automotores (PROCONVE) com 

o objetivo de reduzir as emissões de poluentes por veículos automotores visando o atendi-

mento aos padrões de qualidade do ar especialmente nos centros urbanos, promover o de-

senvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia automobilística, como também em 

métodos e equipamentos para ensaios e medições da emissão de poluentes, criar programas 

de inspeção e manutenção para veículos automotores em uso, promover a conscientização da 

população com relação à questão da poluição do ar por veículos automotores, estabelecer 

condições de avaliação dos resultados alcançados, promover a melhoria das características 

técnicas dos combustíveis líquidos, postos à disposição da frota nacional de veículos auto-

motores, visando a redução de emissões poluidoras à atmosfera. 
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3.1.1.  Os limites de emissões      

 

Para as novas configurações de veículos leves comercializadas a partir de junho de 1988 as 

emissões não poderão exceder os valores constantes na tabela abaixo. 

 
                

 

                    Tabela 4: Valores máximos de emissões de poluentes 

Poluente Valores  

Monóxido de carbono (Co)                  24,0 g/km 

Hidrocarbonetos (HC)                  2,1g/km 

Óxidos de nitrogênio (NOx)                  2,0 g/km 

Teor de monóxido de carbono 

em marcha lenta 

      3,0 por cento 

                    FONTE: Resolução 18/86 do CONTRAN 

 

A partir de 1º de janeiro de 1992 os limites de emissões de gases de escapamento por veícu-

los automotores leves não poderão exceder os valores constantes na tabela abaixo. 

 

                Tabela 5: valores máximos de emissões de poluentes 

Poluente Valores  

Monóxido de carbono (Co)                  12,0 g/km 

Hidrocarbonetos (HC)                  1,2g/km 

Óxidos de nitrogênio (NOx)                  1,4 g/km 

Teor de monóxido de carbono 

em marcha lenta 

      2,5 por cento 

                FONTE: Resolução 18/86 do CONTRAN 

 

A partir de 1º de janeiro de 1997 os limites de emissões de gases de escapamento por veícu-

los automotores leve não poderão exceder os valores constantes na tabela abaixo. 
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                    Tabela 6: valores máximos de emissões de poluentes 

Poluente Valores  

Monóxido de carbono (Co)                  2,0 g/km 

Hidrocarbonetos (HC)                  0,3g/km 

Óxidos de nitrogênio (NOx)                  0,6 g/km 

Teor de monóxido de carbono 

em marcha lenta 

      0,5 por cento 

                    Fonte: Resolução 18/86 do CONTRAN 

 

A resolução nº 7 do CONAMA de 31 de agosto de 1993 estabelece as diretrizes básicas e os 

parâmetros de emissões para o estabelecimento de programas de inspeção e manutenção de 

veículos em uso-I/M. 

Nesta resolução ficaram estabelecidos como padrões de emissão para veículos em circulação 

os limites máximos de CO, HC, diluição e velocidade angular do motor e ruído para veícu-

los com motor do ciclo Otto e opacidade de fumaça preta para veículos do ciclo Diesel.  

Os limites máximos para fins de inspeção de veículos leves do ciclo Otto estabelecidos na 

resolução nº 7 do CONAMA estão descritos nas tabelas abaixo.  

 

Tabela7: Monóxido de Carbono corrigido-CO em Marcha Lenta e 2.500 RPM  

 

Fonte: Resolução nº 7 CONAMA (1993) 

 

 

 

 

 

 

Observações (*): Limites de CO opcionais, válidos somente para o estágio inicial do 

Programa de I/M. 
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Tabela 8: Combustível não queimado não corrigido - HC em Marcha Lenta e 2500 RPM. 

 

Fonte: Resolução nº 7 CONAMA (1993) 

 

A velocidade angular em regime de Marcha Lenta - 600 a 1200 RPM para todos os veículos. 

A diluição mínima - % (CO + CO2)=6% para todos os veículos. 

 

A resolução nº 8 do CONAMA de 31/08/1993 vem complementar a resolução 18/86 que 

institui em caráter nacional o PROCONVE estabelecendo limites máximos de emissões de 

poluentes pra motores destinados a veículos pesados novos nacionais e importados. 

Os motores destinados a veículos pesados, fabricados e comercializados no Brasil, devem 

atender aos limites máximos de emissão definidos na Tabela abaixo, de acordo com os per-

centuais mínimos de produção e datas estabelecidas, independentemente do tipo de combus-

tível que utilizarem. 

 

 
Tabela 9: limites máximos de emissão para motores de veículos pesados 

 

Fonte: Resolução nº 8 CONAMA (1993) 

 

3.1.2. Outras resoluções importantes 

 

Além destas resoluções citadas cabe ressaltar a relevância de algumas outras resoluções do 

CONAMA: 

A Resolução nº 15, de 29 de setembro de 1994, vincula a implantação de Programas de Ins-

peção e Manutenção para Veículos Automotores em Uso – I/M à elaboração, pelo órgão 

ambiental estadual, de Plano de Controle da Poluição por Veículo em Uso – PCPV. A Reso-

lução no. 18, de 13 de dezembro de 1995, determina que a implantação dos Programas de 

Inspeção e Manutenção para Veículos Automotores em Uso – I/M somente poderá ser reali-

zada após a elaboração de Plano de Controle de Poluição por Veículos em Uso – PCPV – 

em conjunto pelos órgãos ambientais estaduais e municipais. A Resolução nº 227, de 20 de 

agosto de 1997, regulamenta a implantação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veí-

culos em Uso – I/M, determinando que programas de I/M para inspeção de emissões de po-
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luentes e ruído sejam implantados prioritariamente em regiões que apresentem comprome-

timento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela frota circulante, a critério e 

sob responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e municipais. 

Pode-se destacar a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasilei-

ro, o qual no seu artigo 104 determina que os veículos em circulação tenham suas condições 

de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante ins-

peção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os 

itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído. A Lei deter-

mina que ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspe-

ções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído. A Reso-

lução nº. 251, de 07 de janeiro de 1999, estabelece critérios, procedimentos e limites máxi-

mos de opacidade da emissão de escapamento para avaliação do estado de manutenção dos 

veículos automotores do ciclo Diesel. A Resolução nº 252, de 07de janeiro de 1999, estabe-

lece, para os veículos rodoviários automotores, inclusive veículos encaroçados, complemen-

tados e modificados, nacionais ou importados, limites máximos de ruído nas proximidades 

do escapamento, para fins de inspeção obrigatória e fiscalização de veículos em uso, regu-

lamentando o Artigo 104 do Código Nacional de Trânsito. Cabe destacar a Resolução nº 

256, de 30 de junho de 1999, que determina que caiba aos órgãos estaduais e municipais de 

meio ambiente a responsabilidade pela implementação das providências necessárias a conse-

cução das inspeções de emissões de poluentes e ruído. Determina também que caberá ao 

órgão estadual de meio ambiente, em articulação com os órgãos municipais de meio ambien-

te envolvidos, a responsabilidade pela execução de programas de I/M. Os municípios, com 

frota total igual ou superior a três milhões de veículos poderão implantar programas próprios 

de I/M, mediante convênio específico com o Estado. Fica concedido o prazo de dezoito me-

ses a partir da data da publicação da Resolução para que estados e municípios atendam ao 

disposto nas Resoluções nº 7/1993 e nº 18/1995, implantando os programas de inspeção e 

manutenção de veículos definidos nos planos de controle da poluição por veículo em uso. 

Na hipótese da entidade governamental optar pela execução indireta, fica estabelecido um 

prazo adicional de um ano, prorrogável por mais seis meses, para a efetiva implementação 

do programa de I/M. 

Ressalte-se que, vencido o prazo, sem que os órgãos executores tenham conseguido atender 

às metas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA assumirá a tarefa de implantar o Programa de I/M, realizando todos os atos e forma-

lidades técnicas, administrativas e jurídicas necessárias e terá os mesmos prazos a partir da 

data que assumir os serviços. Considerando que, com exceção do Estado do Rio de Janeiro, 

nenhum outro estado ou município implantou um programa de I/M dentro do prazo estabe-

lecido na Resolução, prazo máximo até junho de 2002, foi atribuída ao IBAMA esta tarefa 

com o prazo máximo até junho de2005. 

Cabe destacar, também, a Lei nº 10.203/2001, que dá autonomia aos governos estaduais e 

municipais de estabelecer normas e medidas adicionais de controle da poluição do ar para 

veículos automotores em circulação. Também estabelece que os municípios com frota supe-

rior a três milhões de veículos poderão implantar programas próprios de inspeção periódica 

de emissões de veículos em circulação, através de processos e procedimentos diferenciados, 

além de limites e periodicidade mais restritivos. 

Por fim, em novembro de 2004 foram definidas, através de Resolução do CONAMA, 

as características técnicas do sistema de diagnose de bordo (OBD) que foi implementado em 

veículos para maior controle da poluição, no âmbito do PROCONVE. Com a resolução, veí-

culos leves deverão possuir sistemas para controlar e avaliar o funcionamento dos equipa-

mentos que reduzem a poluição. 



31 
 

 
Santo André – São Paulo 

2012 

A aquisição da nova tecnologia foi feita em duas fases. A partir de 2007, todos os automó-

veis passaram a possuir sistemas indicando se os dispositivos para redução de emissão de 

gases poluentes estão ativos ou inativos; e, a partir de 2010, os sistemas começaram a indi-

car também falhas e mau funcionamento dos equipamentos. 

 

O PROCONVE tem como principal meta a redução da poluição atmosférica através do esta-

belecimento 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 (IBAMA). 

O PROCONVE se baseia na experiência internacional e tem como principal meta a redução 

da contaminação das fontes móveis, através da fixação de limites de emissões  induzindo o 

desenvolvimento tecnológico para veículos cuja comprovação é feita através de ensaios pa-

dronizados.A certificação de protótipo/projeto e o acompanhamento estatístico em veículos 

de produção também fazem parte da estratégia de controle (MANUAL PROCONVE 2ª E-

DIÇÃO VOLUME I 2004). 

 

3.1.3. Os centros de inspeção 

Segundo a resolução nº 7 do CONAMA as inspeções devem ser realizadas em centros de 

inspeção construídos em locais escolhidos adequadamente na área de abrangência do pro-

grama para que seu funcionamento não implique em prejuízo do tráfego em suas mediações. 

Os centros devem ser dimensionados prevendo linhas de inspeção para veículos leves e pe-

sados na proporção adequada à frota alvo do programa. 

 Segundo a resolução os centros de inspeção devem possuir as seguintes características: 

 Os centros de inspeção devem ser cobertos possibilitando as atividades de inspeção 

independentemente das condições do clima e dispor de ventilação adequada para 

permitir a inspeção de veículos com o motor ligado.  

 

 Os centros de inspeção deverão ser adequadamente dimensionados e possuir sistema 

de múltiplas linhas de inspeção de modo a evitar interrupções das atividades e filas 

com tempo de espera inferior a 30 minutos. 

 Os centros de inspeção deverão funcionar em regime de horário que possibilite aten-

dimento adequado aos usuários. 

 

 Todas as atividades de coleta de dados, registro de informações, execução dos proce-
dimentos de inspeção, comparação dos dados de inspeção com os limites estabeleci-

dos e fornecimento de certificados e relatórios, deverão ser realizadas através de sis-

temas informatizados. 

 



32 
 

 
Santo André – São Paulo 

2012 

 Os sistemas deverão permitir o acesso em tempo real aos dados de inspeção em cada 

linha, bem como o controle do movimento diário, pela unidade de supervisão do 

Programa, que deverá estar permanentemente interligada com os centros de inspeção. 

 

 Os sistemas devem ser projetados e operados de modo a impedir que os operadores 
de linha tenham acesso a controles que permitam a alteração de procedimentos ou 

critérios de rejeição/aprovação/reprovação. 

 

 Somente os operadores certificados poderão ter acesso ao sistema de operação das li-
nhas de inspeção, através de código individual 

 

 As linhas de inspeção deverão ser operadas por pessoal devidamente treinado e certi-
ficado para o desenvolvimento das atividades de inspeção. 

 

 É de responsabilidade do órgão ou empresa responsável pela operação do Programa a 

certificação de operadores de linha dos centros de inspeção. 

 

 Os operadores de linha deverão ser certificados periodicamente, para atualização em 
novas tecnologias empregadas para o controle das emissões de poluentes pelos veí-

culos. 

 

 Nenhum serviço de ajuste ou reparação de veículos poderá ser realizado nos centros 
de inspeção. Os operadores de linha e o pessoal de apoio e supervisão não poderão 

recomendar empresas para realização dos serviços. 

 

 

Os equipamentos utilizados na inspeção de veículos leves do Ciclo Otto deverão apresentar 

as seguintes características: 

 

 Os analisadores de gases devem possuir sistema adequado de verificação e elimina-
ção automática de aderência de HC no sistema de amostragem. 

 

 Os medidores de nível sonoro utilizados devem atender aos requisitos estabelecidos 
pela norma NBR-9714 - Ruído Emitido por Veículos Automotores na Condição Pa-

rado - Método de Ensaio ou em normas de maior atualização tecnológica. 

 

 Os medidores de velocidade angular do motor devem ter um tempo de resposta má-
ximo de 0,5 segundos e uma exatidão igual ou inferior a ± 50 RPM. 

 

 Os equipamentos utilizados para a medição de CO, HC, CO2, velocidade angular do 

motor e nível de ruído, devem estar sempre calibrados, possuir funcionamento auto-

mático e não devem permitir a interferência do operador no registro dos valores me-

didos. 

 

 Os resultados da inspeção devem ser impressos em formulários próprios indicando 
os itens inspecionados. 

 

 O resultado da emissão de CO deve ser preferencialmente registrado sob as formas 

de CO medido (não corrigido) e CO corrigido.  
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 Os centros de inspeção deverão manter equipamentos de reserva calibrados e estoque 

de peças de reposição, de modo a garantir que eventuais falhas de equipamentos não 

venham provocar paralisações significativas na operação das linhas de inspeção. 

 

 O órgão ou empresa responsável pela operação do Programa deverá realizar verifica-
ções periódicas da calibração e manutenção geral dos equipamentos utilizados nos 

centros de inspeção, bem como desenvolver programas de auditoria de equipamentos 

e procedimentos, conforme os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes. 

 

3.1.4. Os procedimentos para realização da inspeção 

 

Os procedimentos para realização da inspeção dos veículos do ciclo Otto segundo a resolu-

ção estão descritos abaixo. 

Previamente à inspeção, deverá ser apresentada a documentação de identificação do veículo 

para registro. 

Os veículos equipados para operar, por opção do usuário, com mais de um tipo de combustí-

vel, deverão ser testados com todos os tipos de combustíveis previstos. 

Após o registro dos dados do veículo, os operadores de linha deverão verificar se o veículo 

apresenta funcionamento irregular do motor, emissão de fumaça visível (exceto de vapor a 

água), vazamentos aparentes e alterações no sistema de escapamento. Constatados quaisquer 

desses problemas, o veículo será considerado rejeitado e será fornecido o Relatório de Ins-

peção do Veículo. 

 

 No caso do veículo não ter sido rejeitado, será submetido a uma inspeção visual dos 
itens de controle de emissão. 

 

 Após a inspeção visual deverá ser medido o nível de ruído na condição parado nas 
proximidades do escapamento, conforme procedimentos estabelecidos na Norma 

NBR-9714 - Ruído Emitido por Veículos Automotores na Condição Parado - Méto-

do de Ensaio.  

 Previamente à medição dos gases de escapamento, deverá ser realizada a desconta-

minação do óleo do cárter mediante a aceleração com o veículo parado, em velocida-

de angular constante, de aproximadamente 2500rpm, sem carga e sem uso do afoga-

dor, durante um período mínimo de 30 segundos. 

 

 Logo após a descontaminação do óleo de cárter, deverão ser realizadas as medições 
dos níveis de concentração de CO, HC e diluição dos gases de escapamento do veí-

culo a 2.500RPM ± 200rpm sem carga. 

 

 Em seguida são medidos os valores das concentrações de CO, HC e diluição em 
marcha lenta e da velocidade angular.  

 

 Em caso de aprovação, será emitido o certificado de Aprovação do Veículo. Em caso 

de reprovação em qualquer um dos itens inspecionados, exceto as concentrações de 

CO e HC, o veículo será reprovado e será fornecido o Relatório de Inspeção do Veí-

culo. 
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 Se os valores medidos de CO e HC não atenderem aos limites estabelecidos no ane-

xo I, o veículo será pré-condicionado mediante a aceleração em velocidade angular 

constante de aproximadamente 2.500RPM sem carga e sem uso de afogador durante 

180 segundos e novas medições de CO, HC e diluição a 2.500RPM ± 200rpm sem 

carga e marcha lenta serão realizadas. Se os novos valores medidos atenderem aos 

limites estabelecidos, o veículo será aprovado e será fornecido o Certificado de A-

provação do Veículo.  

 

 Em caso de reprovação, será fornecido o Relatório de Inspeção do Veículo. 
 

 Procedimentos alternativos à sistemática de descontaminação do óleo do cárter que 
evitem ou minimizem a interferência dos gases do cárter nas medições, poderão ser 

adotados, desde que tecnicamente comprovados e operacionalmente viáveis. 
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3.2. O Programa de Inspeção e Manutenção na Cidade De São Paulo 

O programa de inspeção veicular ambiental foi implantado na cidade de São Paulo com o 

objetivo de minimizar as emissões dos veículos registrados no município, visando estimular 

seus proprietários a fazer a correta manutenção e manter as emissões de seus veículos dentro 

dos limites estabelecidos pelo conselho nacional do meio ambiente (CONAMA). Este pro-

grama começou a ser implantado em 2007, em 2008 iniciou-se a inspeção de todos os veícu-

los com motores do ciclo Diesel, em 2009 passou-se a inspecionar a frota de motocicletas e 

motonetas e também os veículos equipados com motores do ciclo Otto com ano de fabrica-

ção a partir de 2003, em 2010 passou a inspecionar a totalidade da frota. (Relatório de quali-

dade do meio ambiente 2010 SVMA). 

 

3.2.1. Legislação 

O programa foi instituído pela lei nº11. 733 de 27 de março de 1995 que foi alterada pelas 

leis nº 12.157 de nove de agosto de 1996 e nº 14.717 de 17 de abril de 2008. Tendo como 

alvo da inspeção todos os veículos automotores independente do sistema de propulsão e do 

combustível utilizado, exceto veículos equipados com motor dois tempos, veículos movidos 

apenas por gás metano, veículos híbridos, veículos de coleção, veículos fabricados até o ano 

de 1965, veículos militares, agrícolas e de competição. Também estão dispensados da inspe-

ção os veículos cujo ano de fabricação é o mesmo do ano em exercício, ou o ano de fabrica-

ção é o ano anterior, e realizou seu primeiro licenciamento no ano em exercício, bem como 

os veículos transferidos de outro município ou do distrito federal para o município São Pau-

lo apenas no ano da efetivação da transferência. Para os veículos de todos os tipos, as inspe-

ções referentes ao ano em exercício deverão ser realizadas com antecedência de 90 dias da 

data limite para o licenciamento, sendo que o agendamento para a inspeção será liberado 

120 dias da data limite para o licenciamento. Os veículos que não realizarem a inspeção den-

tro do prazo limite previsto pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São 

Paulo (SVMA), terá seu licenciamento bloqueado e estará sujeito às penalidades cabíveis. 

Após a data limite de inspeção os proprietários de veículos poderão agendar a inspeção a 

qualquer momento (Portaria nº 6/SVMA. G/2012). Os veículos que realizarem a inspeção ou 

forem reprovados para um determinado ano exercício, de acordo com o prazo estipulado, 

serão bloqueados pelo sistema de gestão do programa. Para a realização da inspeção no ano 

subseqüente o proprietário solicitará o desbloqueio por intermédio de procedimento a ser 

regulamentado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo (SVMA) 

(Portaria nº 6/SVMA. G/2012).  

Quanto à tarifa cobrada dos proprietários para a realização da inspeção, esta será fixada jun-

to com o calendário da inspeção. Para cada tarifa paga, o proprietário terá direito a uma ins-

peção e no caso de reprovação ou rejeição a uma reinspeção. Em caso de necessidade de um 

reinspeção após o prazo estipulado ou de uma segunda reprovação ou rejeição a tarifa deverá 

ser paga novamente. Não será realizada inspeção sem que seja feito o pagamento da tarifa e 

o devido agendamento. 
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3.2.2. Procedimento para inspeção 

As medições devem ser realizadas com um analisador de gases previamente calibrado e cer-

tificado pelo instituto nacional de metrologia normalização e qualidade industrial (INME-

TRO) ou por laboratório pertencente à rede brasileira de calibração (RBC). 

Antes de se iniciar a medição dos gases há um processo pelo qual o veículo deve passar que 

se inicia na recepção do centro de inspeção. Na recepção será verificado se o veículo possui 

agendamento prévio de dia e horário, não havendo este agendamento, o veículo não poderá 

ser inspecionado, Havendo este agendamento, o veículo será encaminhado para a linha de 

inspeção onde o inspetor anotará a placa e realizará a conferência de alguns itens como cor, 

combustível, categoria, marca, modelo e placa de identificação para verificar a compatibili-

dade com o cadastro do DETRAN. Em seguida o inspetor anotará a quilometragem do veí-

culo e verificará se o motor encontra-se em temperatura normal de operação, esta verificação 

pode ser feita através do instrumento no painel do veículo ou com termômetro digital me-

dindo a temperatura no bloco do motor. (Portaria nº 6/SVMA. G/2012). 

Antes de ser desligado o motor deve ser acelerado por três vezes consecutivas até metade do 

curso do pedal pra que seja feita uma pré-análise auditiva para verificar se o veículo apre-

senta níveis de ruído anormais, e uma análise visual para verificar a existência de fumaça 

visível exceto vapor de água. Caso o veículo apresente ruído anormal ele será designado 

para ser submetido ao teste de ruído em etapa posterior. Só serão submetidos à medição de 

ruído os veículos aprovados nos testes de emissão de gases. Se o veículo apresentar fumaça 

visível o mesmo será rejeitado na pré-inspeção visual (Portaria nº 6/SVMA. G/2012). 

Na pré-inspeção visual também deve se verificar se o veículo apresenta funcionamento irre-

gular do motor; alteração avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de escapa-

mento. Alteração, avaria ou estado avançado de deterioração do sistema de admissão de ar. 

Vazamentos aparentes de fluidos. Insuficiência de combustível para a realização da medição 

de emissões. Ausência da vareta medidora do óleo. Fuga de corrente no sistema de ignição. 

Existência de qualquer anormalidade que possa apresentar risco de acidente ou danos aos 

instrumentos de medição, ao veículo e ao inspetor durante a inspeção, falta de tampa do re-

servatório de combustível ou de qualquer dos reservatórios dos diversos tipos de fluidos. 

Impossibilidade de abertura do capô ou basculamento da cabine. Constada qualquer destas 

irregularidades o veículo será rejeitado, não podendo prosseguir com a inspeção visual, sen-

do então emitido o relatório de inspeção do veículo e encerrada a inspeção (Portaria nº 

6/SVMA. G/2012). 

O gráfico a seguir apresenta os motivos de rejeição na pré-inspeção visual dos veículos do 

ciclo Otto 
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Gráfico 1: Motivos de rejeição na pré-inspeção visual dos veículos do ciclo Otto 

 

Fonte: Relatório anual Controlar 2010 

 

O veículo será submetido à inspeção visual se ele não for rejeitado na pré-inspeção. Nesta 

inspeção verificam-se os itens de controle de emissões e ruído e os dispositivos de informa-

ções de funcionamento do motor, sem que haja qualquer desmontagem deve-se verificar o 

sistema de PCV. Fixação, conexões e mangueiras do sistema PCV, o sistema EGR. Fixação, 

conexões e mangueira do sistema EGR. Canister ausente ou danificado. Fixação, conexões e 

mangueiras do canister. 

Presença, tipo de aplicação e fixação do catalisador. Presença, fixação e conexão elétrica da 

sonda lambda. Sistema de injeção de ar secundário ausente ou danificado. Fixação da bomba 

ou conexões do sistema de ar secundário irregulares. Existência de dispositivos de ação in-

desejável e adulteração do veículo que comprovadamente prejudiquem o controle de emis-

sões. Lâmpada LIM indicando mau funcionamento do motor. Avaria ausência ou estado 

avançado de deterioração de encapsulamentos, barreira acústicas, e outros componentes que 

influencie diretamente na emissão de ruído do veículo. 

Caso o veículo apresente pelo menos uma das irregularidades citadas o mesmo será reprova-

do, no entanto a medição das emissões deverá prosseguir para efeito de orientação do pro-

prietário. 

O gráfico a seguir apresenta os motivos de reprovação na inspeção visual dos veículos do 

ciclo Otto. 
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Gráfico 2: Motivos de reprovação na inspeção visual dos veículos do ciclo Otto. 

 

Fonte: Relatório anual Controlar 2010  

3.2.2.1. A medição das emissões de gases 

Antes do início das medições das emissões, com um tacômetro apropriado e sem a necessi-

dade de desmontagem de qualquer parte do veículo, deve-se confirmar a rotação de marcha 

lenta especificada pelo fabricante ou na faixa de 600 a 1200 RPM e sua estabilização com 

uma variação máxima de 200 RPM. Este valor deve ser registrado pelo sistema. Se o valor 

encontrado não estiver dentro da faixa especificada ou não estabilizar, o veículo será repro-

vado, porém as medições devem continuar até final. Para a reprovação por rotação, deve-se 

confirmar o valor medido para se evitar a reprovação por falhas na medição. 

3.2.2.2. Procedimento para a realização das medições das emissões de gases 

Para a realização das medições, deve-se posicionar a sonda no escapamento do veículo pelo 

menos 30 cm, para assegurar o correto posicionamento da sonda, o analisador deve inter-

romper a medição se o valor de CO2 for inferior a 3%. Previamente à medição dos gases de 

escapamento deverá ser realizada a descontaminação do óleo do cárter mediante aceleração 

em velocidade angular constante de marcha lenta acelerada (MLA) com tolerância de mais 

ou menos 300 RPM por 30 segundos. 

Gráfico 3: Procedimento de Descontaminação do Cárter e Aquecimento do catalisador 

 

Fonte: Portaria-06 /SVMA. G/2012 
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Após a descontaminação o equipamento deve iniciar automaticamente a medição dos níveis 

de concentração de CO, HC e CO2 medidas em MLA, com uma tolerância de mais ou me-

nos 300RPM, e enviar os resultados ao computador de gerenciamento da inspeção que regis-

trará e calculará o fator de diluição dos gases de escapamento do veículo. Se o fator de dilui-

ção for superior a 2,5 o posicionamento da sonda deve ser verificado e o ensaio reiniciado. 

Caso persista o valor de diluição, o veículo será reprovado. Para efeito de correção do valor 

de CO e HC, quando o respectivo fator de diluição for menor que 1,0 o mesmo deverá ser 

arredondado para 1,0. Se os valores medidos atenderem aos limites estabelecidos, o motor 

deverá ser desacelerado e novas medidas deverão ser realizadas sob o regime de marcha 

lenta. Em caso de atendimento aos limites de emissão nos dois regimes de funcionamento e 

o veículo tiver sido aprovado na inspeção visual e na verificação da rotação de marcha lenta, 

este será aprovado no ensaio de emissões de gases. Se os valores de CO e HC corrigidos em 

regime MLA após a descontaminação não atenderem aos limites estabelecidos, e o veículo 

tiver sido aprovado na inspeção visual e na verificação da rotação de marcha lenta e a emis-

são de HC for inferior a 2000ppm, o motor deve ser mantido nesta faixa de rotação por um 

período de até 180 segundos. Durante este tempo o equipamento deverá efetuar medidas 

sucessivas dos níveis de concentração de CO e HC e diluição dos gases de escapamento, 

com coleta de amostra de 15 segundos cada, iniciando a primeira aos 90 segundos e, se ne-

cessário a segunda aos 165 segundos, os resultados serão as medidas dos últimos 5 segundos 

de cada amostragem, sendo que após as medições com resultados acima dos limites de emis-

sões previstos, o equipamento deve ejetar ar comprimido na sonda, em sentido contrário ao 

fluxo, para descontaminação da sonda até a próxima coleta. 

Tão logo o equipamento obtenha resultados que possibilitem a aprovação do veículo durante 

os 180 segundos, o motor deverá ser desacelerado e novas medições deverão ser realizadas 

sob o regime de marcha lenta. Em qualquer etapa das medições, se a emissão de HC for su-

perior a 2000 PPM, o ensaio será interrompido para não danificar os analisadores, e o veícu-

lo será reprovado. O tempo de desaceleração para a realização da medição em marcha lenta, 

medido entre a rotação de 2200 RPM e até o motor atingir a faixa de velocidade angular de 

marcha lenta determinada antes do ensaio, com tolerância demais ou menos 100 RPM, deve 

ser inferior a 8 segundos. Caso este tempo seja superior, o ensaio deve ser repetido até 3 

vezes.Se esta condição não for atingida, o veículo será rejeitado Por mau funcionamento do 

motor.Trinta segundos após atingir a marcha lenta determinada com tolerância de 100 RPM, 

o equipamento deverá iniciar automaticamente a medição dos níveis de concentração de CO, 

HC e CO2 e enviar ao computador que registrará e calculará o fator de diluição dos gases.Se 

estes valores de CO e HC corrigidos em regime de marcha lenta após 30 segundos,não aten-

derem aos limites estabelecidos e o veículo tiver sido aprovado na inspeção visual e na veri-

ficação de rotação de marcha lenta, a emissão de HC for inferior a 2000ppm e os valores de 

CO e HC corrigidos determinados em regime de MLA, atenderem aos limites estabelecidos, 

o motor deverá ser mantido nesta faixa de rotação por  até mais 30 segundos.Durante este 

período o equipamento deverá efetuar medições sucessivas dos níveis de CO, HC e diluição 

dos gases.Ao obter resultados que possibilitem a aprovação do veículo durante o limite de 

mais 30 segundos, a medição será finalizada.Se os valores finais de CO e HC corrigi-

dos,determinados em regime de ML,após o tempo determinado não atenderem aos limites 



40 
 

 
Santo André – São Paulo 

2012 

estabelecidos, o veículo será reprovado.Em caso de atendimento destes limites de emissões e 

velocidades angulares de marcha lenta e de o veículo ter sido aprovado na inspeção visual e 

não tiver sido designado para a medição de ruído, o veículo será aprovado sendo emitido o 

certificado de aprovação do veículo em caso de reprovação será emitido o relatório de inspe-

ção.O certificado de aprovação do veículo deverá informar os limites  e os valores obtidos 

nas medições.  

O relatório de inspeção deverá informar os limites de emissões e os valores obtidos nas me-

dições, bem como os itens de reprovação na inspeção visual, quando se tratar de reprovação, 

e os itens de não atendidos na pré-inspeção visual quando se tratar de rejeição. Os veículos 

aprovados deverão receber além do certificado de aprovação, um selo com código de barras 

identificador de inspeção, que deverá ser afixado no pára-brisa dianteiro ou em local visível 

a fim de facilitar a fiscalização. 

Desde o início do programa de IM a adesão média dos veículos tem crescido. Ao final de 

2009 a adesão média chegou a 98% dos automóveis, 36% das motocicletas, 51 % dos veícu-

los leves a Diesel e 70% dos ônibus. A inspeção de caminhões teve início em maio de 2008 

e tem adesão média de 70% (Relatório da Qualidade do Meio Ambiente 2010). 

 

A tabela a seguir apresenta a quantidade de veículos inspecionados de fevereiro de 2010 a 

janeiro de 2011. 

Tabela 10: Veículos inspecionados no período de fevereiro de 2010 a janeiro 2011 

 

(*) OTTO LEVE inclui automóveis movidos a gasolina, álcool, flex e GNV. 

Fonte: Relatório anual Controlar 2010 
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3.2.3. Os limites de emissões. 

De acordo com a portaria 6/SVMA. G/2012 os limites de emissões de CO corrigido e HC corrigido  

de acordo com a velocidade angular do motor para veículos do ciclo Otto estão definidos nas tabelas 

a seguir. 

Tabela 11: Limites máximos de emissão de CO corrigido em marcha lenta e a 2500 RPM 

 

Fonte: Portaria-06 /SVMA. G/2012  

Tabela 12: Limites máximos de HC corrigido em marcha lenta e a 2500 RPM 

 

Fonte: Portaria-06 /SVMA. G/2012  

 

De acordo com a portaria-06 /SVMA. G/2012, o fator de diluição dos gases de escapamento 

é a porcentagem volumétrica de diluição da amostra de gases de escapamento devida à en-

trada de ar no sistema, e é calculada através da equação a seguir. 
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Equação 1 

 

A partir desta equação podemos definir as equações para CO e HC corrigidos que são os 

valores considerados nos resultados dos testes de emissão dos gases de escapamento.    

 

Equação 2 

 

Equação 3 

 

 

 

 Segundo a CONTROLAR os resultados obtidos quanto ao número de veículos inspeciona-

dos, inspeções realizadas e o número de veículos reprovados são os constantes na tabela a 

seguir. 

 

  Tabela 13: Resultados obtidos na primeira inspeção. 

 

 Fonte: Relatório anual Controlar 2010. 
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3.2.4. Resultados Obtidos para o ciclo Otto 

Segundo o relatório da qualidade do meio ambiente da SVMA da cidade de São Paulo, 

mesmo tendo iniciado há pouco tempo o programa de I/M-SP, já produziu uma redução sig-

nificativa nas emissões de poluentes pela frota licenciada na cidade.  

O programa levou os proprietários a fazerem a manutenção dos seus veículos e potenciali-

zou a redução de poluentes em todas as categorias e anos de fabricação, cumprindo assim 

seu objetivo ambiental de maneira distribuída na frota para todos os níveis tecnológicos.  

Os resultados obtidos estão agrupados nas tabelas a seguir de maneira a demonstrar a situa-

ção da frota na primeira inspeção, isto é, como se encontrava, e, a situação da frota na última 

inspeção, ou seja, a caracterização da frota depois dos efeitos da manutenção dos veículos 

reprovados e rejeitados, incluindo os veículos aprovados na primeira vez. 

 

Tabela 14: Emissão de monóxido de Carbono (CO) da frota inspecionada (ton/ano). 

 

Fonte: Relatório anual Controlar 2010. 

 

 

Tabela 15: Emissão de hidrocarbonetos (HC) da frota inspecionada (ton/ano). 

 

Fonte: Relatório anual Controlar 2010. 
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4. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NO CONTROLE DAS 

EMISSÕES DE POLUENTES POR VEÍCULOS AUTOMO-

TORES  

4.1. Os Estados Unidos da América 

Nos Estados Unidos existem duas legislações referentes ao controle de emissões de poluen-

tes por veículos automotores, que são a legislação CARB (Califórnia Air Resource Board) e 

a legislação EPA (Enviromental Protection Agency). 

 

4.1.1. A legislação CARB 

A Califórnia foi dos pioneiros na tentativa de aplicar limites para as emissões de poluentes 

por veículos automotores. Devido à localização geográfica de grandes centros como Los 

Angeles não permitir a dispersão dos gases pelo vento, fazendo com que os gases se concen-

trem sobre as cidades em forma de névoa. Desde a primeira legislação de controle de emis-

sões para motores a gasolina, que entrou em vigor na Califórnia em meados dos anos 90, os 

limites permitidos para diversos tipos de poluentes têm sido reduzidos ainda mais (Bosch 

2005). 

Os limites de emissões do CARB para veículos de passeio e caminhões leves são especifica-

dos nas normas para controle de emissões LEV I e LEV II. 

A norma LEV I se aplica a veículos de passeio e caminhões leves com peso total de até 

6000lb (2.721,56kg) para modelos fabricados de 1994 a 2003 (Bosch 2005). 

     As emissões de escapamento são medidas através do procedimento federal de teste FTP 

75. Os limites de emissão estão relacionados ao percurso realizado durante o teste e são ex-

pressos em gramas/milha. A norma SFTP (Procedimento Federal de Teste Suplementar) foi 

introduzida durante o período de 2001 a 2004, esta norma inclui ciclos de testes adicionais, 

estes ciclos incluem limites adicionais de emissões alem dos limites do FTP 75. 

    Conforme os valores das emissões de NMOG, CO, NOX e particulados, os veículos são 

subdivididos por categorias de gás de escapamento. Para a norma LEV I os veículos são 

subdivididos nas seguintes categorias: 

Tier 1; 

TLEV- Veículo com baixa emissão de transição; 

LEV- veículo de baixa emissão de gás de escapamento e evaporativa; 

ULEV- Veículo com emissão ultra baixa; 

SULEV- Veículo com emissão super ultra baixa. 
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Para veículos de passeio e caminhões leves a norma LEV I estabelece os limites de emissões 

que são demonstrados nas tabelas a seguir. 

Tabela 16: Limites de emissões para veículos de passeio (g/mil). 

 

Fonte: Dieselnet, 2012. 

Tabela 17: Limites de emissões para caminhões leves (g/mil). 

 

Fonte: Dieselnet 2012.  
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4.1.2.  A norma LEV II. 

Em novembro de 1998 a ARB Califórnia adotou a norma LEV II. Esta norma foi implantada 

entre os anos de 2004 e 2010, e representam um progresso contínuo na redução das emissões 

por veículos automotores. As categorias de veículos decisivas para esta norma são LEV, 

ULEV e SULEV, esta última com limites significativamente mais baixos. Para esta norma 

os limites de NOx e particulados são significativamente mais baixos e foram introduzidos 

limites adicionais de formaldeído. 

Para a aprovação de tipos de veículos, os fabricantes de veículos devem certificar que os 

limites de emissões não ultrapassem os limites de 50.000 milhas ou cinco anos (Vida útil 

media) ou 100.000 milhas ou dez anos (Vida útil total) para a norma LEV I ou 120.000 mi-

lhas para a norma LEV II. Um fabricante pode certificar seus veículos para 150.000 milhas 

com os mesmos limites que são aplicados para 120.00 milhas. O fabricante receberá um bô-

nus quando a média de NMOG da frota for calculada (Dieselnet, 2012).  

 . 

Os padrões de emissão da norma LEV II para veículos de passeio com peso total inferior a 

8500 lbs. (3855,54 Kg) são definidos nas tabelas a seguir. 

 

 

Tabela 18: Limites de emissão para veículos de passeio (g/mil). 

 

Fonte: Dieselnet 2012.  

 

 

 

Tabela 19: Limites de emissão para veículos comerciais leve (g/mil). 

 

Fonte: Dieselnet 2012.  
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4.1.3. A Legislação EPA.  

Exceto o estado da Califórnia onde é utilizada a legislação CARB, e, alguns outros estados 

como Maine, Massachusetts e Nova York, que optaram por utilizar esta legislação, os de-

mais estados dos Estados Unidos, utilizam a legislação da EPA para regulamentar as emis-

sões de poluentes por veículos automotores. 

A legislação do EPA para carros de passeio e caminhões leves são menos restritivas que a 

legislação CARB. Baseia-se na lei do ar limpo. A lei do ar limpo especifica medidas para 

proteger o meio ambiente, porém, não estabelece limites de emissão de poluentes.  

Dois conjuntos de normas foram definidos nas alterações do ato do ar limpo de 1990 para 

veículos leves, as normas TIER 1 e TIER 2. 

A norma Tier 1 foi publicada como regra final em junho de 1991 e aplicada progressivamen-

te entre 1994 e 1997.Esta norma é aplicada a todos os veículos da categoria LDV(Light Duty 

Vehicle). A categoria LDV inclui todos os veículos com peso bruto inferior a 8500 Kg. 

Para medir as emissões na norma Tier 1, é utilizado o procedimento de teste FTP-75 (Proce-

dimento de teste federal). O procedimento de teste FTP-75 é derivado do procedimento FTP-

72 com a adição de uma terceira fase o 505s idêntica à primeira fase do FTP-72 com uma 

partida a quente. A terceira fase inicia-se após o motor estar parado por 10 minutos, assim o 

procedimento FTP-75 consiste nos seguintes segmentos (www.epa.gov. 2012). 

1- Fase de partida; 

2- Fase transitória; 

3- Fase de partida a quente. 

Os parâmetros básicos do procedimento são: 

 Distância percorrida: 11,04 milhas (17,77Km); 

 Duração: 1874 segundos; 

 Velocidade média: 21,2 milha/h (34,1Km/h). 

As emissões de cada fase são coletadas, analisadas e expressas em grama/milha (g/milha). 

Os fatores de ponderação são 0,43 para partia a frio, 1,0 para a fase transitória e 0,57 para a 

fase de partida a quente. 
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O gráfico a seguir representa um ciclo completo do procedimento FTP-75 

Gráfico 4: Ciclo FTP-75. 

 

Fonte: Lila Szwarcfiter, Tese de Doutorado (2004). 

Além deste, um procedimento de teste federal suplementar (SFTP) foi introduzido gradual-

mente entre os anos de 2000 e 2004. Este procedimento inclui ciclos de testes adicionais 

para medir as emissões durante a condução em auto-estrada e para medir as emissões em 

trajeto urbano, enquanto o sistema de ar condicionado estiver ligado. O SFTP é dividido em 

dois procedimentos que foram desenvolvidos para suprir as lacunas do FTP-75.  

O procedimento de teste suplementar US06 foi desenvolvido para suprir as lacunas do pro-

cedimento FTP-75 na representação da velocidade elevada ou comportamento de alta acele-

ração, das flutuações rápidas de velocidade e o comportamento de condução após a partida. 

Este ciclo representa um percurso de 8,01 milhas (12,8 Km) com uma velocidade média de 

48,37 milha/h (77,9 Km/h) e velocidade máxima de 80,3 milha/h(129,2 Km/h) e uma dura-

ção de 596 segundos.  

O Gráfico a seguir representa um ciclo completo do SFTP US06. 

Gráfico 5: Ciclo SFTP US06. 

 

Fonte: EPA (2012). 
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O procedimento de teste federal suplementar SC03 foi introduzido para representar o motor 

com carga e as emissões associadas ao uso do ar condicionado veicular. Este ciclo represen-

ta um percurso de 3,58 milhas (5,8Km) com velocidade média de 21,55 milha/h (34,8 Km/h) 

e velocidade máxima de 54,8 milhas/h(88,2Km/h) e uma duração de 596 segundos. 

O gráfico a seguir representa um ciclo completo do SFTO SC03. 

Gráfico 6: Ciclo SFTP SC03 

 

Fonte: EPA (2012)  

 

A norma Tier 2 foi aprovada em dezembro de 1999 com um cronograma de implementação 

entre 2004 e 2009 e veio para introduzir limites mais rigorosos de emissões , e uma série de 

outras alterações que tornaram os padrões mais rígidos para veículos maiores. Os padrões de 

emissões da norma Tier 2 se aplica a todas as categorias de veículos, ou seja, carros, mini-

vans, caminhões e SUVs, têm os mesmos limites de emissões. 

Estes limites de emissões se aplicam a todos os veículos, independente do combustível que 

utilizarem. Os veículos com motores grandes têm que utilizar tecnologias mais avançadas de 

controle de emissões que veículos com motores menores para poderem cumprir as normas 

de emissões. 

A norma Tier 2 trouxe também novas exigências para a qualidade dos combustíveis.A utili-

zação de dispositivos avançados de pós-tratamento de emissões como catalisadores e filtros 

de partículas exige combustíveis mais limpos. 

A norma Tier 2 utiliza um padrão de conformidade de três camadas. A avaliação da produ-

ção, a avaliação de pré-venda e a avaliação dos veículos em uso. 

A avaliação da produção é usada na linha de montagem para avaliação precoce dos veículos 

em produção, a avaliação de pré-venda é utilizada pra certificar os veículos antes da venda e 
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a avaliação dos veículos em uso é feita para avaliar se os veículos mantêm suas característi-

cas mesmo após anos de uso. 

A norma Tier 2 é estruturada em onze níveis de rigores diferentes, sendo oito permanentes e 

três temporários chamados de Certifications bins ( Caixas de certificação) e , um padrão 

para a média de emissão de NOx. Os fabricantes têm a opção de certificar seus veículos em 

qualquer uma das caixas de certificação disponíveis.  A partir de 2009 quando a norma foi 

totalmente implementada, a média de NOx de toda a frota vendida por cada fabricante teve 

de cumprir a média padrão de 0,07g/milha. 

Veículos Tier 2 são aqueles que reúnem os requisitos de uma das caixas de certificação dis-

poníveis e que são usadas para atender às exigências de que um percentual da frota deve ter 

emissão média de NOx de 0,07 g/milha. O restante da frota não utilizado pra cumprir os 

0,07 g/milha de NOx são referidos como veículos intermediários não-Tier 2, eles devem 

satisfazer as exigências de uma das caixas disponíveis que tenham exigências mais bran-

das.Os padres de emissão são testados através do procedimento de testes FTP-75, onde pa-

drões intermediários de vida útil do veículo são aplicáveis. 

 

4.1.4. A inspeção. 

O programa de inspeção e manutenção veicular – I/M é uma forma de verificar se o sistema 

de controle de emissões dos veículos está funcionando corretamente. Todos os veículos de 

passageiros e caminhões novos vendidos nos EUA devem atender a limites rigorosos de 

emissões de poluentes. O programa de I/M é um programa de estado projetado para assegu-

rar que os veículos mantenham suas características de controle de emissões depois que estão 

em uso através de verificações periódicas das emissões de poluentes. O programa também 

motiva a manutenção dos veículos pelos seus proprietários e desencoraja a adulteração dos 

dispositivos de controle de emissões (www.epa.gov. 2012). 

Os proprietários não consideram seus veículos como fonte significativa de poluição do ar, 

más os carros e caminhões são os principais contribuintes no país para a poluição por monó-

xido de carbono e ozônio troposférico, nas cidades mais poluídas dos EUA os veículos con-

tribuem com um total de 30 a 70% dos formadores de ozônio e 90% ou mais das emissões 

de monóxido de carbono. 

As concentrações destes poluentes excedem os padrões de qualidade, do ar em praticamente 

todas as áreas urbanas importantes do país, incluindo. Reduções nas emissões dos veículos 

são essenciais na luta para reduzir a poluição atmosférica. 

Nos EUA os programas de I/M foram introduzidos no final dos anos 70 devido à grande 

diferença entre as emissões dos veículos novos e dos veículos em circulação. Os primeiros 

programas de I/M dos EUA não chegaram a resultados importantes na redução das emissões 

veiculares. Por este motivo a emenda do Clean Air Act de 1990 atribuiu a Agência de Prote-

ção Ambiental dos EUA – EPA a responsabilidade de desenvolver um programa de I/M a 



51 
 

 
Santo André – São Paulo 

2012 

ser adotado como padrão em todas as regiões metropolitanas com problemas relacionados 

com emissões veiculares que trouxesse melhores resultados do que os programas adotados 

anteriormente. 

O programa da EPA foi elaborado para melhorar os pontos deficientes dos programas ante-

riores. Os principais pontos a serem melhorados são: 

 Separação do teste do reparo: Nos programas anteriores realizados na maioria dos es-

tados, oficinas privadas eram autorizadas para realizar a inspeção e os reparos em ca-

so de necessidade. A separação do teste do reparo acaba com o incentivo à prática de 

fraudes nas inspeções. 

 Testes obrigatórios no dinamômetro:  A EPA desenvolveu um protocolo para a me-

dição das emissões tecnicamente sofisticado que inclui o uso de analisadores auto-

máticos de um dinamômetro. 

 Dispensa de atendimento das determinações dos testes de emissões caso o proprietá-

rio tenha que dispender um valor muito alto para reparo do veículo para atendimento 

aos limites de emissões. O valor do reparo deverá ser de no mínimo US$ 450 para 

receber a dispensa do atendimento.   

 

O teste realizado é o IM240, que simula a utilização do veículo em um ciclo de condições 

variadas de velocidade e aceleração definidas para simular as condições de utilização do dia-

a-dia de um veículo. Este teste pode medir as emissões de NOx, HC, CO e CO2. As emis-

sões podem ser medidas em massa (g/km ou g/milha), os testes anteriores mediam as emis-

sões em concentrações dos poluentes (percentual ou PPM).  A medição das emissões em 

massa é uma forma mais precisa para medir a performance das emissões dos veículo e os 

resultados estão mais diretamente relacionados com a contribuição de cada veículo para a 

poluição atmosférica e também pode medir a economia de combustível. Os testes anteriores 

eram feitos com o veículo em marcha lenta, este tipo de teste não é efetivo para veículos 

equipados com injeção eletrônica (www.epa.gov. 2012). 

 

Para a realização do teste IM240, o veículo é colocado no dinamômetro, onde são instalados 

os dispositivos de coleta das emissões e posicionado o sistema auxiliar de ventilação do mo-

tor. O veículo é conduzido de acordo com um ciclo apresentado em uma tela de vídeo como 

se o veículo estivesse sendo dirigido em uma rua da cidade. 

A duração do teste varia de acordo com as emissões do veículo. São feitas medidas instantâ-

neas a cada segundo e os dados são integrados por um computador. No momento em que os 

valores das emissões indicarem que o veículo está abaixo ou acima dos limites de emissões 

estabelecidos, o teste será finalizado. Para os veículos que as emissões estejam próximas do 

limite, o teste pode continuar por mais 240 segundos. 

O equipamento utilizado no teste IM240 é diferente do equipamento utilizado no teste reali-

zado com o veículo em marcha lenta, utilizado no Brasil e do teste com dinamômetro de 

velocidade única utilizado em alguns estados americanos. 
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A EPA elaborou um programa de I/M que poderia ser seguido pelos estados que inclui o 

teste IM240 e o teste de emissões evaporativas. Porém, os estados não são obrigados a se-

gui-lo, mas precisam comprovar que os resultados dos seus programas implementados sejam 

os mesmos em termos de redução das emissões do programa da EPA. Essa flexibilidade 

proporciona aos estados a possibilidade de trabalhar alguns itens da inspeção como periodi-

cidade e cobertura de acordo com sua realidade. Em 1995 e 1996 a EPA revisou sua regra de 

1992 objetivando a inclusão de padrões de desempenho alternativos para aquelas áreas que 

não precisam reduzir drasticamente suas emissões para atingir os padrões de qualidade do ar. 

As metodologias do programa alternativo devem ser capazes de fornecer informações preci-

sas sobre a eficiência de todo o programa e ser aprovado pela EPA. 

A EPA considera o programa Phoenx IM240 como um modelo de programa que chega mais 

perto do modelo de programa recomendado. 

O programa de I/M de Phoenix é um programa centralizado e está em operação há muitos 

anos. Até 1994 os testes eram anuais e realizados com o veículo em marcha lenta ou a 2500 

RPM. A partir de janeiro de 1995 o programa passou a utilizar o teste IM240 e a serem rea-

lizados de forma bienal para veículos leves de ano modelo a partir de 1981. Os veículos an-

teriores a 1981 passam por testes básicos a cada dois anos. Os veículos do ano corrente e de 

dois anos anteriores não passam pela inspeção. 

O programa Phoenix IM240 reduziu as emissões em aproximadamente 60% de HC e CO e 

47% de NOx. Considerando o número de veículos reprovados nas primeiras inspeções, 

grande parte dessas reduções se deve a reparos realizados nos veículos (www.epa.gov. 

2012). 
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4.2. A União Européia 

 

4.2.1. A legislação 

A diretiva 70/220/EC de 20 de março de 1970 foi a primeira a especificar limites para a e-

missão de gases de escapamento e, é a base para a legislação de controle de emissões para 

carros de passeio e caminhões leves. Desde a sua origem esta norma sofreu muitas altera-

ções e será revogada e substituída a partir de 2013 pelo regulamento 715/2007 (EURO 5 e 

6). 

Estas alterações impuseram limites mais restritivos para emissões de poluentes por veículos 

automotores. As principais alterações foram: 

4.2.1.1. Diretiva 91/441/EEC (EURO 1) - Implantada em 1992, generalizou a utilização de 

sistemas avançados de controle de emissões, baseado na utilização do catalisador de três 

vias.Os limites de emissões de poluentes para a norma euro 1 estão demonstrados na tabela 

abaixo. 

Tabela 20: Limites de emissões para a norma euro I. 

 
Fonte: Adaptado do Site Euro Lex, Jornal Oficial da União Européia, 2004 

 

4.2.1.2.  Diretiva 94/12/EC (EURO 2) – Implantada em 1996,estabeleceu os limites de e-

missões que estão descrito na tabela a seguir. 

Tabela 21: Limites de emissões para a norma Euro II. 

 

Fonte: Adaptado do Site Euro Lex, Jornal Oficial da União Européia, 2004. 

 

4.2.1.3. Diretiva 98/69/EC (EURO III e IV) – A norma euro III entrou em vigor a partir de 

janeiro de 2000 e, a norma euro IV entrou em vigor a partir de janeiro de 2005. A diretiva 

98/69/EC foi alterada pela diretiva 2002/80/CE. Os limites de emissões para as normas euro 

III e IV estão descritos na tabela abaixo. 
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Tabela 22: Limites de Emissões para a Norma euro III e IV. 

 

Fonte: Adaptado do Site Euro Lex, Jornal Oficial da União Européia, 2004. 

 

4.2.1.4. Regulamento 715/2007(EURO V e VI)–Para ser aplicado entre 2009 e 2014. A 

norma EURO 5 entrou em vigor em setembro de 2009 para homologação de veículos e é 

aplicável desde 2011 para o registro e venda de novos tipos de veículos.A norma EURO 6 

entrará em vigor a partir de setembro de 2014 para homologação de veículos e a partir de 

janeiro de 2015 para registro e venda de novos tipos de veículos.                                                                                                          

O regulamento 715/2007 abrange os veículos das categorias M1, M2, N1 e N2, cuja massa 

de referência não exceda 2610 kg. Estas categorias compreendem os veículos  de passageiro, 

os veículos comerciais de transporte de passageiros ou de mercadorias que sejam equipados 

com motores a gasolina, gás natural, gás liquefeito de petróleo(GLP) ou Diesel. Além destes 

veículos os fabricantes podem solicitar que sejam abrangidos os veículos destinados ao 

transporte de passageiros ou mercadorias com massa de referência entre 2610 kg e 2840 kg.                                                                                                                                                   

Este regulamento estabelece limites de emissões para CO, HC não metano, HC totais, NOx e 

particulados.Incluindo emissões de escapamento, emissões evaporativas e do cárter. 

Para a norma euro V o regulamento estabelece que as emissões provenientes dos veículos 

movidos a Diesel devem obedecer aos limites contidos na tabela abaixo. 

Tabela 23: Limites de emissões da norma euro V para veículos a Diesel. 

 

Fonte: Regulamento 715/2007 EU. 

Para os veículos movidos à gasolina, gás natural ou GLP os limites determinados são: 

Tabela 24: Limites de emissões da norma euro V para veículos a gasolina, gás natural ou GLP. 

 

Fonte: Regulamento 715/2007 EU. 

A entrada em vigor da norma euro VI imporá a todos os veículos movidos a Diesel uma im-

portante redução nas emissões de óxidos de nitrogênio. As emissões de NOx dos automóveis 
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estarão sujeitas a uma redução de mais de 50% em relação à norma euro 5, tendo seu limite 

máximo em 80 mg/km. As emissões de hidrocarbonetos e de óxidos de nitrogênio combina-

dos dos veículos movidos a Diesel também serão reduzidos, e seu limites máximo será de 

170 mg/ km. 

4.2.2.  A inspeção 

A diretiva 96/96/EC da união européia regulamenta a inspeção veicular nos países do bloco. 

Esta diretiva foi criada para harmonizar os métodos de inspeção entre os países membros, 

visando uma melhor eficácia na segurança e na qualidade ecológica dos veículos automoto-

res. Com esta diretiva, são especificados as categorias de veículos, a periodicidade das ins-

peções e os pontos a serem inspecionados. Os veículos a serem inspecionados e a periodici-

dade estão descritos na tabela a seguir (Diretiva 96/96/EC da União Européia). 

 

Tabela 25: Categorias de veículos e periodicidade das inspeções 

 

Fonte: Adaptado da Diretiva 96/96/EC da União Européia. 

 

4.2.2.1. Inspeção das emissões de gases. 

Para veículos a gasolina que não possuam sistemas avançados de controle de emissões deve-

se realizar a inspeção visual do sistema de escape e também do sistema de controle de emis-

sões. Após um período de condicionamento do motor, deve-se proceder com a medição das 

emissões de CO com o motor em marcha lenta. O limite máximo de CO é indicado pelo fa-

bricante do veículo, caso não exista esta informação ou se for decidido não utilizá-la, o limi-

te máximo não deve exceder 4,5% vol para veículo postos em circulação entre a data de exi-

gência do cumprimento da diretiva 70/220/CEE e 1 de outubro de 1986 e 3,5% para veículos 

colocados em circulação após esta data. 
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Para veículos movidos a gasolina e que possuam sistemas de controle de emissões, deve-se 

proceder com a inspeção visual e com a medição das emissões. Estas medições são feitas 

com o motor em marcha lenta sem carga, nestas condições os valores máximos de CO não 

devem ultrapassar 0,5 vol ou 0,3 vol para veículos que foram homologados de acordo com 

os valores limites indicados na coluna A ou B do ponto 5,3,1,4 do anexo 1da diretiva 

70/220/CEE. Também são feitas medições com o motor acelerado sem carga a 2000 min-¹, 

nestas condições os limites máximos de CO é de 0,3% vol ou 0,2% vol para veículos homo-

logados como descrito acima. Estes valores são demonstrados na tabela a seguir. 

Tabela 26: Valores limites de emissões 

 

Fonte 1: Diretiva 98/69/CE que altera a diretiva 70/220/CEE. 

 

Para os veículos movidos a Diesel deve ser feita a medição da opacidade dos gases com o 

veículo sem carga e aceleração de marcha lenta até a aceleração de corte. Após o pré-

condicionamento do motor, deve-se proceder com as medições dos limites de emissões. O 

coeficiente de absorção para veículos com motores Diesel normalmente aspirados é de   

2,5m-¹, para veículos com motores Diesel sobre alimentados o coeficiente de absorção é de 

3,0m-¹. Para veículos de passeio com motor diesel euro IV (Diretiva 70/220/CEE), veículos 

pesados com motor Diesel euro IV (Diretiva 88/77/CEE), veículos pesados com motor Die-

sel euro V (Diretiva 88/77/CEE), veículo pesados ecológico avançado VEA (Diretiva 

88/77/CEE), aplica-se o coeficiente de absorção de 1,5m-¹. 

Estão isentos de cumprir estes requisitos os veículos colocados em circulação antes de 1 de 

janeiro de 1980. 
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4.2.2. Portugal 

Para demonstrar os resultados obtidos com o programa de inspeção e manutenção veicular, 

Portugal foi o país escolhido por estar inserido na União Européia, e assim como todos os 

países do bloco segue a mesma regulamentação para controle das emissões de poluentes por 

veículos automotores. Portugal também possui leis internas que buscam a melhoria das con-

dições dos veículos em circulação quanto à segurança e emissões de poluentes.  

A lei que regulamenta a inspeção veicular em Portugal é o decreto lei nº 144/2012 de julho 

de 2011, este decreto transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva 2009/40/CE do par-

lamento europeu do conselho de 6 de maio de 2009.Este decreto regulamenta as inspeções 

periódicas, as inspeções para atribuição de novas matrículas e as inspeções extraordinárias, 

também estende a inspeção a outros tipos de veículos como motocicletas, triciclos e quadri-

ciclos e, especifica a periodicidade das inspeções periódicas.Os tipos de veículos e suas res-

pectivas periodicidades para inspeção estão descritos na tabela a seguir. 

Tabela 27: Veículos sujeitos a inspeção periódica e a periodicidade. 

 

Fonte: Decreto lei 144/2012. 
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4.2.2.1. As inspeções 

As inspeções são divididas em três tipos mais as inspeções facultativas, cada tipo com uma 

finalidade específica. As inspeções periódicas que visam confirmar com regularidade a ma-

nutenção das condições de funcionamento e de segurança dos veículos de acordo com suas 

características de homologação, As inspeções para atribuição de nova matricula, com o obje-

tivo de identificar os veículos, suas características e confirmar suas condições de funciona-

mento, as inspeções extraordinárias que se destinam a identificar ocasionalmente as condi-

ções de segurança dos veículos em conseqüência de alterações das suas características por 

acidentes ou outras causas e por fim as inspeções facultativas que podem ser realizadas por 

iniciativa dos proprietários para verificação das características e das condições de segurança 

dos seus veículos. 

Segundo o decreto lei 144/2012, apenas nas inspeções periódicas é que são feitas as medi-

ções das emissões dos gases de escape. 

O procedimento para a inspeção referente às emissões dos gases de escape segue o que foi 

regulamentado na diretiva 2009/40/CE do Parlamento Europeu e do conselho. Assim como 

os limites de emissões tanto para veículos equipados com motores a gasolina quanto para 

veículos equipados com motores a Diesel também seguem o regulamentado nesta diretiva. 

 

 

 

4.2.2.2.  Os resultados obtidos 

 

Os resultados obtidos com a inspeção veicular de forma geral demonstram um decréscimo 

no número de veículos reprovados, mesmo havendo um aumento no número de inspeções 

realizadas. Estes resultados são demonstrados na tabela abaixo. 

 

 
Tabela 28: Evolução do quadro de aprovação dos veículos inspecionados. 

 

Fonte: Relatório 2011 do IMTT. 

Esta diminuição na reprovação dos veículos inspecionados também é percebida quando se 

trata das emissões de gases de escape e ruído, os números mostram uma diminuição constan-

te da quantidade de veículos reprovados por não cumprirem os requisitos de emissões e ruí-

dos nos últimos cinco anos de 2007 a 2011. Isto demonstra que mesmo com limites de emis-

sões cada vez mais rígidos, os proprietários de veículos estão aderindo à inspeção e manten-
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do seus veículos com as características de homologação. A tabela e o gráfico a seguir ilus-

tram este aumento no número de inspeções e a constante diminuição do número de veículos 

reprovados no quesito emissões e ruído. 

Tabela 29: Evolução da reprovação por emissões e ruído. 

 

Fonte: Adaptado do relatório 2011 do IMTT. 

 

 

Gráfico 7: Evolução da reprovação por emissões e ruído. 

 

Fonte: Adaptado do relatório do IMTT 2011. 

 

O relatório do IMTT demonstra também que o percentual de veículos reprovados no quesito 

emissões e ruído acompanha a queda no número total de veículos reprovados na inspeção de 

forma geral. Estes dados estão ilustrados no gráfico abaixo.   
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Gráfico 8: Evolução na queda do número de veículos reprovados por emissões e ruído. 

 

Fonte: Adaptado do relatório do IMTT 2011. 
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4.3. O MÉXICO 

 

4.3.1. A legislação 

As regiões que apresentam problemas de poluição do ar, geralmente têm em seus veículos 

automotores a principal fonte de emissões de poluentes. A frota de veículos normalmente é 

responsável por mais de 95% das emissões de monóxido de carbono e entre 50 e 80% das 

emissões dos precursores de ozônio que são emitidos diariamente. 

Por este motivo que uma das primeiras ações para controlar e prevenir as emissões proveni-

entes da frota veicular, é a aplicação de um programa de inspeção de suas emissões, uma vez 

que sua aplicação permite manter as emissões de poluentes dos veículos inspecionados em 

níveis ambientalmente adequados, de acordo com a tecnologia de cada veículo. 

Os programas de inspeção e manutenção veicular no México encontram base legal na lei 

geral de equilíbrio e proteção ambiental (LGEPA), em seu regulamento em matéria de pre-

venção e controle da poluição atmosférica e normas oficiais mexicanas (NOM) que estabe-

lecem limites máximos de emissões permitidos, os protocolos de medições e as característi-

cas dos equipamentos com os quais são realizadas as inspeções. 

Além da lei federal, cada entidade federativa possui uma lei ambiental, assim como regula-

mentos locais que regem o programa de inspeção veicular. 

As exigências de emissões para veículos novos e motores são adotadas pela secretaria de 

meio ambiente e recursos naturais (SEMARNAT).Os primeiros padrões de emissões para 

veículos leves e pesados foram estabelecidos em 6 de junho de 1988 e entrou em vigor para 

o ano modelo 1993 através da norma oficial mexicana 044 de 1993 (NOM-044-ECOL-

1993). 

A partir de 2001os padrões para veículos leves se tornaram mais rígidos através da norma 

oficial mexicana 042 de 1999(NOM-042-ECOL-1999) para serem equivalentes ao Tier 1 

dos Estados Unidos. 

Uma mistura dos padrões Tier 1 e 2 e euro 3 e 4 é exigido desde 2004 através da norma ofi-

cial mexicana042 de 2003(NOM-042-SEMARNAT-2003). 

Novas exigências de emissões para caminhões pesados e motores de ônibus foram adotadas 

em outubro de 2006, que exigem o cumprimento dos padrões dos Estados Unidos de 2004 

ou a norma euro IV, aplicada efetivamente a partir de julho de 2008 pela norma oficial me-

xicana 044 de 2006(NOM-044-SEMARNAT-2006). 
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4.3.2. O programa de inspeção veicular 

O programa de inspeção veicular no México é dividido em dois tipos, o programa descentra-

lizado e o programa centralizado. 

O programa descentralizado é aquele no qual o poder público faz a concessão do serviço de 

inspeção veicular à iniciativa privada. O poder público define as regras e fiscaliza as empre-

sas que recebem a concessão do serviço. 

Os serviços concedidos podem seguir os modelos de centros de inspeção oficina e centros de 

inspeção dedicados. Os centros de inspeção oficina são oficinas mecânicas onde são presta-

dos serviços de inspeção veicular. Devido às limitações físicas, nestes centros eram realiza-

das apenas provas de inspeções estáticas. Este tipo de centro apresenta algumas vantagens 

como baixo custo de implantação, facilidade de aquisição do equipamento para inspeção, a 

existência de centros de inspeção por toda cidade, fazendo com que os proprietários não 

tenham que fazer grandes deslocamentos para encontrar um centro de inspeção. Porém, de-

vido a problemas como fraudes nas inspeções, dificuldades na coordenação das concessões e 

na fiscalização das atividades dos centros de inspeção por parte do poder público, este tipo 

de centro de inspeção deixou de ser operado no ano de 1995. Em 1996 passou-se a realizar 

as inspeções apenas em centros dedicados. 

Os centros de inspeção dedicados são instalações destinadas apenas à inspeção veicular, 

caracterizam-se por abrigar mais de uma linha de inspeção para veículos equipados com 

motores do ciclo Otto e uma linha para inspeção de veículos equipados com motores Diesel. 

A partir do momento em que se passou a realizar as inspeções apenas em centros dedicados, 

houve uma grande mudança no número de veículos reprovados na inspeção por não cumpri-

rem os limites de emissões, passando de 5,8% da frota inspecionada nos centros de inspeção 

oficina para 22,5% da frota inspecionada nos centros de inspeção dedicados. 

Além da vantagem de dificultar a fraude nas inspeções, os centros de inspeção dedicados 

facilitam a fiscalização das atividades pelo poder público, profissionaliza o serviço de inspe-

ção veicular e também criam novos empregos. Porém apresenta algumas desvantagens como 

custo elevado de investimento inicial devido à infra-estrutura necessária para adequar o cen-

tro de inspeção. 

O programa centralizado é operado e administrado totalmente pela autoridade ambiental ou 

por uma única empresa privada a quem é dada a concessão do serviço, neste tipo de progra-

ma um dos problemas é a quantidade de recursos que podem ser investidos pelo poder pú-

blico e a iniciativa privada. As figuras abaixo ilustram esta diferença. 
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Figura 1: Centro de inspeção administrado pelo poder público. 

 

Fonte: Guia para Estabelecer Programas de inspeção veicular Semarnat 2006. 

 

Figura 2: Centro de inspeção administrado pela iniciativa privada. 

 

Fonte: Guia para Estabelecer Programas de inspeção veicular Semarnat 2006. 
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Embora as possibilidades permitam que todos os centros apliquem todos os tipos de provas, 

o que acontece normalmente é: 

 Centro privado centralizado aplicar provas estáticas para todos os tipos de veículos; 

 Centro dedicado descentralizado aplicar provas de todos os tipos para todos os tipos 

de veículos. 

 

4.3.3. Equipamentos analisadores de gases 

 

Quanto aos equipamentos analisadores de gases, a norma oficial mexicana NOM-047-

SEMARNAT-1999estabelece os requisitos de precisão, ruído, resolução, repetibilidade, 

tempo de resposta, interferência, tempo de condicionamento, calibração e verificação dos 

analisadores de gases que são utilizados nos protocolos estáticos e dinâmico de verificação 

de emissões veiculares para veículos movidos a gasolina e combustíveis alternativos. A 

norma também estabelece algumas diferenças entre os analisadores de gases para provas 

estáticas e dinâmicas. 

 

4.3.4. Tipos de Prova 

 

As provas de inspeção são a parte mais importante de um programa de inspeção e manuten-

ção veicular. Por este motivo é desenvolvido uma grande variedade de procedimentos de 

testes para a medição das emissões de poluentes por veículos automotores.  

No México são utilizados os tipos de provas estáticas, provas dinâmicas em estado estável e 

a provas dinâmicas em estado transitório. 

 

4.3.4.1 A prova estática 

 

A prova estática é o tipo de prova mais comum em todo o mundo, devido a sua rapidez de 

aplicação e o baixo custo da infraestrutura, este tipo de prova é realizado com o veículo com 

a transmissão em neutro e sem carga. Esta prova é definida pela norma oficial mexicana 

NOM-047-SEMARNAT-1999 e se aplica na determinação das emissões veiculares em todo 

o país exceto na zona metropolitana do vale do México, onde se aplica a prova dinâmica. A 

prova se divide em quatro etapas, a primeira é a inspeção visual dos itens de controle das 

emissões, a segunda etapa é a inspeção visual da fumaça do escapamento com uma acelera-

ção de 2500 RPM por 30 segundos, onde se observa a sua coloração. Caso se observe uma 

fumaça com coloração azul ou preta por mais de 10 segundos, se dará a inspeção por encer-

rada e o veículo será reprovado. Isso porque a presença de fumaça azul indica presença de 

óleo do motor no sistema de combustão e a fumaça preta indica que a mistura ar combustível 

está muito rica. A terceira etapa é a prova em marcha de cruzeiro e consiste em acelerar o 

motor a 2500 RPM, mantendo esta aceleração por 30 segundo, e a medição das emissões são 

obtidas dos últimos 5 segundos da prova. A quarta etapa é a prova em marcha lenta em vazi-

o, nesta prova a rotação do motor não pode ser menor que 350 RPM ou maior que 1100 

RPM, mantêm-se o motor nestas condições por 30 segundos e as leituras são obtidas dos 

últimos 5 segundos da prova. 
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Os veículos são aprovados se não apresentarem nenhuma alteração na inspeção visual, se 

não apresentarem fumaça azul ou preta e se não ultrapassarem os limites máximos de emis-

sões em nenhuma das provas. 

 

4.3.4.2.  Limites de emissões da prova estática 

 

Os limites máximos de emissões de poluentes para os veículos inspecionados neste tipo de 

prova são especificados pelas normas oficiais mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 e 

NOM-050-SEMARNAT-1993 e se aplicam a veículos movidos a gasolina e a combustíveis 

alternativos. Estes limites estão expressos nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 30: Limites de emissões para veículos de passeio a gasolina. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 

 

Tabela 31: Limites de emissões para caminhões leves e utilitários. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 

 

Tabela 32: Limites de emissões para automóveis e veículos comerciais movidos a combustíveis           

alternativos

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 
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Tabela 33: Limites de emissões para caminhões e utilitário movidos a combustíveis alternativos. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 

 

4.3.4.3. A prova dinâmica 

A prova dinâmica assim como a prova estática é definida pela norma oficial mexicana 

NOM-047-SEMARNAT-1999 e se aplica à determinação das emissões de poluentes dos 

veículos automotores matriculados no Distrito Federal e nos municípios conurbados do esta-

do do México. Esta prova também se divide em quatro etapas, sendo as duas primeiras idên-

ticas às da prova estática, porém a inspeção visual da fumaça do escapamento  é realizada 

com o veículo sobre um dinamômetro, onde se aplica um carga baseada no peso do veículo 

ou no número de cilindros e na classificação das unidades. 

A terceira fase é a fase de aceleração simulada 50/24 e consiste em conduzir o veículo sobre 

o dinamômetro a uma velocidade de 24 km/h aplicando uma carga definida por:                                   

(peso do veículo +136 kg / 0, 4536* 250). O veículo deve ser conduzido nestas condições 

por pelo menos 60 segundos, as leituras corrigidas das emissões devem ser tomadas dos úl-

timos 10 segundos da prova 

A quarta e última fase é a fase de aceleração simulada 25/40, similar a anterior, porém com 

uma velocidade de 40 Km/h e com aplicação de uma carga menor. Os veículos serão apro-

vados segundo os critérios descritos anteriormente. 

4.3.4.4. Limites de emissões da prova dinâmica 

Esta prova é aplicada para veículos a gasolina e combustíveis alternativos, os limites máxi-

mos de emissões de poluentes para este tipo de prova são dados pelas normas oficiais mexi-

canas NOM-041-SEMARNAT-1999 e NOM-050-SEMARNAT-1993 e estão descritos nas 

tabelas a seguir. 

Tabela 34: Limites de emissões para veículos de passageiros a gasolina. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 
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Tabela 35: Limites de emissões para caminhões leves e utilitários. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 

 

Tabela 36: Limites de emissões para veículos de transporte de passageiros. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 

Tabela 37: Limites de emissões para todos os veículos com combustíveis alternativos. 

 

Fonte: Guia para estabelecer programas de inspeção México 2007. 

Na zona metropolitana do vale do México, os veículos que apresentam mais de 2.500 PPM 

de NOx são reprovados na inspeção de emissões, apesar deste valore não estar considerado 

na norma oficial mexicana. 

Todos os veículos registrados novos ou usados que sejam registrados do distrito federal de-

verão ser inspecionados dentro de 180 dias contados a partir da data de registro e deverão 

passar pela inspeção a cada 6 meses, exceto os veículos que obtiverem o holograma “00”, 

neste caso o veículo estará isento da inspeção por até três semestres posteriores ao semestre 

em que obteve o holograma. 

Durante o processo de inspeção das emissões, os veículos poderão obter as freqüências de 

inspeção tipo “00”, tipo “0” ou tipo “2”, caso o veículo seja aprovado no processo de inspe-

ção visual da fumaça de escapamento, inspeção visual dos componentes de controle de e-

missões e apresentar níveis de emissões de acordo com o estabelecido. A freqüência das 

inspeções que cada veículo obterá, será a que trazer mais benefícios em relação às emissões 

de poluentes. 
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4.3.5. Os tipos de holograma 

 

4.3.5.1. O holograma tipo 00 

Para a obtenção deste holograma os veículos devem cumprir com os seguintes limites de 

emissões e o lambda não poderá ser maior que 1,03. 

 Hidrocarbonetos  – 100PPM; 

 Monóxido de carbono  –  0,6% volume; 

 Óxido de nitrogênio  – 1,000PPM; 

 Oxigênio – 0,6% volume; 

 CO2 + CO – 13 a 16,6 % volume. 

Este holograma poderá ser obtido de uma a três ocasiões para veículos de passageiros a ga-

solina e híbridos, de acordo com o seguinte: 

 Unidades híbridas de qualquer modelo podem obter o holograma e renová-lo por até 

duas vezes. 

 Veículos novos a gasolina modelo 2011 ou posteriores poderão obter o holograma 

por uma só vez. 

 Veículos a gasolina modelo 2007 a 2010 podem obter o holograma e renová-lo Por 

até duas vezes, sempre que cumprir os requisitos estabelecidos na tabela abaixo. 

Tabela 38: Normatividade e limites de emissões para veículos modelo 2007 a 2010. 

 

Fonte: Adaptado o da secretara do meio ambiente, programa de inspeção veicular segundo semestre de 2012. 
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4.3.5.2.. O holograma tipo 0  

 

Poderão obter este holograma os veículos a gasolina dos seguintes modelos:  

 

 Veículo de passageiro de uso particular ou dedicado ao transporte público modelo 

2004 e posteriores. 

 Veículos de passageiros dedicados ao transporte público e privado modelo 2008 e 
posteriores. 

 

 

Os níveis de emissões destes veículos não devem ultrapassar os seguintes limites e o lambda 

não pode ser maior que 1,05: 

 

 Hidrocarbonetos  – 100 PPM; 

 Monóxido de carbono – 0,6 % volume; 

 Óxidos de nitrogênio – 1,000 PPM; 

 Oxigênio – 0,6% volume; 

 CO2 + CO – 13 a 16 % volume. 
 

 

Também poderão obter este holograma os veículos destinados a qualquer uso, que utilizem 

gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP) ou qualquer outro combustível alternativo, de 

qualquer ano modelo, cujos limites de emissões não ultrapassem os seguintes limites: 

 

 Hidrocarbonetos – 100PPM; 

 Monóxido de carbono – 1% volume; 

 Óxidos de nitrogênio – 800 PPM; 

    Oxigênio – 1% volume; 

 CO2 + CO – 7 a 18 % volume. 
 

 

4.3.5.3. O holograma tipo 2. 

 

Poderão obter este tipo de holograma os seguintes veículos: 

 

Veículos de passageiros de uso particular e taxis a gasolina modelo 1990 e posteriores cujos 

limites de emissões não ultrapassem os valores abaixo e o lambda não seja maior que 1.1. 

 

 Hidrocarbonetos  – 350 PPM; 

 Monóxido de carbono – 1% volume; 

 Óxidos de nitrogênio – 2,500 PPM; 

 Oxigênio – 3% volume; 

 CO2 + CO – 13 a 16,5% volume; 
 

Veículos de passageiros de uso particular e taxis a gasolina modelo 1991 e posteriores cujos 

níveis de emissões não ultrapassem os valores abaixo e o lambda não seja maior que 1,05. 
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 Hidrocarbonetos  – 100 PPM; 

 Monóxido de carbono – 1% volume; 

 Óxidos de nitrogênio – 1,500 PPM; 

 Oxigênio – 3% volume; 

 CO2 + CO – 13 a 16,5% volume; 

 

Veículos de transporte público e privado e carga a gasolina modelo 1993 e posteriores cujos 

neveis de emissões não ultrapassem os valores abaixo e o lambda não seja maior que 1.1. 

 

 Hidrocarbonetos  –350 PPM; 

 Monóxido de carbono – 2,5% volume; 

 Óxidos de nitrogênio – 2,500 PPM; 

 Oxigênio – 3% volume; 

 CO2 + CO – 13 a 16% volume; 
 

Veículos de transporte público e privado e carga a gasolina modelo 1994 e posteriores cujos 

neveis de emissões não ultrapassem os valores abaixo. 

 

 Hidrocarbonetos  – 100 PPM; 

 Monóxido de carbono – 1% volume; 

 Óxidos de nitrogênio – 1,5 00 PPM; 

 Oxigênio – 3% volume; 

 CO2 + CO – 13 a 16% volume; 

 

Veículos destinados a qualquer uso, que utilizem gás natural, gás liquefeito de petróleo 

(GLP) ou qualquer outro combustível alternativo, de qualquer ano modelo, cujos limites de 

emissões não ultrapassem os seguintes limites: 

 

 Hidrocarbonetos  – 200 PPM; 

 Monóxido de carbono – 1% volume; 

 Óxidos de nitrogênio –1,000 PPM; 

 Oxigênio – 6 % volume; 

 CO2 + CO – 7 a 18% volume. 
 

 

 

4.3.6. Análise das emissões 
 

As cidades mexicanas apresentaram um crescimento muito grande nas suas frotas veiculares, 

principalmente entre os anos 200 e 2010. Estima-se que em 1980 a frota veicular do país era 

de cinco milhões de unidades, e que em 2010 chegou a 32 milhões. Este aumento se deve a 

alguns fatores como aumento da população, facilidade para se adquirir um veículo, facilida-

de para se importar veículos dos Estados Unidos. 

O problema com os veículos em circulação é que não se conhece seu desempenho ambien-

tal, devido ao fato de que a maior parte das cidades não possuírem um programa de inspeção 

veicular e nem realizarem estudos para avaliar  as emissões dos veículos automotores.A zo-

na metropolitana do vale do México é a única que tem gerado informações sobre as emis-
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sões, pois possui um programa de inspeção e manutenção veicular em operação a mais de 

dez anos. 

 

As informações sobre as emissões veiculares são de grande importância para que se tomem 

medidas que ajudem a melhorar a qualidade do ar. Porém, se existem informações sobre os 

veículos novos, para os veículos usados em circulação estas informações são poucas, pois 

em geral os registros dos veículos estão incompletos, imprecisos ou errados. 

Esta situação é mais complicada nas cidades da fronteira norte do país devido a grande 

quantidade de veículos usados não adequados ao padrão veicular local e que se desconhece 

seu desempenho ambiental, nestas áreas a quantidade de veículos usados importados chega a 

80 a 90% do total da frota, e entre 45 e 78% destes veículos têm média de idade superior a 

dez anos. Na zona metropolitana do vale do México a quantidade de veículos com esta mé-

dia de idade é de 18% da frota. 

 

O gráfico a seguir apresenta as medias de emissões de CO para os automóveis particulares. 

Podem-se observar neste gráfico que os veículos das cidades da fronteira norte apresentam 

níveis de emissão de CO mais altos. Enquanto que cidades como Reynosa  e Veracruz e na 

Zona metropolitana do Vale do México apresentam níveis mais baixos.Este faro pode  estar 

relacionado com a manutenção dos veículos e com a tecnologia do motor. 

 
 

Gráfico 9: Média das emissões de CO para veículos particulares. 

 
Fonte: Estudo de emissões e características veiculares das cidades mexicanas 2010. 

 

Para as emissões de HC o gráfico a seguir mostra o mesmo comportamento que para o CO. 

As emissões das cidades da fronteira norte apresentaram níveis mais altos que as cidades do 

centro, exceto a cidade de Toluca, neste caso é possível que a altitude esteja influenciando 

na eficiência da combustão. 
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Gráfico 10: Média das emissões de HC para veículos particulares. 

 

Fonte: Estudo de emissões e características veiculares das cidades mexicanas 2010. 

 

Para o caso das emissões de NOx, as cidades do norte apresentaram valores de emissões 

entre 100 e 1300 PPM,estes valores são três vezes maiores que os valores apresentados pela 

ZMVM e cinco vezes que os valores apresentados por Monterrey.Considerando que a maio-

ria dos veículos que circulam nas cidades do norte são importados usados dos EUA, é possí-

vel que estas altas taxas de emissões de NOx se deva à ausência de catalisados de três vias. 

 

 

Gráfico 11: Média das emissões de NOx para veículos particulares. 

 

Fonte: Estudo de emissões e características veiculares das cidades mexicanas 2010. 
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5. CONCLUSÃO. 

Para a realização deste trabalho foi feito um estudo sobre as legislações para controle de 

emissões veiculares e os programas de inspeção e manutenção de três importantes mercados, 

Estados Unidos, União Européia e México, para ser feita uma comparação com o programa 

implantado na cidade de São Paulo. 

Observamos que as legislações e os programas de I/M dos três mercados estudados são mui-

to similares, apresentando cada um alguns detalhes que os diferenciam. Os primeiros pro-

gramas implantados não alcançaram resultados expressivos em relação à redução das emis-

sões, porém com melhorias nos programas como a inclusão do tipo de teste dinâmico em 

banco de dinamômetro, como foi no caso dos EUA e da União Européia, e posteriormente 

no México, que utiliza atualmente os tipos de prova estática e dinâmica. Outro ponto a se 

ressaltar é em relação à periodicidade das inspeções que são diferentes nestes mercados. 

Como exemplo podemos citar os veículos leves de passageiros que nos Estados Unidos pas-

sam pela inspeção a cada 2 anos, na União Européia são inspecionados 4 anos após o pri-

meiro licenciamento e depois a cada 2 anos até completar 8 anos, após isso passam a ser 

inspecionados anualmente, no México a periodicidade pode variar de acordo com o consu-

mo de gasolina e os níveis de emissões de NOx.   

A legislação para controle das emissões e o programa de I/M da cidade de São Paulo segue a 

legislação do PROCONVE, que por sua vez segue a legislação dos EUA que é considerada a 

mais avançada. Porém o programa de I/M de São Paulo apresenta algumas diferenças em 

relação aos três países considerados no estudo. Por exemplo, em relação ao tipo de prova 

aplicada que é a prova estática com o veículo em marcha lenta e a 2500 RPM, as inspeções 

são anuais para todos os tipos de veículos, exceto para os veículos que se encontram no e-

xercício do primeiro licenciamento. Outros pontos a serem observados, são a falta de um 

convênio entre o órgão que realiza as inspeções e o departamento de trânsito para a emissão 

do licenciamento automaticamente após a aprovação do veículo na inspeção, a falta de in-

formações referentes ao tema, o que dificulta o entendimento do programa pelos proprietá-

rios dos veículos, e também no caso de São Paulo, o fato de que o programa tenha alcance 

apenas municipal. 

Sabe-se também que a frota da região metropolitana de São Paulo é de aproximadamente 

7.300.000 veículos e possuem uma média de idade de 10 anos, sendo deste total 4.275.000 

pertencentes à cidade de São Paulo e o restante pouco mais de 3.000.000 pertencentes às 

outras cidades, com isso deduzimos que grande parte dos veículos que circulam pela cidade 

não pertencem ao município e não passam pela inspeção o que reduz os efeitos da eficácia 

do programa de I/M. 

Para sanar este problema, o programa de I/M deveria ser instituído pelo governo federal, e 

não pelos municípios, sendo obrigada sua implantação principalmente nas regiões metropo-

litanas com grandes frotas veiculares, e que apresentem problemas de poluição relacionados 

a emissões veiculares.  
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Os pontos que poderiam ser alterados no programa de I/M da cidade de São Paulo para tor-

ná-lo mais eficiente e adequado a nossa realidade são: 

  

 Alteração da periodicidade para que se favoreçam os veículos com tecnologias de 

controle de emissões mais modernas. 

  O estabelecimento de um convênio entre o órgão que realiza as inspeções e o depar-

tamento de trânsito para a emissão do licenciamento logo após a aprovação do veí-

culo na inspeção.  

 A implantação de um programa de abrangência federal, ou ao menos nas regiões 

metropolitanas. 

 Conforme preconiza o PROCONVE, deve-se conscientizar a população quanto aos 

benefícios da inspeção ambiental, que afeta a saúde de todos. Usar campanhas didá-

ticas que atinjam a linguagem da população. 
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6. PROPOSTAS FUTURAS 

 

Fica para um estudo futuro a possibilidade da realização da prova dinâmica em banco de 

dinamômetro, a viabilidade de implantação de um programa de renovação da frota, pois a 

média de idade dos veículos do estado de São Paulo é de 10 anos, sendo que a maior parte 

destes são veículos a gasolina com mais de 12 anos de uso e em alguns casos veículos sem 

dispositivos de controle de emissões. E também pode ser estudado um sistema de rodízio 

que vise melhorar não só a questão do trânsito, mas também a redução da poluição e que 

privilegie os veículos mais novos e menos poluentes isentando estes do rodízio e obrigando 

os veículos mais poluidores a não circularem por um período maior. 
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