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RESUMO 

 

Este estudo apresenta como a Inspeção Técnica Veicular (ITV) pode ser implantada no Brasil, 

apresentando o histórico, equipamentos utilizados, a estrutura e planejamento de uma estação 

de ITV e como é realizado todo processo de inspeção. Tendo como base pesquisas e dados 

dos países no qual a ITV é obrigatória, na qual tal procedimento é fundamental para seguran-

ça dos usuários de automóveis, e demonstrando a evolução que trouxe a esses países como, 

por exemplo, na redução de acidentes graves por defeitos mecânicos, na manutenção preven-

tiva, renovação da frota, geração de novos empregos e implantação de novas tecnologias vol-

tadas para as áreas de segurança e inspeção. Porém, apresentam-se às dificuldades na implan-

tação da inspeção no Brasil, tais como: espaço físico, infraestrutura, investimentos e qualifi-

cação profissional. Apresentam soluções para se tornar viável a implantação da Inspeção de 

Segurança Veicular no Brasil tornando-a futuramente obrigatória, assim como a Inspeção 

Veicular Ambiental de Emissões. 

 

Palavras-chave: Automóveis, Inspeção, Veicular, Segurança. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study shows how the Technical Inspection Vehicle (TIV) can be implemented in Brazil, 

introducing the historic, used equipment, the structure and design of TIV station and how the 

full inspection process is performed based on research and data in countries where TIV is 

mandatory, which procedure is essential for the car users safety, and presenting  the evolution 

brought to these countries, for instance, in the serious accidents reducing by mechanical de-

fects, preventive maintenance, fleet renewal, generating new jobs and deployment of new 

technologies for the area of safety and inspection. However, showing the difficulties in the 

inspection implementation in Brazil, such as: physical space, infrastructure, investment and 

professional qualification. Presenting solutions to make feasible in the development of Vehi-

cle Safety Inspection in Brazil making it mandatory in the future, as well as the Environmen-

tal Emissions Vehicle Inspection. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante anos a frota de veículos no Brasil vem crescendo muito rápido, e com isso o 

número de acidentes e a poluição também têm aumentado muito. A preocupação com a segu-

rança e o meio ambiente tem feito às autoridades e a população tomar algumas medidas para 

tentar amenizar os efeitos que o trânsito tem ocasionado, visando melhorar a qualidade de 

vida da população em relação ao meio ambiente e segurança nas vias. 

O problema da poluição do meio ambiente já está sendo solucionado em algumas ci-

dades do País é o caso da cidade de São Paulo que implantou o Programa de Inspeção e Ma-

nutenção de Veículos em Uso I/M-SP que foi instituído pela Lei Municipal nº 11.733 de 27 de 

março de 1995, alterada pelas Leis nº 12.157 de 9 de agosto de 1996 e nº 14.717 de 17 de 

abril de 2008, e pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e está 

previsto no Artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Programa inspeciona todos 

os veículos registrados no Município de São Paulo com o objetivo de reduzir a poluição do ar, 

medem nos automóveis e motocicletas os níveis de Monóxido de Carbono (CO), Dióxidos de 

Carbono (CO2) e Hidrocarbonetos (HC) e nos veículos de motor Diesel mede os valores de 

opacidade e de material particulado (fuligem) cujos limites são estabelecidos na Portaria 

06/SVMA-G 2012. A Controlar é uma empresa privada criada a partir de uma licitação da 

prefeitura de São Paulo para prevenir e regulamentar a qualidade do ar emitido por veículos 

automotivos no Município de São Paulo. É uma empresa de propósito específico, ou seja, foi 

criada pelo consórcio vencedor da licitação realizada pela Prefeitura Municipal de São Paulo 

para a implantação e operação do programa de inspeção e manutenção de veículos (CON-

TROLAR). 

Já o problema da segurança veicular não tem nenhum programa que faça análise e a 

inspeção das condições de segurança dos veículos no Brasil. Em 1997 a obrigatoriedade da 

inspeção no Brasil foi definida pela Lei 9.503 do CTB. Entretanto não entrou em vigor. Mas 

ao contrário do Brasil, diversos países do exterior como Estados Unidos e a União Europeia já 

adotaram, há muitos anos, a Inspeção Técnica Veicular (ITV) como obrigatória e com isso 

conseguiram trazer vários benefícios, tais como:  

 Redução de acidentes; 

 Preocupação com a manutenção preventiva e corretiva dos veículos; 

 Renovação da frota; 

 Desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros benefícios. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_do_Meio_Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Tr%C3%A2nsito_Brasileiro
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/inspecao_veicular/legislacao/index.php?p=108
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/inspecao_veicular/legislacao/index.php?p=108
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_e_administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica_na_cidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_do_ar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_automotivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_automotivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_de_prop%C3%B3sito_espec%C3%ADfico&action=edit&redlink=1
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Nesses países a ITV tem sido um dos principais meios para fiscalizar e incentivar a 

manutenção dos veículos, tanto na segurança como na emissão de poluentes. E os fabricantes 

tem a obrigação de projetar os veículos novos com exigências pré-estabelecidas na norma e 

legislações vigentes nestes países. A ITV inspeciona vários itens do veículo envolvendo a 

segurança através de normas. O órgão que define esses itens é a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e a norma de inspeção é a ABNT NBR14040. Através deste estudo 

será apresentado como os países que já tornaram a ITV como obrigatórias, melhoraram sua 

segurança e os benefícios conquistados. Na sequência, deseja-se apresentar soluções para tor-

nar a implantação de ITV viável no Brasil. 

1.1. Motivação 

No Brasil uma das grandes pergunta a se fazer é: 

Quanto vale a segurança no trânsito brasileiro? 

Atualmente aproximadamente 3,3% dos acidentes de trânsito estão relacionados dire-

tamente ou indiretamente por falhas mecânicas, de acordo com a Policia Rodoviária Federal, 

isso se equivale a 3.756 acidentes, conforme Tabela 1. 

Fatores contribuintes N° de acidentes % 

Componentes humanos / comportamentais 65.608 58,3 

Falta de atenção 31.736 28,2 

Velocidade incompatível 12.439 11,1 

Distancia de segmento 9.774 8,7 

Desobediência à sinalização 4.971 4,4 

Ultrapassagem indevida 3.862 3,4 

Dormindo 1.923 1,7 

Ingestão de álcool 903 0,8 

Veículo 3.756 3,3 

Defeito mecânico em veículo 3.756 3,3 

Via 3.879 3,4 

Buraco na via 2.313 2,1 

Defeito na via 1.566 1,4 

Outras causas 39.214 34,9 

Total 112.457 100 

Tabela 1 - Número de acidentes e os fatores contribuintes para a sua causa. - Adaptado de (IPEA, 2006). 

Os acidentes de trânsito foram responsáveis por mais de 57 mil mortes superando os 

EUA e todos os países da União Europeia conforme apresentado na Tabela 2. 
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Comparativo entre Brasil, EUA e União Europeia - 2008. 

PAÍS  
Mortes por AT 

2011 

População 

2008 (milhões) 

Coeficiente de 

Mortalidade / 100 mil habitantes 

Brasil 57.116 189,6 30,1 

Estados Unidos  32.885 306 12,5 

União Europeia 38.876 498 7,8 

Tabela 2 - Comparativo entre Brasil, Estados Unidos e União Europeia em relação ao coeficiente de mortalidade 

causado por acidentes de trânsito - Adaptado de (SOARES JR., 2012). 

Tendo como base os dados apresentados anteriormente, é possível comentar que os 

milhares de mortes causadas por falhas mecânicas poderiam ser evitadas por manutenções 

adequadas nos veículos. Ainda há em segundo plano a questão do custo que um acidente de 

trânsito oferece para o Brasil, por exemplo, em 2011 os acidentes de trânsito custaram aos 

brasileiros aproximadamente 40 bilhões de reais. 

Atualmente a frota circulante brasileira se encontra no ranking de maiores do mundo, 

ocupando a 8° posição e também é reconhecida por possuir uma das frotas com a idade média 

mais avançada. Entretanto, mesmo possuindo esses dois elevados números, o Brasil não pos-

sui dados oficiais sobre manutenção e preservação de sua frota agravando ainda mais os índi-

ces apresentados anteriormente. Com isso é evidente a necessidade do estudo, desenvolvimen-

to e implantação de um programa nacional, para que o trânsito brasileiro seja mais seguro. 

1.2. Objetivo 

O objetivo da realização deste trabalho é de apresentar as melhorias que a inspeção de 

segurança veicular traria para o Brasil. Segundo as pesquisas, no ano de 2010 havia por volta 

de 67% da frota de veículos leves e pesados com idade entre 4 a 20 anos (ANFAVEA, 2012). 

Isso nos faz pensar que, muitos destes veículos podem não realizar a manutenção preventiva 

adequadamente, tanto por motivos financeiros ou também por não haver uma regulamentação 

vigente no país. Isso acaba levando a um alto índice de acidentes por falha mecânica, provo-

cados por má conservação dos veículos.  

Para ter-se referência, pesquisaremos os benefícios e os índices de melhorias nos paí-

ses em que a inspeção de segurança veicular é obrigatória, apresentando como foi implantada 

e as leis que as rege. 

Inclui-se na pesquisa os equipamentos que são necessários para a realização de uma 

inspeção de segurança veicular completa, bem como o espaço físico necessário para construir 
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uma linha de inspeção. Os custos e possíveis problemas na implantação da ITV. Também será 

apresentado como é realizado e quais itens são inspecionados no veículo.  

Contudo, irá analisar todos os benefícios de outros países para que se possa verificar a 

melhor maneira de implantar a inspeção de segurança veicular no Brasil. 

1.3. Metodologia 

O método será totalmente baseado em pesquisas de teses, normas técnicas, legislações, 

livros, catálogos técnicos e dados internacionais pesquisados pela internet e através de conta-

tos com empresas ativas na Inspeção veicular. A pesquisa é uma escolha preliminar para que 

se possa comparar o que já existe em outros países e o que se tem atualmente no Brasil.  

Serão apresentados os benefícios que se pode trazer não apenas para a frota de veícu-

los como também para a população. 

1.4. Estrutura e Organização 

Este trabalho é composto de quatro capítulos, sendo que alguns estão divididos em 

subcapítulos para a melhor compreensão do leitor. O primeiro capítulo contém uma explana-

ção geral das ideias e objetivos deste trabalho. O segundo traz a informação técnica necessária 

para o entendimento teórico do trabalho, sendo abordados tópicos fundamentais sobre o que é 

a ITV, as legislações e normas vigentes, sua parte operacional no Brasil e nos países do exte-

rior. O terceiro refere-se ao desenvolvimento dos objetivos deste trabalho, tais como: o estudo 

de caso sobre os problemas e soluções para a implantação da ITV no Brasil. O quarto capítulo 

é exposta a conclusão final obtida através do estudo citado do terceiro capítulo e também co-

mentários sobre futuros trabalhos que possam aprimorar o conteúdo abordado. 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Inspeção Técnica Veicular  

A Inspeção Técnica Veicular é uma vistoria em que, sem desmontar qualquer compo-

nente do veículo podem ser localizadas falhas e irregularidades. Sendo efetuada de forma au-

tomatizada minimizando avaliações subjetivas e em locais regulamentados para tal finalidade, 

abrangendo apenas veículos leves e pesados (SALVO JR, 2012). 

Segundo (ABNT, 1998), os itens inspecionados para veículos leves e pesados são de-

finidos pela norma NBR 14040, listados abaixo:  

 Identificação; 

 Equipamentos obrigatórios e proibidos;  

 Sinalização; 

 Iluminação; 

 Freios; 

 Direção; 

 Eixos e Suspensão; 

 Pneus e rodas; 

 Sistemas e componentes complementares. 

2.1.1 No Brasil 

O setor automobilístico no Brasil vem crescendo desde as décadas de 50 e 60, e atual-

mente está entre os 6 mais importantes do mundo. O setor é responsável por significativa par-

cela do Produto Interno Bruto (PIB) nacional atingindo atualmente aproximadamente 3,4 mi-

lhões de veículos no mercado interno e a exportação (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

Segundo dados de 2012, foram produzidos no país mais de 3,5 milhões de veículos, 

fazendo com que a indústria automobilística brasileira ocupa a 6° colocação entre os países 

produtores de veículos (ANFAVEA, 2012). A Tabela 3 apresenta a produção mundial de veí-

culos entre os anos de 2002 a 2011. 
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Tabela 3 - Produção mundial de veículos. - Extraído de (ANFAVEA, 2012). 

Na linha destacada encontra-se o volume de produção de veículos no Brasil, isso fez 

com que a taxa de motorização da população brasileira apresentasse uma media de 6,1 habi-

tantes por veículo. Observa-se na Tabela 4 que nos países de 1° mundo apresentam índices já 

estabilizados enquanto países da América Latina e Leste Europeu apresentam índices crescen-

tes. 

Segundo (SINDIPEÇAS e ABIPEÇAS, 2012) a frota circulante brasileira, incluindo 

automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, cresceu 7% em 2011, para 34,9 milhões de 

veículos, dados apresentados na Tabela 5. Estes dados estatísticos oficiais da frota circulante 

são objetos de constantes contestações. Na realidade esses dados refletem o número de veícu-

los registrados nos cadastros do DETRAN dos diversos estados, não havendo uma rotina bem 

estabelecida para a baixa de veículos que saem de circulação, seja por sucateamento em face 

da idade avançada ou em decorrência de acidentes. Dessa situação resulta que os cadastros 

oficiais incluem veículos que não mais estão em circulação. 
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Tabela 4 - Taxa de Habitantes por veículos - Extraído de (ANFAVEA, 2012). 

Segmento Frota em 2009 Frota em 2010 Frota em 2011 
Crescimento     

2010/2011 

Automóveis 23.990.950 25.885.718 27.671.474 7% 

Comerciais leves 4.299.786 4.784.018 5.289.741 11% 

Caminhões 1.354.593 1.490.748 1.541.740 3% 

Ônibus 317.458 331.906 353.886 7% 

Total 29.962.787 32.492.390 34.856.841 7% 

Motocicletas 9.451.514 10.605.469 11.674.656 10% 

Tratores 552.034 578.660 592.599 2% 

Tabela 5 - Frota Circulante no Brasil – Adaptado de (SINDIPEÇAS e ABIPEÇAS, 2012). 

Segundo (SINDIPEÇAS e ABIPEÇAS, 2012) a variação da idade média da frota cir-

culante ao longo do tempo pode revelar uma série de alternativas decorrentes de seu compor-

tamento. De um modo geral, a análise da frota circulante brasileira demonstra um pequeno 

índice de renovação. Isto pode ser devido a várias razões, dentre elas, destacam-se: 

• O aumento da taxa de motorização: um acréscimo na taxa de motorização gerado pe-

lo acesso das classes sociais mais baixas a financiamentos que tornam possível a aquisição de 

veículos usados. 

• Fiscalização: A obrigatoriedade por parte dos órgãos competentes da realização da 

inspeção ambiental anual dos veículos, gerando uma melhoria no estado geral de conservação 

da frota circulante. 

• O poder aquisitivo: O aumento da renda média domiciliar pode influenciar a decisão 

de adquirir um veículo novo, além de afetar diretamente o mercado de veículos usados. 
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• Manutenção rotineira: Promove um incremento no estado de conservação dos veícu-

los que pode estar sendo influenciada pelo aumento do poder aquisitivo das famílias ou pela 

obrigatoriedade da realização de inspeções ambientais. 

O comportamento aleatório da variável idade média da frota de automóveis e comerci-

ais leves ao longo do período de 2009 a 2011, apresentados na Tabela 6: 

Segmento Idade média em 2009 Idade média em 2010 Idade média em 2011 

Automóveis 8 anos e 10 meses 8 anos e 9 meses 8 anos e 9 meses 

Comerciais leves 8 anos  7 anos e 8 meses 7 anos e 4 meses 

Caminhões 10 anos e 6 meses 9 anos e 10 meses 9 anos e 10 meses 

Ônibus 9 anos e 5 meses 9 anos e 4 meses 9 anos e 4 meses 

Total 8 anos e 10 meses 8 anos e 8 meses 8 anos e 8 meses 

Tabela 6 - Idade média da frota circulante do Brasil – Adaptado de  (SINDIPEÇAS e ABIPEÇAS, 2012). 

Se há dúvidas sobre a magnitude da frota do país, pode-se afirmar que o desconheci-

mento das condições do seu estado de conservação é total. Segundo (ALVAREZ JR. e MAR-

TINEZ, 2001), não é necessário ser um especialista em mecânica para identificar veículos 

sem as mínimas condições de tráfego, colocando em risco não só os seus ocupantes, mas os 

ocupantes de outros veículos e pedestres. Pesquisa realizada por Roberto Scaringella, consul-

tor da AEA (Associação de Engenharia Automotiva) e um dos fundadores da CET (Compa-

nhia de Engenharia de Tráfego), revela que 27% dos acidentes estão ligados a algum proble-

ma de manutenção do carro.   

Segundo pesquisa realizada pelo INST (Instituto Nacional de Segurança do Trânsito) 

efetuado com apoio da indústria de autopeças alguns levantamentos em amostras de veículos 

leves e pesados, tendo como objetivos principais: 

 Conhecimentos das condições de conservação e manutenção da frota circu-

lante; 

 A conscientização dos proprietários e motoristas para a necessidade da manu-

tenção preventiva. 

Os itens avaliados relacionaram-se aos principais sistemas e componentes de seguran-

ça do veículo, destacando-se: 

 Sistema de Freios; 

 Sistemas de Suspensão; 

 Sistemas de direção; 
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 Sistemas de iluminação e direção; 

 Pneus e Rodas. 

Os resultados das avaliações demonstraram um quadro extremamente preocupante, na 

qual foram detectados defeitos graves que comprometiam a segurança dos veículos. Dos veí-

culos leves apenas 1,5% não apresentaram nenhum defeito e aproximadamente 85% apresen-

taram defeitos de média e grave intensidade, e os veículos pesados avaliados, todos apresenta-

ram ao menos um defeito, sendo que aproximadamente 90% apresentaram defeitos de nature-

za média e grave. Apresentados nas Tabela 7 e Tabela 8: 

Item São Paulo Campinas Porto Alegre 

Freios 

 Fluido 

 Pastilhas 

 Discos 

 

46% 

27% 

38% 

 

73% 

43% 

48% 

 

79% 

25% 

23% 

Suspensão 

 Amortecedores 

 Molas 

 Juntas homocinéticas  

 

61% 

22% 

26% 

 

56% 

21% 

9% 

 

30% 

12% 

13% 

Direção 

 Folgas 

 

17% 

 

13% 

 

11% 

Faróis 

 Desregulados 

 Danificados 

 Lâmpada queimada 

 

91% 

29% 

9% 

 

91% 

14% 

5% 

 

65% 

13% 

8% 

Lanternas 

 Danificadas 

 Lâmpada queimada 

 

48% 

15% 

 

53% 

42% 

 

23% 

10% 

Pneus 

 Desgaste 

 Calibragem 

 

25% 

96% 

 

21% 

55% 

 

10% 

74% 

Tabela 7 – Síntese das avaliações em veículos leves – Porcentagem de incidência de defeitos – Adaptado de 

(ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

Em cada 100 veículos leves analisados: 



27 

 

 38 apresentavam faróis em mau estado; 

 48 apresentavam lanternas em mau estado; 

 31 apresentavam espelhos retrovisores em mau estado; 

 86 apresentavam pelo menos um problema de suspensão; 

 39 apresentavam pelo menos um problema de direção; 

 72 apresentavam pelo menos um problema de freio; 

 23 apresentavam pelo menos um problema nas rodas; 

 22 apresentavam os 4 pneus em mau estado. 

Item São Paulo Campinas Porto Alegre 

Freios 

 Água no reservatório 

 

93% 

 

66% 

 

31% 

Suspensão 

 Amortecedores 

 

36% 

 

58% 

 

- 

Direção 

 Folgas 

 Vazamentos 

 

68% 

30% 

 

50% 

43% 

 

38% 

- 

Faróis 

 Desregulados 

 Lâmpada queimada  

 Danificados 

 

69% 

13% 

32% 

 

- 

- 

- 

 

90% 

21% 

20% 

Lanternas 

 Lâmpada queimada 

 Danificadas 

 

63% 

30% 

 

- 

- 

 

46% 

21% 

Pneus 

 Desgaste 

 Calibragem 

 

- 

86% 

 

47% 

99% 

 

53% 

41% 

Tabela 8 – Síntese das avaliações em veículos pesados – Porcentagem de incidência de defeitos – Adaptado de 

(ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

Em cada 100 veículos pesados analisados: 

 40 apresentavam faróis em mau estado; 

 77 apresentavam lanternas em mau estado; 

 91 apresentavam espelhos retrovisores em mau estado; 

 86 apresentavam pelo menos um problema de suspensão; 
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 93 apresentavam pelo menos um problema de direção; 

 97 apresentavam pelo menos um problema de freio; 

 25 apresentavam pelo menos um problema nas rodas; 

 17 apresentavam pelo menos um pneu inseguro. 

2.1.1.1 Legislação 

A Lei 5.108 de 21 de setembro de 1966, que instituiu Código Nacional de Trânsito 

(CNT), no artigo 37, já previa o controle técnico da segurança veicular. Entretanto, na prática, 

por diversas razões, nunca chegaram a ser executadas. (BRASIL, 1966)  

 Em 31 de agosto de 1981, foi instituída a Lei 6.938, que estabeleceu a Política de 

Meio Ambiente (PNMA), que tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qua-

lidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida hu-

mana. E com isso foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), que são 

órgãos responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. O órgão que determina 

as normas e resoluções de proteção ao meio ambiente é o CONAMA, e desde então os diver-

sos órgãos tem legislado sobre a ITV no Brasil (BRASIL, 1981). 

A Lei 5.108 foi revogada pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que atualmente junto com suas Resoluções Comple-

mentares, regulamenta o trânsito brasileiro. Os órgãos de trânsito municipais também tem 

autonomia para normatizar detalhes do trânsito, desde que estejam de acordo com o CTB. 

O CTB apresenta no capitulo IX, as disposições gerais sobre os veículos. O Art.104 

menciona a obrigatoriedade da inspeção técnica de segurança, emissões de gases poluentes e 

ruído dos veículos em circulação: 

“Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle 

de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, 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”.  (BRASIL, 1997) 

O CTB apresenta no capítulo XII, sobre licenciamento, O Art.131 §3°, menciona que 

o licenciamento só pode ser feito com a comprovação da aprovação da inspeção: 

“§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas ins-

peções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, con-

forme disposto no art. 104”.  (BRASIL, 1997) 
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Em1998, a ABNT estabeleceu as diretrizes gerais e requisitos específicos para execu-

ção da inspeção de segurança veicular, seguindo as leis do CTB, lança as normas NBR-14040 

(veículos automotores, exceto motocicletas e assemelhados) e NBR14180 (motocicletas e 

assemelhados), ambas divididas em 12 partes: 

Parte 1: Diretrizes básicas; 

Parte 2: Identificação; 

Parte 3: Equipamentos obrigatórios e proibidos; 

Parte 4: Sinalização; 

Parte 5: Iluminação; 

Parte 6: Freios; 

Parte 7: Direção; 

Parte 8: Eixos e suspensão; 

Parte 9: Pneus e rodas; 

Parte 10: Sistemas e componentes complementares; 

Parte 11: Estação de inspeção de segurança veicular; 

Parte 12: Habilitação de inspetores de segurança veicular. 

A Resolução 84 do CONTRAN, de 19 de novembro de 1998, estabelece normas refe-

rentes à ITV, de acordo com artigo 104 do CTB. Nessa resolução são apresentadas as formas 

de inspeção, a periodicidade, as estações de inspeção, a habilitação dos inspetores técnicos e o 

modelo de administração do sistema. Considerando a insuficiência do prazo estabelecido para 

elaboração da nova adequação da forma de inspeção de segurança veicular, fica suspensa a 

vigência da Resolução no 84/98-CONTRAN. 

Em 2000, a ABNT instituiu a NBR14624 que complementa a NBR14040 e 

NBR14180, esta norma especifica a codificação dos itens incluídos na inspeção técnica de 

veículos, abrangendo itens de segurança e de controle da emissão de gases poluentes e de ruí-

dos, assim como padroniza os itens da inspeção para as diversas categorias de veículos. 

Na Figura 1 é ilustrada em escala cronológica, a evolução da legislação relativa à ITV. 
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Figura 1 - Evolução da Legislação Brasileira quanto a ITV - Adaptado de (OLIVEIRA, 2009). 
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Atualmente o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) aguarda a tramitação do 

Projeto de Lei 5979/2001, que altera o artigo 104 na Lei 9.503, que está pronto para ser vota-

do no Plenário da Câmara dos Deputados, para retomar a regulamentação da ITV. O objetivo 

da proposta é estabelecer e fiscalizar condições mínimas de segurança e limites de emissões 

de poluentes e ruídos para a frota brasileira. Pelo projeto, o CONTRAN e o CONAMA (Con-

selho Nacional do Meio Ambiente) fixarão as normas de inspeção, que será semestral para 

veículos escolar e anual para os demais. Quanto à segurança, terão de passar obrigatoriamente 

por inspeção, veículos a partir do segundo licenciamento. Já a inspeção ambiental passa a ser 

uma exigência a partir do terceiro ano de licenciamento (BRASIL, 2002). 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) é o 

órgão responsável para a acreditação de organismos de inspeção. Por envolver um serviço 

requerido compulsoriamente e considerando ser o credenciador único, o Inmetro tem o com-

promisso de atender todas as solicitações de credenciamento que lhe chegam além de manter 

a supervisão nos organismos credenciados sem perder de vista a credibilidade do credencia-

mento e das inspeções.  

O Inmetro operacionaliza as atividades de credenciamento através de uma diretoria 

denominada Coordenação Geral de Credenciamento – Inmetro/Cgcre. A Cgcre possui duas 

divisões, uma dedicada ao credenciamento de organismos (Dicor) e outra ao credenciamento 

de laboratórios (Dicla). Na Dicor, existem três setores responsáveis pela execução do creden-

ciamento de organismos de inspeção e de organismos de certificação de sistemas de gestão e 

de produtos. O credenciamento de organismos de inspeção é conduzido pela Equipe de Orga-

nismos de Inspeção (Eqois). 

Com base nas normas e guias internacionais ISO 17020:2006 para organismos de ins-

peção, o Inmetro elaborou as normas NIT-DIOS em janeiro de 2009, na qual nesta pesquisa 

serão abordadas as normas NIT-DIOS-001 e NIT-DIOS-002. 

A norma NIT-DIOS-001 estabelece o Regulamento para a Acreditação de Organismos 

de Inspeção, incluindo direitos e deveres da Coordenação Geral de Credenciamento (Cgcre) e 

dos Organismos, bem como condições necessárias para a concessão e a manutenção da acre-

ditação de Organismos de Inspeção. 

A norma NIT-DIOIS-002 estabelece o critério específico que um organismo de inspe-

ção de segurança veicular deve atender para fins de obtenção e manutenção da acreditação na 

Cgcre, complementando a NIT-DIOIS-001 (NÓBREGA, 2003). 
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2.2. Estação de Inspeção Técnica Veicular 

Segundo (SALVO JR, 2012), a estação de inspeção técnica é o local na qual fica toda 

infraestrutura, a linha de inspeção e equipamentos que vão realizar toda inspeção.  As edifica-

ções das estações devem levar em conta: o preparo do terreno, alicerce, estruturas metálicas, 

alvenaria, revestimentos, coberturas, instalações elétricas e hidráulicas, sendo adequadas a 

suas finalidades.   A ABNT especifica os requisitos mínimos quanto aos equipamentos e ins-

talações de uma estação de inspeção de segurança veicular. Uma estação de inspeção de segu-

rança veicular deve atender as seguintes exigências: 

 Análise de impacto no tráfego; 

 Estacionamento compatível com expectativa; 

 Área administrativa: apoio à inspeção e clientes; 

 Executar exclusivamente inspeção veicular; 

 Disposição dos equipamentos que dispense manobras; 

 Fluxo de entrada e saída independentes (preferência); 

 Áreas cobertas; 

 Ventilação para inspeção com motor ligado; 

 Piso plano e horizontal; 

 Plano de calibração dos equipamentos. 

A linha de inspeção é o conjunto de equipamentos mecanizados formados por placas 

de desvio lateral, banco de suspensão e frenômetro para a avaliação de desempenho de siste-

mas de direção, suspensão e freios. As linhas de inspeção e o fosso devem estar de acordo 

com as dimensões mínimas apresentadas nas Tabela 9 e Tabela 10: 

 Linha Entradas e saídas 

Tipo de Linha Largura (m) Altura (m) Largura livre (m) Altura livre (m) 

Leve 4,0 4,0 3,0  

Pesada 5,0 5,0 4,0 4,5 

Mista 5,0 5,0 4,0 4,5 

Tabela 9 - Dimensões mínima linha de inspeção - Adaptado de  (SALVO JR, 2012). 

Tipo de Linha Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) 

Leve 6,0 0,7 a 0,9 1,6 a 1,7 

Pesada 10,0 0,9 a 1,1 1,5 a 1,6 

Mista 10,0 0,7 a 0,9 1,5 a 1,6 

Tabela 10 - Dimensões mínimas fosso de inspeção - Adaptado de (SALVO JR, 2012). 
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2.2.1 Linha Leve 

Nas linhas leves é realizada a inspeção de automóveis, camionetas com capacidade de 

carga até 1500 Kg e reboques com peso bruto total de até 750 Kg. A Figura 2 está represen-

tando o esquema de uma linha de inspeção leve, e como pode ser observado está dentro das 

especificações citadas anteriormente. A Figura 2 ilustra também a posição dos equipamentos 

necessários para a realização da inspeção, apenas podendo ser mudar de posição de acordo 

com a variação do tamanho do veículo (NOVAES, 2006). 

 

Figura 2 - Linha leve - Extraído de  (NOVAES, 2006). 

2.2.2 Linha pesada e mista 

As linhas pesadas e mistas são semelhantes às linhas leves, na qual irão mudar apenas 

os comprimentos da linha, os equipamentos de alinhamento, freio e folgas que são adequados 

para suportarem veículos pesados. Ao contrario dos veículos leves, os veículos pesados não 

passam pelo modulo de suspensão, isso por causa de definição de norma. Na Figura 3 está o 

esquema de linha pesada e mista com toda a localização dos equipamentos e comprimentos 

que estão de acordo com as exigências mínimas exigidas para uma linha de inspeção entrar 

em operação  (NOVAES, 2006).   
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Figura 3 - Linha mista ou universal - Extraído de (NOVAES, 2006). 

2.3. Equipamentos utilizados 

A inspeção mecanizada conta com alguns equipamentos importantes, tais como: 

regloscópio, frenômetro, placa para verificação do alinhamento de rodas, banco de provas de 

suspensão e equipamento para verificação de folga. Os equipamentos foram definidos a partir 

das NBR 14040:19998 e NBR 14180:1998, quanto à segurança veicular. 

2.3.1 Regloscópio 

Segundo (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001), o regloscópio é o equipamento utili-

zado para verificação da existência e definição do limite claro - escuro e da regulagem da in-

clinação vertical, alinhamento e intensidade do feixe luminoso dos faróis baixo, alto, de ne-

blina e longo alcance. É constituído pelos seguintes componentes básicos ilustrados na Figura 

4: 

1. Coluna vertical; 

2. Câmara óptica;  

3. Nível; 

4. Lentes de Fresnel;  

5. Ajustador de horizontalidade;  

6. Ajustador da altura com freio; 
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7. Suporte; 

8. Extensão telescópica; 

9. Metro; 

10. Luxímetro; 

11. Botão do teste de bateria; 

12. Botão de medição da intensidade luminosa; 

13. Placa de proteção; 

14. Ajustador com escala para medição da percentagem de inclinação do foco; 

15. Barra de alinhamento; 

16. Fixador da barra de alinhamento. 

 

Figura 4 - Regloscópio - Extraído de (CEPRA, 2000). 

O sistema ótico é concebido de tal forma que reproduz sobre uma tela em escala redu-

zida da projeção real do feixe luminoso sobre uma tela imaginaria posicionada a uma distan-

cia do veículo  

A tela do aparelho deve ser dotada de marcações dos eixos horizontal e vertical e de 

uma linha de referência correspondente ao perfil do feixe luminoso assimétrico, constante da 

regulamentação. A parte da esquerda desta linha corresponde ao limite claro-escuro e a parte 

da direita deve ser inclinada de 15º em relação ao eixo horizontal, como ilustrado na Figura 5: 
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Figura 5 – Tela de direção do feixe de luz do farol- Extraído de (CEPRA, 2000). 

2.3.1.1.   Procedimento de operação do regloscópio 

Segundo (CEPRA, 2000) e (SALVO JR, 2012), o procedimento de operação do 

regloscópio é o seguinte: 

a) Efetuar o alinhamento do regloscópio com o veículo e colocar o equipamento a 

uma distância de 20 a 50 cm do farol, como ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6- Distancia da Câmara ótica e farol- Extraído do site da (HOFMANN, 2012). 

b) Conduzir o equipamento até o centro do veículo e alinhar o referencial A conforme 

Figura 7. 

 

Figura 7 – Alinhamento do regloscópio em relação ao veículo - Extraído do site da (HOFMANN, 2012). 

O operador deverá centralizar a imagem frontal do veículo entre as linhas referenciais. 

Uma vez centralizado, o alinhador de faróis, também conhecido como regloscópio, pode ser 

movimentado tanto verticalmente quanto transversalmente, em relação ao eixo longitudinal do 
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veículo, conservando o alinhamento. Posteriormente o regloscópio deverá ser posicionado em 

frente ao farol a ser avaliado. Se necessário, regular a altura da câmara ótica. Estabelecer o 

valor do declive do facho de luz com relação a sua origem na escala graduada do painel inter-

no do regloscópio.  

Projetar o feixe luminoso no alvo existente no seu interior e observar se a linha de de-

marcação entre a zona iluminada e a zona escura coincide com as marcas traçadas no alvo 

para o tipo de farol em teste (faróis simétricos - linha horizontal, faróis assimétricos - linha 

horizontal e linha oblíqua a 15°). 

2.3.2 Frenômetro  

Segundo (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001), o frenômetro de rolos é o equipamen-

to utilizado em programas de inspeção veicular para verificação da força e eficiência de fre-

nagem por roda em cada eixo, da eficiência total de frenagem do veículo e do desiquilíbrio de 

frenagem de frenagem em cada eixo, para o freio de serviço de veículos leves, pesados e mo-

tocicletas. O frenômetro mede também a força e eficiência de frenagem do freio de estacio-

namento (freio de mão). Segundo (SALVO JR, 2012), os valores apresentados nos resultados 

vem das seguintes equações: A eficiência da frenagem é a relação percentual entre a força de 

frenagem medida em uma roda e o peso incidente nesta roda. Como apresentado na equação 

1: 

   
  

  
     

(1) 

Na qual, 

 Er é a eficiência de frenagem por roda do veículo; 

 Fr é a força de frenagem medida nessa roda; 

 Pr é o peso na roda. 

A eficiência total de frenagem é a relação percentual entre a somatória das forças de 

frenagem e a somatória do peso das rodas. Como apresentado na equação 2: 

   
   

   
        

(2) 
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Na qual, 

 Et = eficiência total de frenagem. 

Outro parâmetro verificado durante a inspeção mecanizada é o desequilíbrio de frena-

gem medida simultaneamente nas rodas de um mesmo eixo. O valor do desequilíbrio é obtido 

por eixo e expresso em porcentagem, como apresentado na equação 3: 

  
   

 
     

(3) 

Na qual, 

 D é o desequilíbrio de frenagem em porcentagem; 

 F é a força de frenagem da roda com maior valor; 

 f é a força de frenagem da roda com menor valor. 

2.3.2.1. Procedimento de operação do frenômetro 

Segundo (SALVO JR, 2012), o procedimento de operação do frenômetro é o seguinte: 

Para medir a força de frenagem, colocam-se as rodas de um mesmo eixo sobre dois pa-

res de rolos, que se mantêm em rotação mediante dois motor-redutores os quais tem movi-

mento automático. Como ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Funcionamento do Frenômetro convencional. - Extraído sitio da (HOFMANN, 2012). 
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A frenagem é aplicada pelo inspetor de forma gradual até atingir o esforço máximo do 

sistema para que se obtenha a medição. A velocidade angular da roda é medida diretamente 

pelo rolo do sensor de presença. 

A tendência de redução da velocidade é compensada por um aumento da força forne-

cida pelo motor, para que se mantenha a rotação dos rolos constante. O eixo do motor é supor-

tado por rolamentos, alojados dentro de mancais, fixados à estrutura do equipamento. O des-

locamento do motor é impedido por uma barra fixada em uma de suas extremidades ao motor-

redutor. A outra extremidade transmite a uma célula de carga as forças geradas durante os 

testes. Como ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Esquema da célula de carga. - Extraído do sitio (HOFMANN, 2012) 

Levando-se em conta o diâmetro dos rolos, e a força de frenagem aplicada à roda, os 

transdutores convertem o sinal da deformação da célula de carga, em um sinal elétrico pro-

porcional à força exercida pelo motor. O sinal elétrico é então convertido em um valor binário 

e apresentado no monitor. 

2.3.3 Placa de verificação do alinhamento das rodas 

A placa de verificação de alinhamento das rodas tem como objetivo medir a tendência 

de desvio de um dado eixo em relação à trajetória teórica desse eixo. Assim, dado que a placa 

de alinhamento calcula, em metros, o desvio (para a esquerda ou para a direita) que um dado 

eixo terá ao fim de um km percorrido, a unidade de medição em geral é m/km (metros por 

quilometro) ou mm/m (milímetro por metro). Estas unidades de medição são idênticas porque 

sua relação é de 1 por 1.000 (CEPRA, 2000). Como ilustrado na Figura 10. 



40 

 

 

Figura 10 - Medição de desvio. - Extraído do manual (VL TEST, 200_) 

De todos os ângulos mensuráveis num sistema de direção, o valor da convergência é o 

que mais influencia o comportamento da placa de alinhamento. Se os valores limite máximos 

admissíveis para a placa de alinhamento forem atingidos poderá ser uma indicação de que o 

alinhamento da direção não está correto. No entanto outros fatores como folgas em rolamen-

tos ou rótulas, elementos mecânicos da suspensão em mau estado e mesmo a incorreta pressão 

dos pneus podem ser a origem de valores da placa de alinhamento fora dos limites previstos 

legalmente (CEPRA, 2000). 

2.3.3.1. Procedimento de operação das placas de alinhamento 

O veículo passa com umas das rodas sobre a placa em linha reta e baixa velocidade 

com as mãos do condutor fora do volante. Para uma correta verificação já é suficiente para a 

indicação de qualquer tendência de desalinhamento do veículo (ALVAREZ JR. e 

MARTINEZ, 2001). 

2.3.4 Banco de prova da suspensão (veículos leves) 

O banco de suspensão é um equipamento que serve para calcular a eficiência do siste-

ma de suspensão dos veículos leves, o principio de funcionamento baseia-se na relação força / 

velocidade (velocidade da haste do amortecedor). Atualmente, estes equipamentos simulam a 

progressão do veículo por um terreno irregular, submetendo-o a uma oscilação vertical. Este 
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tipo de ensaio designado por “Método EUSAMA (European Shock Absorber Manufacturers 

Association)”, consiste em verificar se a curva de funcionamento do sistema de suspensão se 

inscreve dentro de valores conhecidos. O movimento imposto às placas atinge uma amplitude 

de 6 mm e uma frequência de 16 Hz (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001) (CEPRA, 2000), 

como ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Placa Banco de suspensão oscilando. - Extraído do sitio da (HOFMANN, 2012). 

No momento em que as rodas do veículo são posicionadas sobre o banco de provas, as 

cargas estáticas sobre cada placa são tomadas como referência. Quando a frequência de exci-

tação das rodas atinge a frequência natural da suspensão do veículo, a força de contato com a 

placa é mínima e seu valor deve ser registrado (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

Segundo (SALVO JR, 2012), o desiquilíbrio de funcionamento da suspensão é deter-

minado através da comparação percentual entre os índices de transferência de peso medidos 

em cada roda de um mesmo eixo. O desiquilíbrio é obtido pela seguinte equação 4. 

  
     

 
     

(4) 

Na qual, 

 D é o desequilíbrio de funcionamento da suspensão (%); 

 I é o índice de transferência de peso da roda com maior valor (%); 

 i é o índice de transferência de peso da roda com menor valor (%). 
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2.3.5 Placas de verificação de folgas 

O equipamento para verificação de folgas é constituído por placas horizontais móveis, 

sobre as quais se apoiam as rodas do veículo. O movimento das placas, de amplitudes de cer-

ca de 50 a 80 mm, faz com que as rodas sejam forçadas em algumas direções no plano hori-

zontal (sentido transversal e longitudinal), a partir do ponto de apoio dos pneus sobre a placa. 

Este equipamento facilita a verificação do estado das juntas e articulações (folgas, estado das 

articulações de borracha e casquilhos). A verificação destas articulações é indispensável para 

a detecção de deficiências provocadas por desgastes progressivos, que podem pôr em risco a 

segurança do veículo (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001) (CEPRA, 2000). 

O equipamento para verificação de folgas é normalmente equipado com uma lanterna, 

em cuja empunhadura encontra-se o botão de comando do movimento das placas. A análise 

das folgas deverá ser feita com o carro elevado ou em um fosso e num local com boa ilumina-

ção (SALVO JR, 2012). É essencial que os inspetores sejam muito bem treinados para identi-

ficar objetivamente o nível de gravidade das folgas e defeitos encontrados na inspeção visual 

(ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

2.3.6 Analisador de Gases 

O analisador de gases de escape permite efetuar a medição direta da quantidade de de-

terminados compostos químicos resultantes da combustão de motores de ignição por faísca e 

libertados no sistema de escape. Os compostos químicos que a medição é realizada são: 

 CO – Monóxido de Carbono 

 HC – Hidrocarbonetos 

 CO2 – Dióxido de Carbono 

Os compostos CO e CO2 são medidos em porcentagem já o HC é em p.p.m (partes por 

milhão).  

E com bases nesses valores medidos o analisador de gases poderá calcular o valor de 

lambda, de CO corrigido e o de oxido de azoto (NOx) estimado. Além disso, o equipamento 

deverá estar equipado com sistemas de leitura de rotação do motor e temperatura do óleo 

(BEZERRA e FERRAZ). 
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2.3.7 Opacímetro 

O opacímetro é um aparelho destinado a medir o grau de opacidade dos gases de esca-

pe emitidos pelo motor diesel. Através da medida da opacidade pode-se avaliar qual o nível 

de fuligem que saíram para o meio ambiente resultantes de uma má combustão ou combustão 

incompleta do gasóleo. Como opacidade deve-se entender a maior ou menor dificuldade que 

um dado volume de gases de escape Diesel tem em ser atravessado por uma fonte luminosa 

conhecida (BEZERRA e FERRAZ). 

2.3.8 Decibelímetro 

Destina-se à medição do nível de ruído emitido pelo veículo na condição parado, atra-

vés do posicionamento do microfone próximo à saída do escapamento do sistema de exaustão 

(OLIVEIRA, 2009). 

O decibelímetro deve estar posicionado a uma altura mínima de 0,2m, a uma distância 

de 0,5m e a 45° em relação à saída de escapamento do sistema de exaustão. A Figura 12 ilus-

tra o posicionamento correto (SALVO JR, 2012). 

 

Figura 12 - Posicionamento do decibelímetro em relação à saída da exaustão. Extraído de (SALVO JR, 2012). 

 



3.  INSPEÇAO TÉCNICA VEICULAR NO EXTERIOR 

Nos países na qual a inspeção técnica veicular está presente, cada um possui a sua 

própria legislação e modelo de administração a respeito à segurança veicular, porém a diretiva 

96/96/CE define os critérios mínimos para a sua aplicação. 

Atualmente nos países do exterior se encontram as estações de inspeção veicular mais 

avançadas no quesito de tecnologia, organização e experiência. A Europa por ser pioneira na 

implantação da ITV e também por estar sempre dando grande importância nos estudos por 

melhorias continua em relação à segurança veicular, possui uma das tecnologias de ponta em 

relação à linhas de inspeção e equipamentos para inspeção. Contudo em alguns países do con-

tinente Asiático a ITV está em grande crescimento e atualmente pode estar se comparando em 

nível tecnológico a países Europeus. 

Algumas experiências internacionais de inspeção veicular são analisadas a seguir, os 

exemplos extraídos vão da Alemanha, Suécia e Bélgica, na qual as inspeções ocorrem há vá-

rios anos e funcionam predominantemente operados pela iniciativa privada, até os conceitos 

advindos da Espanha e de Portugal, cujos modelos definitivos foram implantados recentemen-

te (FITSA, 2005). 

3.1. CITA (Comité International de L’inspection Automobile) 

Em 1969, foi fundada o Comité International de L’inspection Automobile (CITA) com 

sede em Bruxelas, na Bélgica, que era uma associação internacional das organizações relacio-

nadas à inspeção e em 1989 tornou-se uma organização internacional sem fins lucrativos e é 

reconhecida como fórum de discussão sobre o assunto pela comissão da União Europeia e 

pela Organização das Nações Unidas (ONU). A CITA é composta por 119 membros da qual 

fazem parte organizações de inspeção veicular e fabricantes de equipamentos de 50 países em 

todos os continentes que inspecionam 200 milhões de veículos por ano (NOVAES, 2006). 

Segundo (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001), os principais objetivos do CITA são: 

 Informar seus membros do desenvolvimento tecnológico no campo da inspe-

ção técnica de veículos; 

 Harmonizar os métodos de inspeção, emitindo recomendações técnicas; 

 Harmonizar os critérios da avaliação de defeitos nos veículos; 

 Prestar assessoria técnica a organismos internacionais; 

 Divulgar resultados obtidos nas inspeções periódicas. 
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3.2. Ásia  

Alguns países da Ásia já desenvolveram uma experiência razoável no campo do con-

trole técnico da frota de veículos em circulação São destacados a seguir alguns aspectos dos 

programas da Coréia, Cingapura e Japão. 

Na Coréia, o controle da frota teve início no ano de 1981. Desde então, ele vem sendo 

exercido pela Korea Transportion Safety Authority (KTSA), empresa estatal ligada ao Minis-

tério da Construção e do Transporte. A operação das estações ocorre por um sistema comple-

tamente computadorizado, desde a recepção do veículo, até a emissão da avaliação final. A 

periocidade da inspeção é variável segundo a categoria do veículo e sua idade (ALVAREZ 

JR. e MARTINEZ, 2001). A inspeção na Coreia é rigorosa, a proposta é manter a segurança 

viária e veicular, proteger o meio ambiente da emissão de gases e poluição sonora e evitar 

modificações ilegais nas estruturas dos automóveis que possam vir a comprometer a seguran-

ça do trânsito. Se o veículo não atende às exigências da inspeção, precisa passar por manuten-

ção ou reparo para voltar às ruas. Carros de passageiros devem passar pela inspeção a cada 

dois anos e os veículos devem ter certificado de seguro para passar pela inspeção. 

Em Cingapura o programa de inspeção veicular foi estabelecido em 1981, abrangendo 

todas as categorias de veículos. O sistema existente é bastante informatizado e é operado por 

quatro empresas privadas credenciadas pela Land Transport Authority of Singapore 

(ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

No Japão, a inspeção é obrigatória por legislação. Veículos novos devem passar pela 

primeira inspeção após três anos de uso, e após esta checagem, a cada dois anos. Além disso, 

o governo recomenda fortemente inspeções extras a cada 12 meses. O resultado: menos de 1% 

do total de acidentes de trânsito no país é provocado por falta de manutenção nos carros. 

3.3. União Europeia 

A ITV teve origem na Europa a partir da vistoria veicular, na qual não havia o uso de 

todos os equipamentos e os que existiam não eram padronizados. Com a necessidade de uma 

padronização a ITV foi implantada na década de 60, e em função da Comunidade Econômica 

Europeia a ITV teve uma maior expansão na década de 90. Na Europa o trabalho é bem mais 

padronizado do que nos Estados Unidos, existindo muitos pontos comuns entre os conceitos 

adotados nos diversos países. O objetivo, aliás, é padronizar também os critérios de avaliação, 

os equipamentos, as instalações e a periodicidade. No passado, as estações de inspeção veicu-
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lar foram exclusivamente do Estado; atualmente já são, predominantemente, de responsabili-

dade da iniciativa privada e/ou mista. Todavia, vale lembrar que a titularidade e a competên-

cia, na maior parte dos casos, estão ligadas aos Ministérios dos Transportes ou a seus equiva-

lentes, em cada caso (OLIVEIRA, 2009). 

Abaixo são apresentados os países pioneiros na Europa e o ano que foi implantado a 

ITV (NOVAES, 2006). 

 Suíça   1961 

 Grã Bretanha  1960 

 Alemanha  1960/62 

 Suécia   1961 

 Bélgica  1968 

Segundo (BEZERRA e FERRAZ), a inspeção veicular trouxe vários benefícios para  a 

Europa. Estima-se que tenha: 

 Evitado entre 63.000 e 127.000 acidentes sem vítimas por ano. 

 Evitado entre 19.000 e 36.000 acidentes com vítimas por ano. 

 Economizado 1.200.000 toneladas de combustível por ano. 

 Reduzido à emissão total de CO em 20%. 

 Reduzido à emissão HC em 10%. 

 Aumentado à conscientização sobre o meio ambiente e segurança viária. 

 Trazido informações para compradores de carros usados. 

 Criado novos empregos. 

3.3.1 Legislação Europeia 

No intuito de padronizar a inspeção técnica veicular no continente europeu, o Parla-

mento Europeu publicou em 20 de dezembro de 1996 a diretiva 96/96/CE, revogada pela 

40/09/CE em 2009, por sua vez atualizada através da 48/10/CE em 2010, a diretiva visa à 

aproximação das legislações dos estados-membros respeitando o controle técnico dos veículos 

motorizados e seus reboques. 

As exigências básicas da diretiva 96/96/CE são: 

 Tipos de veículos obrigatórios a serem inspecionados;  

 Periodicidade para a realização da inspeção; 

 Itens a serem inspecionados nos veículos. 
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Porém, essas exigências podem ser modificadas conforme a necessidade ou análise de 

cada estado-membro. Por exemplo, no tópico tipos de veículos a serem inspecionados pode-se 

incluir mais tipos, a periodicidade para cada membro pode ser diminuída conforme necessida-

de de cada país e em relação à terceira exigência pode-se acrescentar mais itens no veículo a 

ser inspecionado.  Contudo, a fim de manter a qualidade e a funcionalidade correta da ITV os 

estados-membros precisam consultar e ter a liberação da Comissão Europeia para a realização 

das modificações. 

Assim a diretiva faz com que todos os estados membros realizem a inspeção técnica 

veicular com limites estabelecidos, porém com uma flexibilidade de adaptação para cada país. 

3.3.2 Países Europeus 

A Alemanha é o país pioneiro no campo das inspeções, pois desde 1916 executa este 

tipo de serviço, mas com a obrigatoriedade e maior ênfase a segurança e periocidade em veí-

culos particulares desde aproximadamente 1956. Para atender os serviços de inspeção técnica 

existem duas redes nacionais, uma delas é a Technischer Überwachung-Verein (TÜV) empre-

sa mista com 124 estações, e a outra é a Dekra totalmente privada com 121 estações. Uma 

importante diferença entre a inspeção feita na Alemanha e os demais países da União Euro-

peia é a de que o inspetor alemão é oficialmente reconhecido como o primeiro responsável, 

perante a lei, pelos resultados de sua inspeção (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). O país 

realiza inspeção técnica de modo que o processo já virou rotina e é bem aceito pela popula-

ção. Obtendo ótimos índices de baixa mortalidade no trânsito. 

Na Suécia, executam-se inspeções técnicas e periódicas em segmentos da frota desde 

1906 e a partir de janeiro de 1965, em todos os tipos de veículos. Os serviços de inspeção são 

executados pela AB Svensk Bilprovning, uma empresa mista em que o governo detém uma 

participação de 52%. Na Suécia, os proprietários dos veículos reprovados devem providenciar 

a sua reparação, devendo retornar para a reinspeção no prazo de um mês. O conserto pode ser 

realizado em oficinas credenciadas pelo governo, que emitem um certificado para a Swedish 

National Road Administration; nesse caso, o veículo será considerado aprovado, sem a neces-

sidade da reinspeção (BEZERRA e FERRAZ). 

Na Bélgica, a inspeção começou em 1933. Junto com Alemanha e Suécia, foi um dos 

primeiros países da Europa a começar com esse tipo de controle. Assim, a atividade tem tradi-

ção neste país e é considerada como um modelo de aplicação das normas europeias, modo de 

trabalho e equipamento. O GOCA (Groupement de Organismes Agreés de Contrôle Automo-
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tive) é a porta voz de todas as empresas no relacionamento com o governo, tendo a responsa-

bilidade da elaboração da legislação em regulamentos nacionais sobre inspeção veicular, no 

controle do funcionamento da empresa, estações, equipamentos, sistemas de informática, pre-

ço de serviços e na formação de recursos humanos das empresas abrangendo desde inspetores 

até os dirigentes (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

A inspeção técnica no Reino Unido é conhecida como MOT (“Ministry of Transport 

Test” ou “ Ministério do Teste dos Transportes”). Trata-se de uma inspeção anual, que verifi-

ca a estrutura e o chassi do carro, com verificação de faróis, buzina, rodas, pneus, freios, lim-

padores de para-brisa, cintos e outros itens de segurança, além de componentes relacionados à 

emissão de poluentes. A quatro anos, o governo consultou a sociedade sobre permitir que a 

inspeção fosse feita a cada dois anos, mas a sociedade preferiu mantê-la anual, em prol da 

segurança no trânsito. A fiscalização e a punição são tão severas que há um programa relacio-

nado chamado “mantenha-se fora da prisão”. 

Na Europa cada país determina o período para realização de inspeção veicular, cada 

tipo de veículo tem um período diferente para realização da inspeção. Na Tabela 11 é apresen-

tada como funciona a periocidade da inspeção veicular na Suécia, na qual a primeira inspeção 

para veículos leves ocorre quando o veículo completa 3 anos de uso, a próxima inspeção ocor-

re 2 anos após a primeira, a partir da terceira inspeção se torna anualmente obrigatória. Os 

veículos pesados, ambulâncias e taxis por serem veículos de uso comercial a inspeção desses 

veículos são mais rígidas sendo inspecionados a partir do primeiro ano de uso, devendo ser 

repetidas nos anos seguintes, assim mantendo a melhor circulação e segurança das vias  (BE-

ZERRA e FERRAZ). 

Tipo de veículo. 1ª inspeção 2ª inspeção 3ª inspeção 4ª inspeção 5ª inspeção 

Veículos Leves 3 2 1 1 1 

Ambulâncias e Taxis 1 1 1 1 1 

Veículos Pesados 1 1 1 1 1 

Tabela 11 – Periocidade das inspeções por tipo de veículo na Suécia – Adaptado de (BEZERRA e FERRAZ) 

Na Tabela 12 é apresentada à periodicidade das inspeções para veículos leves em ou-

tros países da Europa. 
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Países 

Período de Inspeção 

1ª 2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

5ª 

 

Áustria 1 1 1 1 1 

Dinamarca 4 2 2 2 2 

França 4 2 2 2 2 

Grécia Entre (4 a 5) + (2 a 3) 

Itália 4 2 2 2 2 

Espanha 4 2 2 2 1 

Inglaterra 3 1 1 1 1 

Noruega 4 2 2 2 2 

Suíça 4 3 2 2 2 

Bélgica 4 1 1 1 1 

Finlândia 3 1 1 1 1 

Alemanha 3 2 2 2 2 

Irlanda 4 2 2 2 2 

Luxemburgo 3 1 1 1 1 

Portugal 4 2 2 2 2 

Islândia 3 1 1 1 1 

Polônia 3 2 1 1 1 

Suécia 3 2 1 1 1 
Tabela 12 - Periodicidade das inspeções de veículos leves em outros países – Adaptado de (BEZERRA e 

FERRAZ). 

3.3.2.1 Espanha 

Em 1900, foi publicado o Regulamento para serviços em veículos nas estradas do Es-

tado, com desenvolvimento das condições e reconhecimento dos veículos antes de sua circu-

lação. Em 1963, foi realizada em Bruxelas, a primeira Conferência Internacional sobre Inspe-

ção Técnica de Veículos, que adotaram o acordo da implantação da Inspeção Veicular em 

todos os países da Comunidade Europeia, com caráter obrigatório, limitada na primeira fase a:  

 Veículos de transporte público. 

 Veículos industriais pesados. 

 Veículos que tenha atingido certa idade determinada. 

 Veículos usados. 

 Veículos que tivesse sofrido acidente que poderiam afetar a segurança rodoviária. 

Com a experiência adquirida nos veículos de serviço público e para o transporte de 

mercadorias, em 1985, na Espanha com o Real Decreto, obrigava homologar e ampliou a ne-

cessidade  de realizar inspeções em todos veículos particulares. 

O Real Decreto, foi resultado direto do aumento da frota automobilística, consequen-

temente, aumentou a quantidade de acidentes fazendo que o governo buscar soluções para 

reduzi-los, e com isso começaram a controlar os fatores que contribuem em acidentes de trân-
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sito, como por exemplo, as condições do veículo, através de uma inspeção técnica periódica, 

que executa uma verificação de todos os sistemas e componentes de veículos. Observa- se na 

Tabela 13, que foram regulamentados os prazos com qual o veiculo deveria ser submetido a 

uma inspeção técnica em termos de seu uso e categoria. 

 

Tabela 13 – Prazo estabelecido a veículos pra fazer inspeção após a entrada em vigor do RD 711/2006. 

– Adaptado de (DGT, 2011). 

Em 1985, foi ciado o “Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones 

ITV”, que estabelecia procedimentos de fiscalização a serem seguidos e os critérios para qua-

lificar inspeções e nele foram estabelecidas diretrizes sobre: 

 Veículos de transporte público. 

 Especificações técnicas dos dispositivos de controle e medida de estações de 

ITV. 

 Normas de orientação de inspeção nas estações. 

 Normas mínimas de inspeção nas estações 
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 Tempos de inspeção 

Em 2001, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, editou o manual de proce-

dimentos de inspeções cuja escrita se beneficiou na experiência adquirida desde publicações 

anteriores e, aplicou as disposições da Diretiva 96/96/CE e, Recomendação nº10 do CITA. O 

objetivo do manual de procedimentos de inspeções é estabelecer regras de conduta durante o 

processo de inspeção, a fim de padronizar tanto quanto possível, os critérios e os procedimen-

tos a serem seguidos em várias estações de ITV. Assim, as bases deste manual são: 

 Critério de inspeção 

 Identificação dos regulamentos aplicáveis. 

 Método de inspeção de cada sistema 

 Inventário das infrações da Regulamentação. 

 Avaliação de excelência. 

 Comparação com a CITA. 

A maioria dos centros de inspeção técnica na Espanha tem implantado um Sistema de 

Qualidade, sendo autorizado pela Entidade Nacional Espanhola de Acreditação (ENAC) que 

garante a coerência com as normas do sistema de inspeção de qualidade implantado pela em-

presa com os requisitos da Norma UNE ISO/IEC 17020:2004 - "Critérios gerais para o funci-

onamento de vários tipos de organismos de inspeção". 

Na Espanha, existem 301 estações de ITV, distribuídas por todo território nacional, 

tendo em conta o número de veículos e são localizados em locais de fácil acesso aos usuários. 

Considerando o número de carros, a norma espanhola determina o prazo para passa-

gem na ITV com base na data de registro. O número de veículos que deveriam ter passado na 

inspeção periódica durante o ano de 2006 corresponde a 12.000.324 e o número de inspeções 

que foram efetivamente realizadas é de 8.423.052 (DGT, 2011). Descartam-se os veículos 

registrados antes de 1985 (2.054.488 veículos com mais de 22 anos) que provavelmente não 

circulam, mas ainda permanecem sobre as bases de dados da DGT, portanto, não deve ser 

submetido a ITV. 

A Figura 13 ilustra as inspeções realizadas no período entre 1/1/2000 e 31/12/2006 em 

veículos particulares com idade de 4 a 20 anos. Observa-se uma renovação da frota espanhola 

onde veículos com 4 anos corresponde a 388.155 e os com 20 anos corresponde a 29.483 veí-

culos inspecionados. O número de veículos de 4 anos inspecionados são aproximadamente 

92% maior que os de 20 anos. Isso demostra que a inspeção é um fator que ajuda na renova-

ção da frota. 
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Figura 13 – Gráfico do número de inspeções segundo a idade do veículo. – Adaptado de (DGT, 2011). 

A Figura 14, ilustra os resultado da inspeção, e tenta estabelecer uma correlação entre 

a idade do veículo e esses sistemas, componentes ou funções a serem considerados para a 

manutenção adequada, a fim de conhecer a contribuição do ITV em segurança e, com isso, 

contar com os resultados de inspeções periódicas obrigatórias obtidas para cada um desses 

sistemas, componentes ou funções. 

 

Figura 14 – Resultado da inspeção em função da idade. – Adaptado de (DGT, 2011). 
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O resultado global da inspeção com base na idade do veículo: mais de 30% dos veícu-

los com quatro anos de uso apresenta algum defeito. Uma inspeção pode ter mais de um defei-

to, estudos indicam que veículos a partir de 11 anos apresentam pelo menos mais de um defei-

to. 

A porcentagem de veículos que apresentaram defeitos na inspeção tende a aumentar 

com a idade, para um valor de aproximadamente 70%. Há dois períodos distintos de compor-

tamento: na primeira, coincidindo com a frequência de inspeção bienal (entre 4 e 10 anos), o 

aumento de veículos com defeitos é significativamente maior (aproximadamente de 4,5% em 

relação a veículos com defeitos por ano de idade) para o segmento seguinte para veículos de 

10 a 20 anos que a inspeção é anual, com menos de 1% de aumento, o que sugere um maior 

volume de inspeção sobre o veículo devido ao aumento da frequência de inspeção. 

A Figura 15 ilustra os valores percentuais que representam a relação entre o número de 

defeitos nos 10 grupos especificados no “Manual de Procedimiento de Inspección de las Es-

taciones ITV” e veículos de passageiros inspecionados. Pode se observar que o maior índice 

de defeito por grupo são problemas de iluminação e sinalização. 

 

Figura 15 – Distribuição de defeitos leves e graves detectados em veículos leves em cada grupo do Ma-

nual – Adaptado de (FITSA, 2005). 

A Figura 16 ilustra os 22 pontos de inspeção que, durante a inspeção periódica e se-

gundo os critérios expostos no Manual, são defeitos detectados com maior frequência nos 

veículos. Este Manual reúne esses defeitos em 10 grupos conforme  as funções e a constitui-

ção física do veículo. Dependendo do tipo de defeito pode se estabelecer os seguintes grupos: 

 Defeitos "Evidentes" - Definido como aqueles métodos de inspeção que 

podem ser detectados a olho nu, por qualquer usuário do veículo e, por consequência, 
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deve ter uma incidência mínima sobre o número total da inspeção e podem ser facil-

mente corrigidas antes da mesma. 

 Defeitos de "Iluminação" - Inclui todos os elementos de inspeção que se 

refere à iluminação, sinalização ou sistemas elétricos do veículo. Estes, sendo ainda 

detectado pelo usuário, em alguns casos, exigem a intervenção de um profissional, 

mas do mesmo modo que o anterior deve ser corrigido antes da inspeção. 

 Defeitos "mecânico" - São os defeitos que não são detectáveis pelo usu-

ário e necessitam de uma intervenção de oficina mecânica para realizar o reparo.  

 

Figura 16 - Númerode defeitos leves e graves por cada 100 veículos inspecionados. - adaptado de 

(FITSA, 2005). 

Geralmente, todos os itens analisados apresentaram um aumento na incidência de de-

feito em relação à idade do veículo, tal como era de se esperar. Apenas pode-se observar que 

em alguns casos, encontraram um declínio a partir dos 15 anos. Isso geralmente é devido ao 

maior cuidado que os usuários têm com os veículos que vêm a ser considerado histórico, ou 

pelo menos com um maior valor por causa de sua idade e características. 

A soma dos defeitos leves e graves relativo a emissões de poluentes de veículos a ig-

nição (gasolina) é aproximadamente o dobro em relação aos veículos com motor de ignição 

por compressão (Diesel). Até seis anos atrás, um veículo a Diesel era mais susceptível de ex-
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ceder os limites de emissão de regulamentação do que um veículo a gasolina, mas o contrário 

ocorre, provavelmente, devido à deterioração dos sistemas de catalisador. 

Mais de 10% dos veículos inspecionados, ilustrados nas Figura 17 e Figura 18, têm de-

feitos no freio de serviço ou nos pneus sendo o desequilíbrio entre as forças de frenagem de 

um mesmo eixo que encontra-se em 90% dos casos. Através da pesquisa observou-se no eixo 

traseiro que o freio de serviço e o de estacionamento está atribuído a um único sistema conhe-

cido como freio a tambor. Esta solução construtiva tem sido demonstrada mais fraca com o 

passar dos anos, que o disco de freio é o que motiva a existência de um elevado número de 

defeitos. Neste caso, a solução para a redução de 5% dos veículos avaliados como design "de-

feituoso" iria passar por um sistema de frenagem sobre o eixo traseiro com freios a disco, in-

dependentemente da escala do veículo. 

Por outro lado, o caso do pneu o defeito mais comum é o desgaste anormal da banda 

de rodagem, defeito facilmente corrigido pelo usuário com as mínimas precauções de manu-

tenção, como indicado anteriormente. 

 

Figura 17 - Distribuição percentual das razões mais importantes para um defeito no Freio de serviço. – Adaptado 

de (FITSA, 2005). 
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Figura 18 - Distribuição percentual das razões mais importantes para um defeito nos pneus. - Adaptado de 

(FITSA, 2005). 

Na Figura 19, foi analisado a distribuição o número de acidentes, feridos e vítimas 

mortais, para os anos entre 2001 e 2010, observa-se que neste período, se resulta numa dimi-

nuição notável. Entre 2001 e 2003,  não existia uma clara tendência de aumento ou diminui-

ção do número de acidentes . Em 2001 o número de acidente com vítimas era 100.393, dimi-

nuindo esse número para 85.503 em 2010, uma redução aproximadamente de 15%.   

 

Figura 19 – Evolução dos números de acidentes no entre 2001 até 2010 – Adaptado de (FITSA, 2005) 

A evolução do número de mortes e feridos graves no período 2001-2010 pode ser con-

siderada muito positivo. Em 2010, 3.039 pessoas morreram em um acidente de trânsito a me-

nos do que em 2001, representando uma redução de 55%. O número de feridos graves tam-

bém apresenta uma queda considerável, em 2010, foram registrados 14.571 feridos graves a 
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menos do que em 2001, ou seja, uma diminuição de 55%. O número de feridos leves caiu em 

12% durante este período, registrando 14.683 feridos leves a menos em 2010 do que em 2001. 

Em 2003, as reduções registradas relativas a 2010 são muito semelhantes às registra-

das em 2001 com uma diminuição para o período do período 2003-2010 de 54% no número 

de falecidos e feridos graves e 13% dos feridos leves. A partir de 2009, observa-se uma redu-

ção significativa no número de mortes e feridos graves de 9% e 14%, respectivamente. En-

quanto os feridos leves, os números diminuíram pelo terceiro ano consecutivo, o que resulta 

numa diminuição de 2%. 

A maior porcentagem de acidentes com vítimas ocorreram em veículos de passageiros, 

e através de uma análise das condições dos veículos envolvidos em acidente. Segundo (DGT, 

2011), as estatísticas apresentam que, em geral existe um desconhecimento relativo aos veícu-

los acidentados apresentavam defeitos antes do acidente (estatísticas apresentam que em 98% 

dos veículos envolvidos em acidentes que o veículo não aparentava nenhum defeito). 

A Tabela 14 apresenta os veículos de passeios que estavam envolvidos em acidentes 

nas rodovias durante o período 2004-2008, na Espanha. Os dados utilizados são extraídos dos 

relatórios estatísticos oficiais dos acidentes com vítimas do Departamento de Trânsito (DGT). 

Foram analisados 269.721 veículos que se envolveram em acidentes com vítimas ocorridos 

nas estradas espanholas durante esse período. Para realização dessa análise utilizou-se as se-

guintes variáveis:  

 Aparentemente, nenhum defeito. 

 Pneus muito desgastados. 

 Pneu furado ou arrebentado. 

 Perda da roda. 

 Faróis dianteiros deficientes. 

 Lanternas traseiras deficientes. 

 Freios deficientes. 

 Direção quebrada ou com defeito. 

 Sobrecarregado 

 Carga mal acondicionada. 

 Outros defeitos. 

 Ignorado. 
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Estado do veículo Total Porcentagem 

Aparentemente nenhum defeito 262790 97,43 

Pneus muitos desgastados 740 0,27 

Pneu Furado ou arrebentado 301 0,11 

Perda de roda 19 0,01 

Faróis dianteiros deficientes 12 0,00 

Lanternas traseiras deficientes 13 0,00 

Freios deficientes 42 0,02 

Direção quebrada ou com defeito 26 0,01 

Sobrecarga 26 0,01 

Carga mal acondicionada 9 0,00 

Outros defeitos 625 0,23 

Ignorado 5118 1,90 

Total de veículos com defeito 269721 100,00 

Tabela 14 - Distribuição dos defeitos em porcentagem em veículos implicados em acidentes. - Adaptado de 

(FITSA, 2005). 

A análise dos dados apresenta que 97% dos veículos da análise não tinham nenhum 

defeito aparente, no entanto, 1813 veículos apresentaram algum defeito. 

Focando estes veículos, verifica-se que 1.041 veículos envolvidos em acidentes com 

vítimas foram provavelmente devido a problemas com os pneus. Destes 301 perfurados ou 

estouraram e 740 pneus foram muito desgastados. Isto é, a análise apresenta claramente que 

os problemas de pneus são responsáveis por quase 60% dos veículos em mal estado envolvi-

dos em acidentes com vítimas. 

Na Espanha pelo menos 1.522.784 veículos não passam na inspeção veicular. O obje-

tivo deste capítulo é avaliar os acidentes evitados pela inspeção veicular e obter a estimativa 

da redução de acidentes que poderiam ser alcançadas se a ITV atende-se toda a frota em for-

ma obrigatória. 

3.3.2.2 Portugal 

Em Portugal a Inspeção Técnica Veicular começou em modo obrigatório em 1987 e 

apenas para veículos de carga. Atualmente as regras para a inspeção técnica veicular em Por-

tugal é estabelecido pela diretiva 96/96/CE (SOARES JR., 2012). 

 Em 1989 a ideia que foi consolidada pelo Decreto-Lei 352 de 1989 do Ministério de 

Obras Públicas, Transporte e Comunicação de Portugal, era de monopólio dos serviços de 
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inspeção veicular a uma única concessionária como atualmente é realizado no Brasil a respei-

to dos centros de inspeção veicular ambiental. Assim toda e qualquer empresa que se interes-

sar e cumprir com os requisitos pode se credenciar. Atualmente o artigo 16 do novo Código 

de Estradas Portuguesas, estabelecido pelo Decreto-Lei 44 de 23 de fevereiro de 2005 deter-

mina a obrigatoriedade da ITV, e a Lei 11 de 26 de abril de 2011 da Assembleia da República 

estabelece os seus requisitos. Uma das mudanças foi que atualmente quando é aberta uma 

nova licitação, concessionarias distintas podem se candidatar possuindo os requisitos míni-

mos. Com isso existe uma concorrência entre os centros de inspeção em termos tecnológico, 

pois as taxas são tabeladas, restando apenas à velocidade e qualidade no atendimento para que 

uma se sobressaia à concorrência. 

A periodicidade em Portugal para veículos leves são, a partir de quatro anos de uso a 

inspeção é realizada a cada dois anos e a partir de oito anos de uso a inspeção é realizada anu-

almente. Já em veículos pesados a inspeção é realizada anualmente após completarem um ano 

de uso e após os oito anos a inspeção é realizada semestralmente. E para os demais tipos de 

veículos a periodicidade varia (SOARES JR., 2012). 

O inicio da implantação da ITV em Portugal gerou um pequeno tumulto causado pela 

demanda estabelecida pelo cronograma governamental, foi muito superior ao suportado pelos 

centros de inspeções, gerando assim grandes filas e consequentemente grande tempo de espe-

ra. Mas durante os anos foram sendo criados mais centros de inspeção e esse número se inver-

teu, chegando em 2009 ao número de 171 linhas de inspeção espalhadas pelo país e realizan-

do em media 5 milhões de inspeções, ou seja, um número maior que a frota circulante no país 

(SOARES JR., 2012).  

A operação do sistema da inspeção veicular é realizada por empresas privadas licenci-

adas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) e acreditadas pelo Ins-

tituto Português de Acreditação (IPAC). Através da Lei 11 de 2011da Assembleia da Repu-

blica Portuguesa, o governo revogou o Decreto-Lei 550 de 1999, que estabelece regras para 

que tanto os antigos centros e também os que estão tentando se credenciar se encaixem nas 

normas e padronizem o sistema de inspeção. As regras que o governo estabelece são, por 

exemplo, limite de tarifas, localização, distancia de outros centros de inspeção e além de re-

cursos humanos, tecnológicos e financeiros mínimos. A autorização para que uma nova linha 

de inspeção seja aberta deve ser provada que ele atinja no mínimo 30 mil veículos. Assim 

com o crescimento da população de veículos em 2011, foram credenciadas dezenas de centros 

de inspeções para atender a população (SOARES JR., 2012).  
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Os centros de inspeção veicular em Portugal são bem localizados e possuem uma es-

trutura e tecnologia de alto nível. As suas linhas de inspeção possuem equipamentos interliga-

dos e informatizados, excluindo assim a influência direta do operador no resultado final da 

inspeção e também evitando filas, pois o processo é muito ágil, chegando a 500 inspeções 

diárias dependendo do tipo de centro de inspeção. A equipe de profissionais técnicos são to-

dos qualificados e registrados no governo para que possam exercer a função. Cada centro de 

inspeção deve possuir um engenheiro mecânico responsável pelas atividades da unidade 

(SOARES JR., 2012). 

3.3.3 Modelo Matemático Europeu  

De acordo com o estudo “Study of the Future for Roadworthiness Enforcement in the 

European Union” foi obtido um modelo que permite determinar a influencia da ITV na redu-

ção de acidentes. O estudo da Autofore determinou uma ferramenta que avalia socioeconomi-

camente diferentes estratégias para melhorar as vias. Neste estudo é avaliado o impacto que a 

inspeção técnica veicular possui na redução de acidentes por veículo inspecionado e por defei-

tos encontrados nos veículos, como é ilustrado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Impactos que a Inspeção Técnica Veicular possui em relação ao trânsito. Adaptado de (FITSA, 

2005). 
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Deste modo, um modelo matemático se completa com a execução de quatro passos 

apresentados abaixo. 

Passo 1: 

Neste passo irá se conhecer o número de acidentes evitados devido à inspeção de segu-

rança veicular, podendo ser obtido através dos três métodos apresentados a seguir. 

Estimativa de acidentes evitados (AE) 

Método 1 

Pode- se estimar o número de acidentes evitados por diversos parâmetros. Para este 

primeiro método deve-se inicialmente determinar os acidentes em que o veículo envolvido 

possuía algum defeito. Se desejar, pode-se multiplicar o valor obtido por um fator (por exem-

plo, 70%), assim leva-se em conta que os veículos envolvidos tinham idade igual ou superior 

a 7 anos. 

O exemplo do método 1 a seguir segue com base os dados da Espanha em 2005, le-

vando em conta todos os acidentes, porém não levando em conta a idade dos veículos, contu-

do não será utilizado o fator de 70%.  

No ano de 2005, na Espanha, o número de vítimas com veículos leves foi de 66,794. 

Neste mesmo ano foram inspecionados 8.133,297 e o número de reprovação foi de 1.594,567, 

e a taxa de rejeição foi de 19.61%. E com um estudo realizado nos países da União Europeia 

se consegui a taxa de 60% de acidentes causados por defeitos que poderiam ser evitados, que 

será utilizado no calculo do método 1 na Tabela 15. 

Passo Número de Acidentes 

(1) Número de acidentes 66.794 

(2) Acidentes com defeitos 13.098,303 = 66.794 x 19,61 x 0,01 

(3) Acidentes evitados 7.859 = 13.098,303 x 60 x 0,01 

Tabela 15 - Passo a passo do calculo do método 1para se obter uma estimativa de números de acidentes 

evitados. - Adaptado de (FITSA, 2005). 

Pode-se estimar que 7.859 acidentes foram evitados em 2005 na Espanha graças a Ins-

peção Técnica Veicular. 
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Método 2 

Neste segundo método pode-se encontrar uma estimativa do número de acidentes evi-

tados tendo conhecimento do número de veículos inspecionados, o índice de rejeição na ins-

peção veicular e um parâmetro chamado de Taxa de Evasão de Acidentes (AAR: Accidente 

Avoidance Rate) que é a média do número dos acidentes evitados por cada defeito detectado. 

Multiplicando todos os valores têm-se a estimativa do número de acidentes evitados. A Tabe-

la 16 apresenta o calculo para a estimativa de acidentes evitados conforme o método 2 com 

base nos dados da Espanha no ano de 2005, supondo que a taxa AAR é de 10%. 

N° de Veículos 

Inspecionados 

Taxa de 

Rejeição (%) 

Taxa de Evasão de  

Acidentes (AAR) 

Acidentes  

Evitados 

8.133,30 19.61 0,1 159,494 

Tabela 16 - Calculo do método 2 para se obter uma estimativa de número de acidentes evitados. - Adaptado de 

(FITSA, 2005). 

Observa-se que no método 2 o número de acidentes evitados é incompatível para os 

mesmos parâmetros de entrada, em relação aos resultados obtidos utilizando o método 1. Isto 

é porque o método 2 apenas considera como parâmetro influente a redução de acidentes, o 

número de veículos inspecionados e a taxa de rejeição, além disso, a hipótese de que o fator 

de AAR é de 0,1. No entanto, neste modelo surge a necessidade de avaliar o impacto de uma 

alteração, por exemplo, o número de veículos inspecionados no número de acidentes evitados. 

Além disso, utiliza-se para determinar a influência sobre a redução de acidentes, variando a 

taxa de rejeição, conforme apresentado na Tabela 17. 

 

N° de Veículos 

Inspecionados 

Taxa de 

Rejeição 

Taxa de Evasão de 

Acidentes 

Acidentes 

Evitados 

Efeito de incremento em 10% 

na frequência de inspeção 
8.133,297 x 1,1 19,61 0,1 175.443 

Incremento de 10% na taxa 

de rejeição 
8.133,30 19,61 x 1,1 0,1 175.443 

Tabela 17 - Calculo para se obter uma estimativa do número de acidentes evitados com variação na taxa de rejei-

ção e no número de veículos inspecionados. Adaptado de (FITSA, 2005). 
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Assim como pode ser observado na Tabela 17 com o incremento na frequência de ins-

peção e na taxa de rejeição obtêm-se o mesmo resultado. 

Método 3 

Neste método obtêm-se uma estimativa de acidentes evitados atribuindo a cada tipo de 

defeito um nível de risco para um possível acidente, ou seja, uma probabilidade de um aciden-

te, como é apresentada na Tabela 18. 

Nível de risco Descrição Peso 

1 O defeito leva ao acidente 1000 

2 O defeito eventualmente leva ao acidente 100 

3 O defeito é um potencial para produzir o acidente 10 

4 O defeito é um fator potencial na causa do acidente 1 

5 O defeito pouco tem a ver com a causa do acidente 0,1 

Tabela 18 - Tabela dos níveis e suas proporções para cada tipo de acidente. Adaptado de (FITSA, 2005). 

Assim se estabelece um nível superior e inferior de probabilidade de acidente 

[0,0000125; 0,0000083]. Se por exemplo um defeito nos freios é classificado como nível de 2, 

a probabilidade de evitar um acidente seria de: 

 

             
 = 800 (1) 

Ou seja, antes de ocorrer um acidente, o defeito analisado deve aparecer em 800 veícu-

los. 

Passo 2 

A partir das estatísticas de acidentes são determinadas as mortes acidentais (MA) e fe-

ridos por acidentes (FA). 

Passo 3 

Conhecendo o número de acidentes evitados pode-se estimar o número de mortos e fe-

ridos que podiam ser evitados pelo produto do número de acidentes evitados pelo número de 

vítimas mortais causados por acidentes e o número de feridos causado por acidentes, respecti-

vamente. 
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Passo 4   

Os parâmetros obtidos anteriormente permitem determinar taxas que medem a in-

fluência da inspeção técnica veicular na redução de números de acidentes, vítimas mortais e 

feridas. 

                  

               
  

               

               
  

                

               
  

Todos os dados definidos até o momento são definidos a cada ano. Além disso, pode-

se medir a forma como ela influencia a variação de um ano para o outro através do parâmetro 

de elasticidade: 

              
                             

                               
 

3.3.3. Relação entre Inspeção Técnica Veicular e a Acidentologia. 

Esta seção aplica os modelos matemáticos apresentados anteriormente para determinar 

a influencia da Inspeção Técnica Veicular na redução de acidentes na Espanha. Porém seleci-

ona-se o método 1 para trabalhar, pois oferece resultados mais conservadores e considera me-

nos parâmetros para a análise. Além disso, o estudo Autofore determina alguns estudos de 

países Europeus por este método. Assim como apresentado na Tabela 19, entre os anos de 

1998 e 2005 o número de acidentes evitados será o primeiro parâmetro necessário. 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

N° de acidentes 69733 69593 73072 73668 73264 75570 69943 66794 

Acidentes com defeitos 15767 16032 16246 16423 15866 15830 14332 13095 

Acidentes evitados 9460 9619 9748 9854 9520 9498 8599 7857 

N° de inspeções 6238408 5993722 6621507 6703084 7098482 7577574 7831685 8133297 

Tabela 19 - Dados de acidentes na Espanha entre os anos de 1998 a 2005. Adaptado de (FITSA, 2005). 

A Tabela 19, também apresenta os acidentes causados por defeitos. E a Figura 21 ilus-

tra a evolução do número de acidentes evitados pela inspeção técnica veicular entre os anos de 

1998 e 2005. 
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Figura 21 - Números de acidentes evitados pela inspeção técnica veicular entre os anos de 1998 e 2005. – Adap-

tado de (FITSA, 2005). 

Além disso, as razões foram determinadas para quantificar as vítimas mortais, feridos 

em acidentes e acidentes evitados para os anos estudados como ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Comparação entre acidentes evitados, vítimas mortais e feridos entre os anos de 1997 a 2006 na 

Espanha. – Adaptado de (FITSA, 2005). 

Os valores obtidos foram comparados com os resultados obtidos na Alemanha, como 

ilustrado na Figura 23. Pode-se observar que os dois possuem a mesma ordem de grandeza, 

mas no caso da Espanha os dados são decrescente devido que a taxa de rejeição cai a cada ano 

e para o método utilizado é um dado com peso elevado. 
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Figura 23 - Comparação entre acidentes evitados, vítimas mortais e feridos entre os anos de 1997 a 2006 na 

Alemanha. - Adaptado de (FITSA, 2005). 

Extrapolando os dados obtidos do ano de 2005, pode-se ter o número de quantos aci-

dentes e mortes foram evitados através da realização da ITV na Espanha no ano analisado. 

Assim partindo do número de acidentes de veículos leves no ano de 2005(66.794) e 

mantendo os 3% de redução anual dos números de acidentes observados entre os anos 2000 e 

2005, pode-se estimar em 64.790 o número de acidentes com veículos leves em 2006. Durante 

este ano, serão inspecionados 8.423,052 veículos, resultando em rejeições 1.601,033. Dadas 

estes números de inspeções, pode-se estimar que a ITV, evitou 8.423 acidentes, 11.792 feri-

dos e 421 mortes.  

3.4. Estados Unidos 

Nos EUA, a inspeção veicular é assunto complexo em função de cada estado ter a sua 

própria legislação. Do total, 18 Estados e também o Distrito Federal exigem inspeções anuais 

ou bienais, enquanto outros locais apenas exigem a inspeção antes de uma transferência de 

propriedade do veículo. Salvo para o controle das emissões, não existe uma norma federal que 

obrigue as revisões periódicas nos veículos, mesmo porque, com uma frota de mais de 200 

milhões de veículos, qualquer iniciativa exigiria grande estratégia administrativa nacional. Em 

alguns estados, é feito apenas o controle da emissão de gases e, em outros, uma mistura deste 

com a inspeção de segurança e com diferentes graus de avaliação no funcionamento do veícu-
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lo, realizadas na maior parte dos estados através de oficinas mecânicas credenciadas e autori-

zadas também para fazer a reparação dos defeitos. (OLIVEIRA, 2009) 

3.5. América Latina 

Na América Latina pode-se destacar o México (emissões), Argentina, Chile, Uruguai, 

Colômbia, Equador e atualmente Peru como países em que a ITV já acontece, contudo a im-

plantação não foi homogênea nos países e nem sempre com equipamentos básicos de ITV em 

todo território (OLIVEIRA, 2009). Por sua vez a legislação brasileira já contempla rígida vis-

toria, só não executada, até presente data, por falta de recursos do poder publico e das discus-

sões de competência entre as esferas governamentais (ALVAREZ JR. e MARTINEZ, 2001). 

Na Argentina, apenas algumas províncias, como Buenos Aires e Mendoza, e cidades 

como Córdoba, exigem a inspeção. Mas, mesmo nos lugares em que é obrigatório, o cumpri-

mento é parcial. A influência da inspeção sobre a segurança no trânsito é duvidosa, porque só 

se apresentam para a inspeção os veículos cujos proprietários têm certeza da aprovação. Os 

demais, nem se apresentam. 

Em 6 de agosto de 2002, na Colômbia, o Ministério do Transporte estabeleceu a Lei 

769 que instituiu o que Código Nacional de Trânsito Terrestre, que no seu Titulo IV, Capítulo 

I, definiu a obrigatoriedade da inspeção técnica de segurança e emissões para todos os veícu-

los que circulem em território nacional. 

Em 2005, os Ministérios dos Transportes, do Desenvolvimento Meio Ambiente, Habi-

tação e Ordenamento do Território emitiu a Resolução 3.500 de 21 de novembro de 2005. O 

objetivo da presente resolução visa estabelecer as condições mínimas a serem cumpridas pe-

los Centros Automotivos de Diagnóstico (CDA) e estabelecer os critérios e os procedimentos 

para fazer inspeções técnicas de segurança e emissões em veículos que transitam pelo país. 

Esta resolução define especificamente os requisitos e procedimentos para a qualificação do 

CDA ao Ministério dos Transportes, a inscrição no Registro Único Nacional de Transporte 

(RUNT), o termo de capacitação, entre outros.  

Após ser regulamentada a inspeção e a constituição dos CDA, o Ministério dos Trans-

portes começou a aplicação em todo o país no início de 2007. O Estado delegou o exercício 

da inspeção de veículos ao setor privado, os Centros Automotivos de Diagnóstico regulamen-

tado para a prestação do serviço no Ministério Transporte e supervisão da Superintendência 

de Portos e Transportes. 
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Quanto aos veículos sujeitos a inspeção prevê que veículos de serviço público, deve 

fazer a inspeção técnica veicular anualmente, enquanto os veículos particulares de dois em 

dois anos.  

Os CDA habilitados devem realizar as inspeções, de acordo com as provas estabeleci-

das pelas Normas Técnicas Colombianas (NTC), referentes a veículos a gasolina, diesel e as 

motocicletas, verificando, pelo menos, os seguintes aspectos veículo, incluindo: 

 Níveis de emissão de gases e poluentes, de acordo com a legislação vigente so-

bre o assunto. 

 O bom funcionamento do sistema mecânico. 

 Funcionamento adequado do sistema elétrico e do conjunto ótico. 

 Elementos de segurança. 

 Observar o estado do sistema de freios.  

 Sistema de direção e suspensão. 

 Bom funcionamento dos sistemas de sinalização e iluminação. 

Na Colômbia se constatou que 70% dos acidentes de trânsito são ocasionados por fa-

lhas humanas, 25% falhas mecânicas e 5% problemas nas vias. As falhas mecânicas detecta-

das foram: 

 11,0% Falha de direção 

 5,0% Falha nos freios 

 6,2%  Falhas nos pneus 

 2,8%  Outros. 

A Figura 24 ilustra as causas dos acidentes em porcentagens. 

 

Figura 24 - Causas de Acidentes na Colômbia em porcentagem - Adaptado de (IVESUR, 2012). 
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Um levantamento estatístico realizado em 2011 com 169.077 veículos nos CDAs de-

monstraram a quantidades de veículos aprovados e reprovados. Os dados são apresentados na 

Tabela 20: 

 

Tabela 20 - Veículos aprovados e reprovados em 2011 na Colômbia - Adaptado de (ASO-CDA , 2012). 

Na Tabela 20 pode se observar: 

 Os veículos com idade mais avançada apresentaram uma porcentagem maior 

de reprovação em relação aos mais novos. 

 Os CDA na pesquisa detectaram problema em 25,5% dos veículos leves que 

inspecionou na primeira visita e, portanto, veículos que tiveram de corrigir fa-

lhas apresentadas na inspeção, para apresenta-se para uma segunda visita. 

 Na segunda visita, aproximadamente 81% dos veículos reprovados na primeira 

visita foram aprovados e o restante compareceu a uma terceira visita. 

 Os veículos com mais de dez anos de uso registraram uma taxa de rejeição de 

mais de 33,6%, quando inspecionados em sua primeira visita. 

 Os veículos de modelo recente com menos de seis anos relataram um índice de 

rejeição de 19,1%, em média, para modelos entre 2005 e 2010. 

Para a mesma amostra a porcentagem do número total de defeitos que levaram à rejei-

ção de veículos que não foram aprovados em sua primeira visita apresentados na Tabela 21:  
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Componentes Porcentagens dos defeitos 

Sistemas de freios 

Motor 

Emissões e poluentes 

Suspensão 

Chassis e Carroceria 

Transmissão 

Iluminação e sinalização 

Direção 

Interior do veículo 

Rodas e Pneus 

Outros 

26,10% 

15,40% 

13,10% 

9,60% 

8,60% 

7,90% 

6,00% 

5,40% 

4,60% 

2,00% 

1,30% 

Total de defeitos 100% 

Tabela 21 - Tipologia dos defeitos encontrados nos veículos leves – Adaptado de (ASO-CDA , 2012). 

Observa-se que os problemas mais significativos que registraram os veículos inspecio-

nados pelos CDAs correspondem ou estão relacionados com: sistemas de freios, motor, emis-

sões, suspensão, transmissão e direção. 

A Comunidade Andina (CAN) formada pelos países: Bolívia, Equador, Peru e Colôm-

bia observa-se na Figura 25 o crescimento no número de acidentes de trânsito com exceção do 

ano de 2011 que teve uma diminuição de 13% em relação a 2010.  Observa-se que os aciden-

tes de trânsito ocorridos na CAN levaram 13.193 mortos e 122.445 feridos em 2011. 

 

Figura 25 - Saldo dos acidentes de trânsito na Comunidade Andina - Adaptado de (SGCA, 2012). 
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Com a chegada da inspeção na Colômbia, tem-se registrado uma diminuição importan-

te no número de acidentes de trânsito por cada 100 mil habitantes que era de 460 acidentes no 

ano de 2002 diminui para 280 em 2011, representado uma diminuição aproximadamente de 

40% no número de acidentes, enquanto os outros países da CAN tem apresentado um aumen-

to no número de acidente. A Tabela 22 e a Figura 26 ilustram a evolução do número de aci-

dentes de trânsito a cada 100 mil habitantes. 

 

Tabela 22 - Acidentes de trânsito por cada 100 mil habitantes na Comunidade Andina – Adaptado de (SGCA, 

2012). 

 

Figura 26 -  Acidentes de trânsito por cada 100 mil habitantes na Comunidade Andina – Adaptado de (SGCA, 

2012). 

O número de feridos em acidentes de trânsito a Colômbia também registrou, uma di-

minuição significativa em 2002, que era de 104 feridos em 2010 passou a ser de 85, uma re-

dução de aproximadamente 19% no número de feridos. Já os outros países da CAN apresenta-

ram um aumento em suas taxas de feridos, destaque para o Equador que teve um aumento no 

número de feridos de aproximadamente 69% entre os anos de 2002 e 2010. A Tabela 23 e a 

Figura 27 ilustram a evolução no número de feridos por 1000 habitantes. 

 

Tabela 23- Feridos por cada 100 mil habitantes na Comunidade Andina – Adaptado de (SGCA, 2012). 
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Figura 27 -  Feridos por cada 100 mil habitantes na Comunidade Andina – Adaptado de (SGCA, 2012). 

Em 2011, a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito na CAN, aumentou em 1 

morto por cada 100 mil habitantes, em comparação com 2010. Mas durante o período de 2002 

a 2011 se manteve estabilizada numa faixa entre 12 e 13 mortes.  

A taxa de mortalidade por acidente de trânsito entre 2002 e 2011 na Colômbia, Peru 

sempre se manteve numa faixa estabilizada, enquanto Bolívia e Equador oscilaram numa fai-

xa de 11 e 16 mortos por 100mil habitantes. A Tabela 24 e a Figura 28 ilustram a evolução no 

número de mortes por 1000 habitantes. 

 

Figura 28 - Mortes por cada 100 mil habitantes na Comunidade Andina – Adaptado de (SGCA, 2012) 
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Tabela 24 - Mortes por cada 100 mil habitantes na Comunidade Andina – Adaptado de (SGCA, 2012). 

3.6. Comparativo entre Brasil, Colômbia e Espanha. 

 Segundo (ANFAVEA, 2012), atualmente Brasil e Espanha tem a 8ª e 9ª maiores fro-

tas de veículos no mundo, respectivamente, a Colômbia por ser um país menos desenvolvido 

encontra-se em posição inferior no ranking de frotas circulantes. Pode se observar que as fro-

tas de Brasil e Espanha são aproximadamente 5 vezes maiores que da Colômbia. A Tabela 25 

e a Figura 29 a seguir ilustram a evolução das frotas dos 3 países entre os anos de 2002 a 

2009. 

Comparação frota (x1000) 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 20769 21357 22172 23023 24069 25596 27481 29643 

Colômbia 2056 2481 3702 4016 4677 5300 5301 5774 

Espanha 23048 23726 24202 25158 26227 27174 27613 27633 

Tabela 25 – Comparação das frotas do Brasil, Colômbia e Espanha – Adaptado de (SGCA, 2012). 

 

Figura 29 - Evolução das frotas do Brasil, Colômbia e Espanha – Adaptado de (SGCA, 2012) 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), embora não exista certeza quanto 

ao número de acidentes de trânsito ocorridos no Brasil, o país está entre os recordistas mundi-

ais nesse quesito. Os dados apresentados na Tabela 26 demonstram que países que tem a ITV 

implantada tem uma diminuição clara no número de acidentes, principalmente a Colômbia 
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que em 2002 tinha um dos maiores números de acidentes de trânsito no mundo. Com a im-

plementação da ITV na lei esses números começaram a reduzir significativamente em 2007, 

foi quando começou a funcionar as linhas de inspeção. A Colômbia teve uma redução de 

229184 acidentes em 2004 para 170987 em 2010. A Espanha que tem a ITV implantada nos 

anos 60 vem reduzindo o número de acidentes. O Brasil vem seguindo no caminho inverso 

em 2002 o Brasil teve 251876 acidentes e o número subiu drasticamente em 2010 para 

406105 acidentes, o que significa que o número de acidentes do Brasil de 25% em 2002 pas-

sou a ser de 58% maior que a Colômbia e em relação à Espanha que era de aproximadamente 

40% em 2002 passou ser de aproximadamente 79%. A Tabela 26 e a  Figura 30 apresentam a 

evolução dos acidentes entre esses países. 

Comparação de acidentes de trânsito 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 251876 333689 348583 383371 320333 376995 428970 403278 406105 

Colômbia 189933 209904 229184 209568 166739 185560 187226 179986 170987 

Espanha 98433 99987 94009 91187 99797 100508 93161 88251 85503 

Tabela 26 - Comparação do número de acidentes do Brasil, Colômbia e Espanha – Adaptado de (SGCA, 2012) 

 

Figura 30 - Comparação do número de acidentes do Brasil, Colômbia e Espanha – Adaptado de (SGCA, 2012). 

Na Figura 31 e Tabela 27, será ilustrado o índice de acidentes por mil veículos. Obser-

va-se que a Colômbia, em 2002, tinha um dos índices mais alto de acidentes por mil veículos 

que era de 59 acidente a cada 1000 veículos em 2002 passou a ser 25 em 2010, mas pode ob-

serva-se que a partir de 2007 essa redução começou ser mais significativa com a chegada da 

ITV. Já a Espanha com a redução de acidentes teve o seu índice sempre reduzindo. O Brasil 
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apesar de ter seu índice de acidente por mil veículos estável e baixo mesmo tendo um alto 

número de acidente isso pode justificar também pelo elevado aumento da frota circulante, que 

mantém a mesma relação sem mudar muito o índice. 

 

Figura 31 - Trajetória do número de acidentes  por  mil  veículos no Brasil, Colômbia e Espanha – Adaptado de 

(SGCA, 2012). 

Acidentes de trânsito por mil veículos 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 10,04 13,25 13,18 13,86 11,02 12,43 13,85 13,06 13,06 

Colômbia 59 63 66 55 38 38 34 29 25 

Espanha 3,92 3,97 3,55 3,29 3,43 3,31 3 2,86 2,75 
Tabela 27 - Comparação do número de acidentes de trânsito por mil veículos no Brasil, Colômbia e Espanha – 

Adaptado de (SGCA, 2012) 

O Brasil tem o índice de mortes nos acidentes de trânsito estabilizado na faixa entre 

6,2 e 6,5 mortes por 10mil veículos, e observa-se que em 2006 e 2007 houve uma redução 

chegou a 4,3 e 4,7 mortes, que pode ter ocorrido por causa da redução de acidente neste mes-

mo período. A Colômbia teve o seu índice de mortes reduzido com a implantação da ITV du-

rante os anos de 2002 a 2010, o índice foi de 19 para 7 se aproximando ao índice brasileiro. Já 

a Espanha vem reduzindo seus índices consideravelmente ao longo desse período. A Tabela 

28 e Figura 32 ilustram a evolução dos índices de morte. 

Mortes por Acidentes de trânsito por 10 mil veículos 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 6,2 6,2 6,5 6,2 4,3 4,7 6,2 6,3 6,6 

Colômbia  19 17 16 14 13 11 10 9 7 

Espanha 1,72 1,7 1,43 1,3 1,14 1,01 0,8 0,69 0,56 
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Tabela 28 - Comparação do número de  mortes de trânsito por 10 mil veículos no Brasil, Colômbia e Espanha – 

Adaptado de (SGCA, 2012) 

 

Figura 32 – Trajetória do número de mortes por 10 mil  veículos no Brasil, Colômbia e Espanha – Adaptado de 

(SGCA, 2012) 

3.7. Custos de acidentes de trânsito 

Devem-se destacar também os custos que acidentes de trânsito causam para o Brasil, 

levando em conta que o país se integra aos primeiros do ranking de mortes e feridos causados 

por acidentes de trânsito, e consequentemente sendo um dos que mais gastam. Os principais 

custos das consequências de acidentes de trânsito são: 

 Custo de atendimento médico; 

 Perda de produção; 

 Custo de remoção; 

 Custo de danos materiais ao veículo; 

 Custo de atendimento policial; 

 Custo de processos judiciais; 

 Custo de danos à propriedade publica; 

 Reintegração do individuo a sociedade ou ao trabalho. 

Como se podem observar alguns custos são pagos por seguradoras, os outros são pa-

gos pela sociedade. Segundo estudos realizados pela Comissão Europeia, os acidentes de trân-

sito custam entre 1,5 e 2,5% do PIB de qualquer país sendo desenvolvido ou não, que soma-

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil

Colômbia

Espanha



77 

 

dos atingiriam um total de 518 bilhões de dólares gastos com acidentes de trânsito no mundo 

inteiro. 

Além dos números em custos financeiros devem ser observadas as sequelas que os 

acidentes causam para as vítimas e suas famílias como deficiência física, adversidade social e 

psicológica entre outros problemas que são decorrentes de acidentes de trânsito. 

No Brasil, segundo estudo realizado pela IPEA e DENATRAN os custos em acidentes 

de trânsito no ano de 2006 nas rodovias federais chegam a 6,5 bilhões de reais, sendo dividi-

das em 68,45% associados a pessoas, 31,09% associado ao veículo e 0,45% associado a ou-

tros componentes conforme visto na Tabela 29. 

Componente primário do custo % R$ dez/05 

Associados às pessoas 68,45 4.457.803.796 

Associados ao veículo 31,09 2.024.907.570 

Outros (associados à via / ambiente e às instituições) 0,45 29.373.684 

Total 100 6.512.085.051 

Tabela 29 - Custos totais por componentes primários nas rodovias federais. – Adaptado de (IPEA, 2006). 

Já no estudo em todas as rodovias brasileiras o número dos custos sobe drasticamente, 

chegando a 22 bilhões de reais, sendo dividido em 1,4 bilhões em rodovias municipais, 14,1 

bilhões em rodovias estaduais e 6,5 bilhões em rodovias federais, conforme apresentado na 

Tabela 30. 

Rodovias Custo total (R$) 

Municipais 1.404.463.306 

Estaduais 14.110.057.374 

Federais 6.512.085.050 

Total 22.026.605.730 

Tabela 30 - Custos totais dos acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras. – Adaptado de (IPEA, 2006). 

No estudo da IPEA/DENATRAN não foram calculados os custos de tempo perdido 

em congestionamentos, de reposição do veículo acidentado, da limpeza da pista, etc. Os dados 

demostram um indicativo do custo que os acidentes de trânsito causam à sociedade brasileira. 

 



4. CONCLUSÃO 

 

 

 

Após o levantamento inicial dos dados e informações conclui-se que, enquanto a ins-

peção técnica de segurança veicular não for implantada no Brasil, o número de acidentes por 

falta de manutenção continuará aumentando, pois sem a fiscalização, veículos sem as míni-

mas condições de uso circulam pelas ruas e rodovias do país, colocando em risco a vida de 

milhares de pessoas, fazendo assim com que os gastos médico-hospitalares tenham um au-

mento elevado direto e indireto (por meio de impostos). A frota nacional possui uma idade 

muita avançada e em más condições, e que acaba gerando gastos devido a problemas mecâni-

cos que poderiam ser evitados com manutenção, além do alto consumo combustível.  

A Inspeção Técnica Veicular já existe em quase 50 países de todos os continentes, 

com resultados que demonstram a eficácia da medida na redução de acidentes de trânsito. Os 

países do exterior como Alemanha e Suécia são exemplos de ITV, na qual a inspeção já era 

obrigatória desde a década de 60 e atualmente tem uma organização e legislação de alto nível 

e uma tecnologia muito avançada em equipamentos de inspeção, na qual o fator humano não 

interfere nos resultados. 

Conclui-se também que o Brasil tem o processo de ITV definidos com base em expe-

riências internacionais, e o formato dos processos são praticamente idênticos, seguindo uma 

sequência ordenada de atividades agrupadas para fins de controle, tendo como diferenças bá-

sicas o tempo, a tecnologia e o controle, porém no Brasil a ITV não evoluiu e não acompa-

nhou a dinâmica baseada em outros países do exterior. Vale destacar que o formato de acredi-

tação de órgãos de inspeção veicular no Brasil pelo INMETRO e homologados pelo DENA-

TRAN é baseado na mesma regulamentação internacional utilizada pela União Europeia. 

A implantação da ITV no Brasil é algo extremamente urgente, porém, se encontram 

diversas dificuldades como o alto investimento em equipamentos e infraestrutura, falta de 

profissionais especializados e espaço para construção das estações de inspeção. Mas o maior 

problema que atrasa a implantação da ITV no Brasil desde 1997 são as divergências políticas 

que congelam os processos que deveriam melhorar o trânsito brasileiro, mesmo existindo a 

resolução nº 84 do Contran (artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme lei 9.503 

de 23/09/97), que prevê a implantação da inspeção no País, e a lei 5.979, de 2001, que estabe-

lece as condições para a implantação da inspeção de segurança, e que atualmente aguardam 
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aprovação no Congresso. É fundamental que as autoridades competentes, indústria, associa-

ções e a comunidade em geral se unam e se posicionem para implantar, de vez, a ITV no Bra-

sil. É uma questão de responsabilidade social e essencial para garantir um trânsito mais seguro 

no País.  

Com a ITV, em primeiro lugar, conseguiria estimular a manutenção preventiva dos ve-

ículos, já que ninguém quer ter seu veículo reprovado e impedido de circular. Uma cultura da 

manutenção teria consequências diretas na redução da tragédia dos acidentes de trânsito, na 

diminuição da poluição das grandes cidades e nos engarrafamentos causados por carros en-

guiçados na via pública. A inspeção também contribui sensivelmente para economia em gas-

tos com a saúde pública, o que permitirá aumentar a aplicação de recursos em melhorias de 

infraestrutura, como aumento de leitos hospitalares e políticas de prevenção de doenças. 

É essencial que se adote um mecanismo inspirado na melhor tecnologia, na qual o 

tempo gasto para inspeção seja razoável e resulte em menor tempo para o usuário. Ressalta-se 

a importância do debate da questão com a sociedade, que pode oferecer ideias e sugestões 

para a construção do modelo brasileiro de inspeção veicular, que, na prática, seja verdadeira-

mente eficiente; um modelo que realmente atenda às peculiaridades nacionais e resulte em 

maior vantagem para o usuário e para o interesse social e econômico do país. O ideal está 

num sistema transparente, livre de burocracia e que proporcione o controle efetivo da quali-

dade, dando confiabilidade ao resultado da avaliação. 

4.1 Propostas Futuras 

Conforme todo o conteúdo desenvolvido neste trabalho, é possível criar inúmeras pos-

sibilidades de pesquisas, sendo apresentadas algumas ideias a seguir: 

 Fazer levantamentos estatísticos e pesquisar as novas tecnologias voltadas para 

área de inspeção na Ásia, pois se tem informações que países como Cingapura 

e Coréia a inspeção esta em nível avançado. 

 Utilização de dados concretos para a realização dos cálculos brasileiros em re-

lação ao estudo “Study of the Future for Roadworthiness Enforcement in the 

European Union” realizado pela Autofore para se obter a influência que a Ins-

peção Técnica Veicular tem na redução de acidentes no país. 
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