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RESUMO   

 

A renovação da frota está alicerçada sobre três pilares: a redução de emissões 

de poluentes, a segurança ao usuário e a eficiência energética. Esta consiste no 

sucateamento de veículos antigos e aquisição de veículos novos. Alguns 

governos possuem programas para promover a renovação de frota, a fim de 

aquecer a economia e promover maior segurança a sua população e melhores 

condições ambientais. A questão ambiental é tão importante que em alguns 

casos não há um programa para alavancar vendas de veículos, e sim inspeções 

regulares que punem o uso de veículos poluentes, com maiores impostos ou 

com a proibição do uso. Porém, é possível verificar através dos estudos 

apresentados neste trabalho, que a legislação Brasileira com o PROCONVE 

promove, mesmo que baseado em normas internacionais, uma regulação para 

veículos novos. Isto faz com que os novos veículos fabricados no Brasil tenham 

um padrão mínimo de tecnologia voltado para níveis de emissões cada vez 

menores. Tendo este conhecimento, a proposta de renovação de frota voltada 

para a manutenção do meio ambiente se torna um assunto relevante, 

principalmente quando se depara com média idade de 9,9 anos para veículos 

pesados e a existência de uma frota anterior às primeiras propostas de 

regulamentos para emissões, ou seja, veículos com mais de 30 anos de uso. 

Com isso, destaca-se a importância para renovação de frota. As novas 

tecnologias disponíveis no mercado, além de alavancar a economia, 

proporcionar veículos seguros mais eficientes, também contribuem de forma 

direta para menores gastos com a saúde da população e menor agressão ao 

meio ambiente.  

 

Palavras-chave:  Diesel; Renovação; Frota 

  



 

 

 

ABSTRACT   

 

The renewal of the fleet is based on three pillars: reducing pollutant emissions, 

safety to the user and energy efficiency. This one consists on scrapping old 

vehicles and the purchase of new vehicles. Some governments have programs 

to promote fleet renewal in order to heat up the economy and promote greater 

population security and better environmental conditions. The environmental issue 

is so important that in some cases there is no program to leverage vehicle sales, 

but rather regular inspections that punish the use of polluting vehicles with higher 

taxes or a ban on use. However, it is possible to verify through this studies, that 

the Brazilian legislation with PROCONVE promotes, even based on international 

standards, a regulation for new vehicles. This makes the new vehicles 

manufactured in Brazil have a minimum standard of technology aimed at ever 

lower levels of emissions. With this knowledge, the proposed fleet renewal aimed 

at maintaining the environment becomes a relevant issue, especially when it 

comes to the average age of 9.9 years for heavy vehicles and the existence of a 

fleet prior to the first proposals for regulations For emissions, that is vehicles with 

more than 30 years of use. This highlights the importance of fleet renewal. The 

new technologies available in the market, in addition to leverage the economy, 

provide more efficient insurance vehicles, also contribute directly to lower 

spending on population health and less aggression to the environment.  

 

Keywords:  Diesel; Renovation; Fleet.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

A poluição do ar é decorrente da maneira como são estruturadas nossas cidades 

atualmente, produzidos e transportados nossos bens, como nos transportamos, 

vivemos e principalmente como recebemos nossos bens de consumo em nossas 

residências e supermercados que são predominantemente transportados por 

rodovias (DUCHIADE, 1992). 

 Considerando que a combustão completa, tem como resultado o hidrogênio e o 

carbono contidos no combustível e que se combinam com o oxigênio presente 

no ar para produzir calor, luz, dióxido de carbono e agua, qualquer outro produto 

diferente destes é considerado um meio de poluição (DUCHIADE, 1992). 

Visto que no Brasil predominantemente o meio de locomoção de pessoas em 

massa e o transporte de produtos vêm das rodovias, por meio de veículos 

movidos a motores ciclo Diesel, a incidência de chuva ácida, problemas com a 

saúde pública e degradação do meio ambiente fez com que chegássemos a um 

ponto que países desenvolvidos tomassem por meio de tratados atitudes que 

visavam a redução dos níveis de emissões. (DUCHIADE, 1992) 

Em paralelo a Europa onde foi criado o programa de incentivo a redução e 

controle dos gases emitidos pelos motores ciclo Diesel, denominado ‘’Euro I’’ em 

1992 o Brasil criou o PROCONVE, e denominou-se o programa ‘’P1’’. (IBAMA, 

2013) 

Com isto motores ficaram defasados e não atendiam mais a legislação, que 

controlavam estas emissões, fazendo com que principalmente as montadoras 

criassem meios de reduzir cada vez mais as emissões, hoje nos encontramos 

na fase ‘’P7’’ equivalente a ‘’EURO V’’ que estreitou gradativamente os níveis de 

emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP), que são os 

meios mais nocivos a saúde e ao meio ambiente. (IBAMA, 2013) 

Com isto foi possível notar grandes evoluções, no combustível a redução do teor 

de enxofre foi significativa, e nos motores, sistemas de tratamento dos gases e 
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criação de meios de elevação da pressão de injeção de combustível são dois 

exemplos significativos de avanço tecnológico (IBAMA, 2013). 

Atualmente os incentivos são mínimos para ampliação da malha ferroviária no 

Brasil o qual reduziria a poluição gerada pela queima ineficiente do óleo Diesel 

por motores deste ciclo. A renovação da frota cria a possibilidade de incentivo a 

novas tecnologias e aprimoramento das atuais, que podem fazer com que haja 

uma maior interação entre os conhecimentos adquiridos em universidades e 

centros universitários para aplicação de conhecimentos na prática, visando a 

melhor eficiência destes motores e incentivo ao desenvolvimento tecnológico 

(SEEG, 2015). 
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2 OBJETIVOS 

 

Apresentar os dados e características sobre a frota de veículos pesados Diesel 

do Brasil, a evolução das normas e, através deste estudo, efetuar projeção e 

propostas para que ocorra a atualização da frota nacional. Realizar comparativos 

com veículos de gerações diferentes confirmando o estudo feito através de 

pesquisa e avaliar as tecnologias passadas e atuais para redução das emissões, 

sua eficiência e eficácia.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Óleo diesel 

O gasóleo ou óleo diesel como é comumente conhecido é adquirido pela 

destilação do petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos e possui ponto de 

ebulição entre o querosene e os óleos lubrificantes, ou seja, entre 180 e 360°C. 

Assim como a gasolina, uma boa parte do óleo diesel produzido nas refinarias 

provem da quebra de moléculas maiores do petróleo onde necessita então 

realizar um processo denominado craqueamento. 

 
Figura 1 – Processo de destilação do petróleo. 

Fonte: (INDÚSTRIA HOJE, 2014) 
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3.2 Propriedades do óleo diesel 

Os requisitos principais do óleo diesel para os motores de ignição por 

compressão são: 

- Qualidade da Ignição – Indicada pelo número de cetano, exprime a 
capacidade do combustível de iniciar sua combustão rapidamente 
dentro de um ambiente com ar aquecido a alta temperatura. Quanto 
maior o número de cetano do combustível, maior e o período de atraso 
de ignição para mesmas condições estabelecidas para a combustão 
(vazão volumétrica, avanço de injeção, temperaturas do ar de 
admissão e de agua de arrefecimento, etc.) (CAPANA, 2008). 

- Ponto de entupimento – Devido à parafina contida no óleo diesel, em 
ambientes mais frios, a solidificação desta pode causar entupimentos 
de filtros e linhas de alimentação dos motores. Normalmente, para 
ambientes com temperaturas abaixo de 10°C a temperatura de 
solidificação de parafina não deve ser superior a 2°C, já para alguns 
países da Europa, este requisito passa para valores entre -9°C e -15°C 
(CAPANA, 2008). 

- Ponto de fulgor (Flash Point) - E a menor temperatura em que o óleo 
diesel desprende vapores suficientes para formar com o ar uma mistura 
que se inflama espontaneamente com a aproximação de uma chama. 
Valores típicos de ponto de fulgor para o óleo diesel estão acima de 
55°C, por questões de segurança de manipulação. No Brasil, o limite 
inferior e de 38°C (CAPANA, 2008). 

- Viscosidade – Esta propriedade é de suma importância para a vida 
do sistema de injeção, pois, ele é lubrificado pelo próprio óleo diesel. 
Porém, uma viscosidade excessiva, além de demandar maior potência 
de bombeamento, pode dificultar a formação de spray e 
consequentemente reduzir a potência do motor e aumentar suas 
emissões especificas. De uma forma geral, a viscosidade do óleo 
diesel varia entre 2 e 5,0 (cSt) (CAPANA, 2008). 

- Massa especifica - Esta característica é importante, pois está 
relacionada com o poder calorífico de derivados de petróleo, que são, 
basicamente, formados por hidrocarbonetos. Massas específicas mais 
altas possuem maior poder calorífico, o que reduz o consumo de 
combustível e aumenta a formação de NOx. Esta também relacionada 
com os esforços aos quais os sistemas de injeção ficam submetidos. 
Os valores típicos de massa específica estão entre 0,82 e 0,88 kg/l 
(CNTP) (CAPANA, 2008). 

- Curva de destilação – Normalmente expressa em quantidade 
percentual de volume evaporado a certa temperatura. A curva de 
destilação tem influência significativa na determinação das 
características de operação do óleo diesel, ou seja, se uma boa parte 
do óleo diesel evaporar em baixas temperaturas, a partida e a 
dirigibilidade a frio fica facilitada. Porém, em geral, o número de cetano 
e também o poder de lubrificação deste óleo são reduzidos, podendo 
assim causar desgaste prematuro no sistema de injeção. Se, ao 
contrário, a curva de destilação for deslocada para valores muito altos, 
facilita-se a formação de fuligem e depósitos de carvão nos pistões e 
bicos injetores. Valores comuns para a curva de destilação estão em: 
máximo de 65% de evaporados até a temperatura de 250°C e mínimo 
de 85% de evaporados até a temperatura de 350°C (CAPANA, 2008). 
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- Teor de enxofre – A quantidade de enxofre no óleo diesel é função do 
petróleo utilizado e do tratamento utilizado pela refinaria para a retirada 
do enxofre. Uma vez presente, durante a combustão, boa parte do 
enxofre se oxida formando SO2 que por sua vez irá combinar com água 
para formar ácidos, entre eles o ácido sulfúrico que traz efeitos 
danosos para a saúde e também equipamentos. Outro ponto negativo 
e que os compostos de enxofre formados aumentam a massa de 
material particulado produzido em uma proporção direta com a 
quantidade de enxofre no combustível. Devido a estes efeitos 
negativos da presença de enxofre no óleo diesel, os teores máximos 
de enxofre permitidos pelas leis governamentais são cada vez menores 
a cada ano que passa, principalmente nos grandes centros 
populacionais. Somente para efeito de ilustração, na década de 80 era 
permitido no Brasil até 1,3% (13000 ppm) de enxofre no óleo diesel, 
hoje 10 este valor está limitado a 0,05 % (500 ppm) nos grandes 
centros urbanos e 0,2% (2000 ppm) no restante do pais. Já em alguns 
países da Europa e EUA a quantidade de enxofre não pode exceder 
0,0005% (05 ppm). No Brasil, está em 0,0010 (10 ppm) (CAPANA, 
2008). 

Abaixo é possível verificar a linha do tempo da redução do enxofre permitido na 

composição do DIESEL combustível: 

 
Gráfico 1 – Redução do teor de enxofre no óleo Dies el 

Fonte: (ANP, 2014) 

 

Aditivos - Assim como a gasolina, o óleo diesel também recebe alguns 
aditivos que somados, normalmente não excedem a 0,1% em massa. 
Algumas propriedades físicas tais como massa específica, viscosidade 
e curva de evaporação não são afetadas pelos aditivos. Esses em geral 
atuam em características como: diminuição da temperatura de 
precipitação de parafina, aumento do numero de cetano, inibição da 
formação de depósitos em bicos injetores, inibição da corrosão, criação 
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de agentes que dificultam a formação de espuma, etc. (CAPANA, 
2008). 

O óleo diesel tem como vantagens, tecnologia controlável e amplamente 

desenvolvida para obtenção, manuseio e distribuição; alta gama de fabricantes 

de motores ciclo diesel; motores com alto rendimento térmico; ótima relação 

energia e peso suportado, o que permite grande autonomia dos veículos; alta 

diversidade de veículos equipados com motores movidos por este combustível; 

mão de obra especializada presente em todo o mundo; os veículos operam com 

facilidade por todo o mundo; emprega milhões de pessoas envolvidas desde sua 

obtenção, acondicionamento, distribuição, uso do produto, dentre diversas 

outras áreas (BLAKEMAN et al, 2003). 

E como desvantagens; é uma fonte finita e não renovável já que atualmente boa 

parte do óleo diesel utilizado provém do petróleo; seu produto de combustão tem 

alguns gases nocivos à saúde e meio ambiente; O DIESEL deteriora-se com 

facilidade quando estocados em períodos superiores a seis meses e os motores 

movidos por este combustível, tem custo mais altos devido a robustez exigida 

pela alta pressão destes (BLAKEMAN et al, 2003).  

3.3 Motores ciclo diesel 

Os motores do ciclo diesel ou motores de ignição por compressão utilizam o 

aumento da temperatura devido à compressão de uma massa de ar para dar 

início à reação de combustão. Somente ar é admito. Após a compressão, o 

combustível é pulverizado na massa de ar quente dando início a combustão. Seu 

funcionamento é composto por quatro ciclos onde: 

• Primeiro ciclo – Admissão 

Neste curso ocorre a admissão no cilindro de somente ar. 
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Figura 2 – Processo de admissão. 
Fonte: (CAPANA, 2008) 

• Segundo ciclo – Compressão 

O pistão se desloca do PMI para o PMS. Neste curso ocorre a compressão do 

ar. As válvulas de admissão e descarga estão fechadas. A compressão do ar na 

câmara de combustão produz elevação da temperatura. No final da compressão, 

o combustível é dosado e injetado na câmara de combustão. A medida exata do 

combustível e o momento da injeção são fatores muito importantes para o bom 

funcionamento dos motores diesel (CAPANA, 2008). 

 

Figura 3 – Processo de compressão 

Fonte: (CAPANA, 2008) 
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• Terceiro ciclo – Combustão  

O pistão se desloca do PMS para o PMI. Neste curso ocorre a expansão do ar. 

As válvulas de admissão e descarga estão fechadas. À medida que o 

combustível é injetado, vai se inflamando, aumentando a temperatura dos gases 

que tendem a se dilatar cada vez mais (CAPANA, 2008). 

 

Figura 4 – Processo de combustão. 

Fonte: (CAPANA, 2008) 

• Quarto ciclo – Escape 

O pistão se desloca do PMI para o PMS. Neste curso ocorre a descarga dos 

resíduos da combustão. A válvula de admissão está fechada e a de descarga 

está aberta. O movimento ascendente do pistão expulsa do cilindro os resíduos 

da combustão através da válvula de descarga (CAPANA, 2008). 
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Figura 5 – Processo de escape. 

Fonte: (CAPANA, 2008) 

 

3.4 Aplicações dos motores diesel 

O motor ciclo diesel por ser versátil e robusto tem como as suas principais 

aplicações: 

Máquina agrícolas 

 

Figura 6 – Máquina agrícola movida a diesel 
Fonte: (NEW HOLLAND, 2015) 
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Geradores 

 

 
 

Figura 7 – Gerador com motor ciclo diesel Caterpill ar. 
Fonte: (CATERPILLAR, 2012)  

 

Caminhões 

 
Figura 8 – Caminhão da FORD 

Fonte: (FORD, 2012)  

 

 



27 

 

 

Marítimo 

 
Figura 9 – Maior motor ciclo diesel do mundo, utili zado em um navio 

Fonte: (WÄRTSILÄ, 2006)  

 

3.5 Produtos da combustão em motores movidos a óleo  diesel 

Os motores que utilizam o diesel agridem o meio ambiente de diferentes formas, 

tais como alto ruído tanto do motor quanto do conjunto, devido o grande porte, 

material sólido que são provenientes das correias, lonas de freio, pastilhas e 

pneus e, emissões evaporativas expelidas pelo escapamento, após a queima do 

combustível (CAPANA, 2008). 

O motor movido a óleo diesel, assim como todo motor de combustão interna, 

converte a energia química em energia mecânica. A mistura de hidrocarbonetos 

que compõem o óleo diesel, em teoria produz apenas dióxido de carbono (CO2) 

e água (H2O) durante a combustão (completa). As concentrações desses gases 

variam de acordo com o motor e as condições de carga e rotação do mesmo, 

tipicamente nas seguintes faixas (CAPANA, 2008): 
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• CO2 – 2 a 12%  

• H2O – 2 a 12%  

• O2 – 3 a 17%  

• N2 – dependente da relação combustível-ar. 

Incluso neste processo de combustão, estão presentes também poluentes que 

podem ser tóxicos para os seres humanos e causar efeitos negativos ao meio 

ambiente. Isto origina-se da queima não ideal do óleo diesel, que pode ser, 

queima incompleta do combustível, reações da mistura ar-combustível em 

condições não ideias de pressão e temperatura, queima excessiva do óleo 

lubrificante e adulterações no combustível, assim como a combustão de não-

hidrocarbonetos presentes no diesel, como o enxofre (CAPANA, 2008). 

De uma forma geral pode-se descrever a reação de combustão dentro de um 

motor ciclo diesel da seguinte forma (VARELLA, 2010): 

- Combustível + Ar → CO2 + H2O + N2 + O2 + CO + NOx + HC + MP + SOx 

+ Fuligem + Aldeídos + Outros + Energia. 

Por boa parte dos países existem leis e órgão que fiscalizam e regulamentam as 

emissões geradas por estes motores, principalmente os seguintes poluentes 

(VARELLA, 2010): 

 • Material Particulado (MP), legislado pela massa de partículas emitidas. 

MP é de fuligens de carbono, que em certas concentrações tornam-se visíveis a 

olho nu, com outros materiais sólidos e líquidos adsorvidos.    

 • Óxidos de nitrogênio (NOx), uma mistura de óxido nítrico (NO) e dióxido 

de nitrogênio (NO2).  

• Hidrocarbonetos (HC) incluem os hidrocarbonetos totais (THC) ou 

somente os hidrocarbonetos “não metanos” (NMHC).  

• Monóxido de carbono (CO). 

Devido ao fato do motor diesel operar por meio da ignição espontânea do óleo 

diesel quando submetido a certa pressão, e com a combustão acontecendo 
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durante e após a injeção de combustível, a emissão de poluentes é diferente da 

observada em motores que têm sua ignição com auxílio da faísca. Conforme 

observamos abaixo no gráfico comparativo (CAPANA, 2008). 

 

Gráfico 2 – Comparativo de  poluentes emitidos por motores ciclo diesel x 
ciclo otto  

Fonte: (DIESEL NET, 2008)  

Pode-se observar que há uma diferença considerável de emissões de CO e HC 

por parte dos motores ciclo otto, porém a diferença cai significativamente quando 

comparado os índices de NOx e MP emitidos pelos motores ciclo diesel (DIESEL 

NET, 2008). 

3.6 Óxidos de Nitrogenio – NO x 

Óxidos de nitrogênio, conforme definido pela legislação de emissões incluem 

óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2) em sua formação. As 

propriedades físicas de ambos os gases são listados na tabela abaixo 

(VARELLA, 2010). 
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Figura 10 – Propriedades físicas dos gases que form adores do NOx 

Fonte: (DIESEL NET, 2008) 

A formação do NOx é facilitada em regimes de misturas pobres (onde a 

quantidade presente de ar na mistura é em maior concentração, nas situações 

de alta pressão e temperatura na câmara de combustão (DIESEL NET, 2010). 

Atualmente o maior limitante para adquirir o melhor rendimento térmico do motor 

é o NOx, onde é necessário alterações de temperatura e pressão na câmara de 

combustão e também novas tecnologias capazes de atender os níveis exigidos 

pelo PROCONVE (DIESEL NET, 2010). 

3.6.1 Material particulado – MP  

O material particulado está comumente associado à fumaça preta visível 

tradicionalmente emitida pelos veículos equipados com motores diesel 

(VARELLA, 2010).  

 
Figura 11 – Exemplo de veículo emitindo MP 

Fonte: ( PRIETO, 2012) 
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De acordo com VARELLA (2010), as partículas do óleo diesel formam um 

sistema complexo, e mesmo com diversos estudos, suas propriedades físicas e 

químicas ainda não são 100 % conhecidas em relação o quanto são nocivas à 

saúde humana, mesmo não conhecendo a fundo, o material particulado pode ser 

considerado um dos poluentes mais prejudiciais produzidos pelo motor diesel. O 

particulado no motor diesel está sujeito às legislações de emissões ao redor do 

mundo e, em conjunto com o NOx, tornou-se o foco nas tecnologias de controle 

de emissões. Ao contrário das emissões gasosas, o MP não é uma espécie 

química bem definida. A definição do MP é determinada por um método de 

amostragem, que envolve a coleta de uma amostra de gases do escapamento, 

diluição com o ar, e retenção em filtros específicos.  

A concentração de particulados emitidos é determinada pela massa de MP retida 

neste filtro ou então em um equipamento que realiza esse teste chamado 

opacimetro. Tal coleta é feita seguindo procedimentos estabelecidos que 

garantem a padronização do método (VARELLA, 2010). 

Tendo como conhecer, controlar e definir de emissões de NOx e material 

particulado, legislações por todo o mundo obrigam que sejam desenvolvidas 

novas tecnologias, capazes de atender estas exigências (VARELLA, 2010).   

 

3.7 PROCONVE 

No Brasil, foi criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), O 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(PROCONVE), em 1986, como uma forma de controle da qualidade do ar em 

centros urbanos. Onde baseia-se na norma europeia, Euro (IBAMA, 2013). 

Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 18, de 6 de maio de 1986. O 

PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – PROCONVE tem como objetivos: 

• Reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores 

visando o atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar, especialmente 

nos centros urbanos; 
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• Promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia 

automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios 

e medições da emissão de poluentes; 

• Criar programas de inspeção e manutenção para veículos automotores 

em uso; 

• Promover a conscientização da população com relação à questão da 

poluição do ar por veículos automotores; 

• Estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados; 

• Promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis 

líquidos, postos à disposição da frota nacional de veículos automotores, 

visando à redução de emissões poluidoras à atmosfera. 

O PROCONVE vem gradativamente diminuindo os limites de emissões através 

de controles rígidos e limites cada vez mais estreitos para os novos veículos que 

são lançados, desde que foi criado passou por fases onde hoje se encontra na 

sétima, denominada P7, baseada no Euro V vigente na Europa (IBAMA, 2013). 

 
Gráfico 3 – Redução de Material particulado x NO X 

Fonte: (ANFAVEA, 2014) 

Podemos ver no gráfico acima que com o passar do tempo os limites de emissão 

de material particulado e óxidos de Nitrogênio gerados pelos motores ciclo 

Diesel, tiveram uma grande diminuição com a instauração das fases da Euro e 

com os seus objetivos bem claros e expressos na resolução, em paralelo, o 

PROCONVE lançava no Brasil suas fases baseadas na Euro. Destacado no 
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canto esquerdo inferior do gráfico temos os novos limites vigentes na nova fase 

da Euro VI (IBAMA, 2013). 

3.7.1 Legislação   

Devido à necessidade de diminuir os níveis de emissão em nosso país, inspirado 

em diversas ações em outros países, “em seis de maio de 1986, a Resolução 

CONAMA nº 18 criou o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PROCONVE, coordenado pelo IBAMA” (IBAMA, 2013). 

Segundo texto base do PROCONVE (2013): 

Tornava-se determinante reduzir os níveis de emissão dos principais 
poluentes veiculares, entre eles o monóxido de carbono (CO), óxidos 
de nitrogênio (NOX), hidrocarbonetos (HC), material particulado (MP), 
aldeídos (CHO), óxidos de enxofre (SOX) e compostos de chumbo 
(Pb). Inclui-se aí o dióxido de carbono (CO2) que, embora não seja 
considerado um poluente devido à sua baixa toxidade, deve ser levado 
em consideração, pois compõe os gases que contribuem para o efeito 
estufa. 

A partir desta problemática, o texto PROCONVE impõe limites que devem ser 

aplicados pelos fabricantes de veículos, e aferido pelo órgão governamental – 

IBAMA (IBAMA, 2013). 

A implantação prevê além da diminuição de poluentes, promover a evolução da 

indústria nacional, que para atender a legislação prevista através do 

PROCONVE, tem a necessidade de agregar novas tecnologias redutoras de 

emissões em seus produtos (IBAMA, 2013). 

O PROCONVE é dividido em fases, e cada fase propõe níveis diferentes de 

emissões. Para os veículos ciclo Otto as fases são nomeadas com a letra “L” 

seguido por um número que corresponde a fase, assim como para veículos com 

motor ciclo Diesel, onde altera-se a a letra utilizada para “P”, seguida do número 

da fase correspondente. Por exemplo, a fase atual para veículos ciclo Diesel é a 

fase P7 (IBAMA, 2013). 

O texto do PROCONVE define os veículos pesados e os principais resultados de 

sua emissão como: 
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Veículos com massa total máxima maior que 3.856 kg, ou massa do 
veículo em ordem de marcha maior que 2.720 kg (veículos pesados de 
transporte de passageiros e/ou carga), uma vez que são os principais 
emissores de material particulado e óxidos de nitrogênio (IBAMA, 
2013). 

Desde sua implantação, conforme o texto do PROCONVE houve redução nos 

níveis de poluição na faixa de 80% e os novos desafios são medir os ganhos 

para o meio ambiente (IBAMA, 2013). 

Abaixo as fases do PROCONVE e as características quanto às reduções de 

poluentes para veículos comerciais pesados (IBAMA, 2013). 

 
Tabela 1 – Estratégias de implantação do PROCONVE p ara veículos pesados. 

Fonte: (IBAMA, 2013)  
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3.7.2 Legislação Brasileira e as referências intern acionais 

As fases do PROCONVE possuem referências diretas com as fases da 

legislação Europeias. Abaixo segue a referência das fases PROCONVE e as 

fases da legislação Euro. 

Tabela 2 – Tabela  de referência entre as normas de emissões  

PROCONVE (Brasil) P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 

Euro (Europa) Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 

Fonte: (OFICINA BRASIL, 2014) 

O gráfico abaixo mostra a relação entre material particulado e nível de NOX. Este 

gráfico ilustra as fases Euro e PROCONVE. 

Este gráfico dá a dimensão aos fabricantes de como poderá ser posicionado seu 

produto, dependendo da estratégia utilizada. Ele ilustra os limites, fazendo a 

visualização de posicionamento mais claro.  

No gráfico é possível ver a próxima fase já em vigência na Europa – Euro 6. Uma 

nova fase PROCONVE P8 ainda não tem definição para entrar em vigência no 

Brasil.  
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Gráfico 4 – Fases da EURO 

Fonte: (OFICINA BRASIL, 2014) 
 

3.8 Opções em Tecnologia para Redução de Emissões  

Não é necessário que haja uma perda de desempenho do motor para se atingir 

os padrões determinados na norma PROCONVE, existem opções tecnológicas 

que além de auxiliarem na redução, ainda otimizam o consumo de combustível. 

3.8.1 Recirculação dos Gases de Escape (EGR) 

Quanto menor a temperatura da combustão de um motor menor será a produção 

de NOx.EGR (Exhaus Gas Recirculation) é um método para reduzir a 

temperatura da combustão, consequentemente reduzir o NOx emitido. O 

conceito é simples, basicamente através de uma válvula EGR uma parte dos 

gases de escape é encaminhada de volta para o coletor de admissão e misturado 

com o ar novo de entrada. Esse processo remove parte de oxigênio do ar, 

reduzindo a temperatura da combustão, assim diminuindo os níveis de NOx 

(ARAUJO, 2015). 
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Figura 12 – Sistema EGR 

Fonte: (OPERACTION, 2016) 

3.8.2 Turbocompressores  

Turbocompressores normais ou com válvula wastegate tem como função de 

comprimir o ar com pressão atmosférica para dentro da câmara de combustão. 

Esta compressão aumenta a densidade do ar dentro da câmara melhorando 

assim a queima da mistura e o desempenho do motor. A melhor queima da 

mistura proporciona menor emissão de poluentes (JULIO C., 2008). 

Existem alguns tipos de turbocompressores que possuem uma geometria 

variável de compressão (VGT - Variable Geometry Turbocharger) que ajuda na 

recirculação dos gases de escape (JULIO C., 2008). 

O VGT adapta a quantidade de ar recirculado que se mistura com o ar fresco. 

Este sistema auxilia o EGR na recirculação de gases, pois gera a quantidade 

mais precisa para a recirculação (JULIO C., 2008). 

Abaixo é possível verificar na figura o turbocompressor em corte, onde visualiza-

se em vermelho a turbina que move-se na passagem do ar quente do 

escapamento, e em azul o compressor, que “empurra” o ar atmosférico para a 

admissão do motor.  
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Figura 13 – Turbocompressor Cortado 
Fonte: ( HOFFMANN, 2015) 

3.8.3 Sistema de Injeção Common Rail 

Assim como os motores Ciclo Otto, os Ciclo Diesel tiveram mudanças no modo 

de injetar o combustível com a inutilização dos carburadores e aplicação da 

Injeção Eletrônica. Antigamente a injeção era feita por bombas com sistema 

Bosch (em linha, por pistões) ou rotativas do tipo CAV. Hoje se utiliza o sistema 

Common Rail (CM) (JULIO C., 2008). 

 
Figura 14 – Bomba Bosch 

Fonte: (BOSCH, 2014) 
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Figura 15 – Sistema Common Rail 

Fonte: (Fonte: BLOG DA ENGENHARIA, 2014) 

 

A alta pressão é gerada por uma bomba acoplada ao motor que fornece o 

combustível com a pressão necessária para o tubo e o injetor, que, apesar de 

abrir passagem ao combustível por pressão, isto só ocorre quando a unidade de 

comando assim determinar através de sinal elétrico. Desta forma, a pressão de 

injeção de combustível pode variar independente da rotação do motor e da 

própria quantidade de combustível a ser fornecida para o motor nos seus 

diversos regimes de trabalho (JULIO C., 2008). 

Assim podemos dizer que tanto a pressão como a quantidade de combustível 

são determinadas de formas independentes pela unidade de comando e, para 

estas determinações, a unidade recebe informações de diversos sensores, cada 

um com sua determinada função. Portanto, o motor trabalha no melhor de seu 

desempenho, com consumo otimizado, baixas emissões de poluentes e baixo 

nível de ruído. Além disso, a eletrônica possibilita uma enorme gama de funções 

que podem, entre outras, proteger o motor no caso de pane durante a operação, 

ou no caso de alguma falha no próprio sistema de injeção (JULIO C., 2008). 

3.8.4 Sistema de Gerenciamento do Motor  



40 

 

 

Outro componente chave na redução das emissões é a unidade de controle do 

motor (ECU - Electronic Control Unit). Este dispositivo utiliza sensores e 

softwares para controlar a quantidade de combustível, tempo de injeção, nível 

da mistura ar-combustível, injeções múltiplas, quantidade de ar para o sistema 

EGR, e uma série de outros parâmetros para proporcionar o melhor desempenho 

do motor e maior economia de combustível. Este gerenciamento eletrônico e 

ajuda a reduzir o NOx e MP (Material Particulado) (BARBOSA, 2006). 

 
Figura 16 – Sistema de Gerenciamento (ECU) 

Fonte: (ENGENHARIA DIESEL, 2011) 

3.9 Sistemas de Pós-tratamento 

3.9.1 SCR 

SCR é uma opção de pós-tratamento, que requer um aditivo à base de ureia 

para reduzir as emissões de NOx. Quando a ureia entra em contato com os 

gases de escape do motor dentro do catalisador, uma reação química inicia-se 

e o NOx presente nos gases de escape é convertido em oxigênio, nitrogênio e 

água. Este método, apesar do elevado custo por causa do tanque extra, bomba, 

componentes associados e o próprio aditivo SCR, além do controle logístico, 

fornece a melhor eficiência na redução do NOx quando comparado com outros 

métodos (BARBOSA, 2006). 
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Figura 17 – Sistema SCR de Pós-tratamento 

Fonte: (OFICINA BRASIL, 2014) 

3.9.2 Filtro de Particulas (DPF)  

A tecnologia DPF (Diesel Particulate Filter) provavelmente será uma das opções 

mais usadas para cumprir a redução de partículas. As perguntas que os 

fabricantes de equipamentos querem resposta são: Quanto vai custar? Qual o 

tamanho? Quanto tempo eles vão durar antes de precisar de manutenção? Os 

fabricantes estão trabalhando duro para reduzir o custo e otimizar o tamanho 

desses dispositivos pós-tratamento. Os sistemas DPF são responsáveis pela 

eliminação de MP (Material Particulado) provenientes dos gases de escape. O 

fluxo de gás passa através dos poros presentes nas paredes do dispositivo e 

com a ajuda de um catalizador as partículas geradas (MP) na queima são 

eliminadas (BARBOSA, 2006).   

Em função das elevadas temperaturas de escape necessárias para que esta 

regeneração ocorra, o desafio é projetar sistemas DPFs que fornecem 

regeneração consistente em todos os níveis de funcionamento do motor. Filtros 

de partículas diesel com atuação ativa resolvem este problema, utilizando o 

aumento da temperatura dos gases de escape e a pressão oposta gerada pelo 

calor. A tendência é o surgimento de sistemas DPF ativos que vão desempenhar 

a mesma função em condições normais de operação. Metais e resíduos ou 

cinzas encontradas no óleo lubrificante podem ficar presos no DPF. Uma vez que 

as cinzas e metais não podem ser queimados durante a regeneração de fuligem, 

eles são deixados no filtro. A acumulação pode eventualmente entupir o filtro e 

precisar de manutenção e limpeza. O uso de óleo lubrificante com baixo teor de 

cinzas pode aliviar este problema (BARBOSA, 2006). 
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Figura 18 – Filtro de Partículas (DPF) 
Fonte: (OFICINA BRASIL, 2014 ) 

3.9.3 Catalisador de Oxidação Diesel (DOC)  

O catalisador de oxidação diesel (DOC) não reduz o NOx, mas é eficaz na 

redução de monóxido de carbono, hidrocarbonetos (HC), e algumas partículas 

finas (MP). O fluxo através deste catalisador oxida ambos os gasosos (voláteis) 

hidrocarbonetos e os semi-voláteis de PM conhecidos como fração volátil 

orgânica (VOF). Em temperaturas mais elevadas, estes catalizadores também 

podem oxidar enxofre nos gases de escape para formar sulfato PM. Os 

catalizadores de oxidação diesel operam com a máxima eficiência quando as 

concentrações de enxofre no combustível estão na casa de 0,05% ou menos. A 

redução nas emissões em comparação aos veículos que não utilizam esta 

tecnologia está na faixa de 20% para partículas e para as emissões de 

hidrocarbonetos a redução chega a em 50% e de monóxido de carbono a 40% 

(BARBOSA, 2006). 
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Figura 19 – Catalisador de Oxidação Diesel (DOC) 

Fonte: (INESCAP, 2015) 

Na década de 70, notou-se que o mundo estava sofrendo um processo de 

transformação, já que doenças respiratórias se tornavam mais frequentes e o 

meio ambiente já estava sofrendo degradação a partir da ação humana, foi 

quando passaram a pensar na influência que isso teria no futuro. No Brasil no 

período de 1970 a 1990, o total de emissões derivadas de resíduos industriais e 

demais processos poluentes passou de 15,8 milhões toneladas de CO2 e para 

28,95 milhões toneladas CO2.  Crescimento de 83% em 20 anos (SEEG, 2015). 

Com o desenvolvimento tecnológico e avanços na indústria, a poluição vem 

impactando cada vez mais no mundo que vivemos o aumento da camada de 

dióxido de carbono cada vez mais espessa devido gases provenientes de gases 

de fábricas, queimadas de materiais tóxicos e gases dos veículos, por exemplo, 

faz com que o efeito estufa torne-se cada vez mais intenso (NERY, 2006). 

Vem sendo notado cada vez mais o aumento da temperatura na superfície do 

planeta. As mudanças no causadas no meio ambiente, devido o consumo de 

recursos naturais descontrolado pelo ser humano ser cada vez maior, e por 

serem recursos finitos, esse cenário vira um ‘’fim de tubo’’, onde consome-se 
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sem repor, com isto o degelo das geleiras com o passar do tempo é maior 

(NERY, 2006). 

Tendo em vista este cenário as Organizações das Nações Unidas (ONU), iniciou 

medidas que visam estabilizar e diminuir o nível de emissões de gases, 

prevenindo assim catástrofes naturais a longo prazo. No Japão, em 1998, 136 

países se reuniram em uma convenção onde se comprometeram em diminuir as 

emissões que estavam gerando, onde assinaram um protocolo denominado de 

Protocolo de Kyoto, que visa por medidas mais rígidas e severas diminuir 

drasticamente os gases do efeito estufa (NERY, 2006). 

O Tratado de Kyoto foi um grande impulsionador para as mudanças de como 

estava sendo tratado o meio ambiente, ele propôs que fossem reduzidos seis 

gases causadores do efeito estufa, gás carbônico (CO2), metano (CH4), oxido 

nitroso (N2O) e três substitutivos de CFC (Clorofluorcarboono): o 

hidrofluorcarbono (HFC), o perfluorcarbono (PCF) e o hexaflorito sulforoso (SF6), 

por meio dele as principais potências mundiais viram que seria necessário um 

maior cuidado com a natureza e seus recursos, pois se continuassem o consumo 

da forma desenfreada que vinha vindo em um futuro próximo o planeta se 

tornaria praticamente inabitável (NERY, 2006).  

Segundo dado retirado do IPCC, em 2006, (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças do Clima, traduzido do inglês), estima-se que até o final do século a 

temperatura poderá aumentar até 6°C, aumento do nível do mar, degelo das 

geleiras, degradação acentuada do solo em regiões mais secas e quentes, 

frequentes tempestades e chuva intensas, doenças respiratórias (NERY, 2006).  

Com tudo isto acontecendo à indústria automotiva foi uma das que mais foram 

afetadas, já que geravam grandes níveis de emissões e poluições em seu 

processo de produção e seus produtos, que são automóveis movidos a gasolina, 

etanol e Diesel, também contribuíam muito para este cenário, já que até hoje são 

movidos por combustíveis fósseis, que são fontes de energia não renovável e 

um dos maiores emissores de gases (NERY, 2006). 
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3.10 Poluição proveniente dos automóveis 

No Brasil o setor de energia é o segundo maior gerador de gases de efeito estufa, 

com 29% das emissões em 2013. 

 
Gráfico 5 – Emissões de CO 2 e do setor de energia por fonte primária. 

Fonte: (SEEG, 2015) 

Em relação as fontes de energia presentes no Brasil,  as fontes de energia 

renovável no Brasil, em 1990 superou os 50 %, teve uma queda para 41% em 

2013 e em 2014 ficou abaixo de 40%, desde que o Ministério de Minas e Energia 

começou a fazer os levantamentos (SEEG, 2015). 

O gráfico 3 mostra o aumento do consumo de petróleo (aumento atingiu 72% em 

2013), quando analisado as emissões provenientes dos produtos derivados 

deste petróleo, o setor de transporte lidera com 47% em 2013, onde em 1990 

era de 38%. E a partir de 2009, este setor, em especial o de transporte de cargas 

e individual teve um crescimento acentuado (SEEG, 2015). 
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Dois fatores são os principais pelo crescimento das emissões, no setor de 

transporte individual, o aumento da quilometragem rodada por veículo de 

passeio e motos e o segundo é a menor participação do álcool como 

combustível, já que no período o combustível teve uma elevação no seu preço, 

o que fez com que os consumidores optassem pela gasolina. Já em 2013, o nível 

de consumo de álcool voltou a se equiparar ao de 2010, e o de gasolina começou 

a cair (SEEG, 2015). 

 
Gráfico 6 – Emissões de CO 2 e do setor de energia por segmento de atividade 

Fonte: (SEEG, 2015)  

Em relação às emissões por setor de atividade, o transporte de carga  teve um 

aumento de 9% de 1990 a 2013 no Brasil, isto se dá pois não houve investimento 

na malha ferroviária desde a data, o que não acontece em países desenvolvidos 

onde seus bens de consumo são transportados predominantemente por trens 

(SEEG, 2015). 
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3.11 Renovação 

Hoje quando falamos de renovação da frota, idealiza-se o menor consumo e 

melhor aproveitamento energético, visando à preservação do meio ambiente, 

existe um esforço mundial quando o assunto é diminuir a poluição gerada por 

veículos e reduzir o consumo de combustível. Para atender os limites de 

emissões de poluentes cada vez mais restritos impostos por órgãos 

governamentais, as montadoras empregam hoje grandes estudos em 

tecnologias para o tratamento dos gases e os poluentes gerados pela queima do 

combustível (IBAMA, 2013). 

As montadoras então foram obrigadas a empregar com o passar do tempo novas 

tecnologias que atendessem os limites de cada fase do PROCONVE, o esquema 

mostrado abaixo ilustra como eram estas tecnologias nos antigos veículos com 

motores ciclo Diesel e suas tendências futuras (IBAMA, 2013). 

 
Figura 20 – Evolução tecnológica dos motores ciclo diesel por fase do 

PROCONVE 
Fonte: (LINS, 2014) 

Na fase P1 e P2, a tecnologia nos motores eram baseadas em meios que não 

afetavam a admissão da mistura ar combustível e nem o pós-tratamento dos 

gases, pois eram motores assim como no ciclo Otto, naturalmente aspirados, 

com isto podemos dizer que não houve nenhuma grande mudança que 

envolvesse o emprego de novas tecnologias. Na fase P3, a utilização de turbo 

compressores, que conseguiam injetar uma massa maior de ar para dentro do 
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motor, esta foi a tecnologia empregada que conseguiu fazer com que estes 

motores se adequassem aos limites vigentes. Já na fase P4, além da tecnologia 

passada, foi incluso o sistema de resfriamento de ar admitido para a câmara de 

combustão, onde foi possível atingir os limites estabelecidos nesta fase. Fase P5 

foi onde começou a surgir o controle eletrônico de injeção de combustível que 

elevaram assim a pressão de injeção e melhoraram a homogeneização da 

mistura, por exemplo. A fase atual vigente, P7 além de toda tecnologia já 

empregada surgiu sistemas de tratamento dos gases de escapamento, que são 

as tecnologias SCR e EGR (porém não em conjunto, ou o veículo sai de fábrica 

com o SCR ou com o EGR, fica a critério da estratégia da montadora), além do 

ARLA-32. Na Europa com o Euro VI, os veículos já estão nas ruas utilizando o 

sistema EGR e SCR, além do filtro de material particulado (IBAMA, 2013). 

 

Quando são atualizadas as fases do PROCONVE são diminuídos seus limites 

de emissões de NOx e material particulado, pois os motores ciclo Diesel são os 

maiores geradores destes poluentes, o gráfico abaixo mostra um comparativo 

realizado e também a projeção futura para estes poluentes (IBAMA, 2013). 

 

Gráfico 7 – Emissões estimadas de NOx por categoria  de veículo. 
Fonte: (MANUAL PROCONVE – PROMOT, 2011 ) 
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Gráfico 8 – Emissões estimadas de Material particul ado por categoria de veículo. 

Fonte: (MANUAL PROCONVE – PROMOT, 2011) 

3.12 Frota nacional atual 

O gráfico abaixo representa a frota atual circulante segundo último relatório 

consultado.  

 

Gráfico 9 – Frota Nacional Diesel – Caminhões e ôni bus 
Fonte: (SINDIPEÇAS, 2016)  

 

Em seu relatório anual, a Sindipeças indica que, em 2015, 9,8% da frota 

brasileira é composta por veículos Diesel.  
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Gráfico 10 – Evolução da frota por combustível 

Fonte: (OFICINA BRASIL, 2014)  

Este estudo também indica que a idade média dos veículos. Podemos verificar 

abaixo os dados para o ano de 2015, a média para os veículos pesados, que são 

o objetivo deste estudo.  

Os dados abaixo são verificados anualmente e, conforme estes estudos, a idade 

média tem aumentado progressivamente. Há uma tendência no permanecimento 

da frota antiga e esta movimentação também reflete o momento financeiro do 

país, as épocas de facilidades para aquisição dos bens, entre outras 

movimentações nacionais e internacionais. 

Tabela 3 – Idade Média da Frota circulante Brasilei ra - Caminhões e Ônibus* 

Segmento 2015 

Caminhões 9 anos e 9 meses 

Ônibus 9 anos e 6 meses 

* Retirado do Relatório anual da Sindipeças. (SINDIPEÇAS, 2016)  

O Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores – 

PROCONVE, propõe que a última fase concluída no país (fase P6 para veículos 

pesados) data de 2009 a 2011, porém, esta fase não entrou em vigência devido 

a não possibilidade dos distribuidores de combustível em suprir as necessidades 
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do mercado no fornecimento do diesel S50 (IBAMA, 2013). Foi dado, então, inicio 

à fase P7 em janeiro de 2012. 

Com isso e a planilha acima, podemos concluir que grande parte da frota não 

possui as novas tecnologias e poluem a níveis conforme legislações anteriores 

ao PROCONVE P7. 

Os níveis comparativos segundo a exigência do IBAMA pode ser conferido no 

quadro abaixo: 

Tabela 4 – Poluentes / Limite de emissão por fase d o PROCONVE 

Fase CO HC NOX MP Implantação 

P-1 14,00* 3,50* 18,00* xxx* 1992/1993 

P-2 11,2 2,45 14,4 0,6 1992/1993 

P-3 4,9 1,23 9 0,4 1994/1997 

P-4 4 1,1 7 0,15 1998/2002 

P-5 2,1 0,66 5 0,1 2003/2008 

P-6** 1,5 0,46 3,5 0,02 2009/2011 

P-7 1,5 0,46 2 0,02 2012/dias atuais 

* Emissões gasosas (Fase P-1) e MP (Fase P-2) não foram exigidos legalmente 
(Fonte: IBAMA) 
**Fase P6 não entrou em vigor na data prevista 
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Gráfico 10 – Poluentes/limite de emissão por fase d o PROCONVE 

Fonte: (PROCONVE, 2013) 

Analisando a tabela e o gráfico acima, pode-se comparar em níveis de 

emissões por poluente, a evolução perante as fases propostas. 

O gráfico demonstra como os níveis permitidos para as emissões em 

veículos pesados evoluíram perante as fases do PROCONVE. 

Com isso um veículo de nove anos atrás (2007/2008), enquadrava-se na 

fase P5 do PROCONVE. 

Um caminhão P5 polui ao equivalente a 1,4 caminhões P7 em nível de 

CO e HC. Já em NOX, um caminhão P5 polui o equivalente a 2,5 caminhões P7 

e a emissão de material particulado de um caminhão P5 é igual a 5 caminhões 

P7. 

Ou seja, com um único veículo antigo com emissões nível P5, são 

emitidos até cinco vezes mais material particulado que um veículo novo P7. Isso 

considerando as configurações de fábrica, sem levar em conta que veículos sem 

manutenção correta podem exceder os níveis de fabricação.  

Tabela 5 – Frota circulante (em unidades) 

Segmento 2008 2009 2010 2011 

Caminhões 1.322.341 1.377.736 1.456.649 1.577.072 

Ônibus 301.562 313.412 321.839 342.992 

Total 1.625.911 1.693.157 1.780.498 1.922.075 

 

Tabela 6 – Frota circulante (em unidades) 

Segmento 2012 2013 2014 2015 

Caminhões 1.664.778 1.769.624 1.859.642 1.881.936 

Ônibus 357.665 374.983 387.656 389.123 

Total 2.024.455 2.146.620 2.249.312 2.273.074 
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Em outro levantamento de dados feito pelo Sindipeças, no gráfico acima 

é possível verificar o número de veículos na frota circulante de 2008 a 2015. Da 

frota atual, 45% dos veículos pesados ainda em circulação possuem entre 5 e 8 

anos, ou seja, de 2008 até os dias atuais, 45% dos veículos foram produzidos 

conforme PROCONVE P5 (de 2008 a 2011), enquanto no mesmo período, temos 

55% produzidos conforme PROCONVE P7 em circulação.  
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4 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Foram efetuadas projeções para o mercado futuro, visando o cálculo do índice 

de renovação de frota até 2023. Com isso será possível o cálculo da diminuição 

das emissões para cada ano e quais os benefícios agregados à essa renovação. 

4.1 Cenário 1 

Crescimento conforme o PIB, segundo BRADESCO, 2017. 

Índice utilizado: Crescimento real do PIB para a indústria (%). 

Tabela 7 – Cenário de crescimento conforme projeção  do PIB para a indústria. 

Ano PIB (%) Caminhões Ônibus Total 

2009 -4,70 109.827 22.546 132.373 

2010 10,20 157.707 28.328 186.035 

2011 4,10 172.870 34.547 207.417 

2012 -0,74 139.174 28.714 167.888 

2013 2,21 154.577 32.898 187.475 

2014 -1,51 137.059 27.474 164.533 

2015 -6,32 71.651 16.792 88.443 

2016 -3,80 50.559 11.161 61.720 

2017* 0,50 50.812 11.217 62.029 

2018* 4,00 52.844 11.665 64.510 

2019* 3,00 54.430 12.015 66.445 

2020* 3,00 56.062 12.376 68.438 

2021* 3,00 57.744 12.747 70.492 

2022* 3,00 59.477 13.130 72.606 

2023* 3,00 61.261 13.523 74.784 

* Anos projetados conf. Projeção do PIB - Crescimento Real do PIB - Indústria (%)  
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Cenário 2 

Outra projeção foi realizada a partir do plano de incentivo à aquisição de veículos 

pesados, redução do IPI. Foi verificado um aumento de 11% nas vendas de 2013 

em relação ao ano anterior. Este incentivo está em vigência e seu prazo é para 

que esta redução perdure até 2020, porém, sua utilização é restrita a uma 

aquisição a cada 5 anos. A simulação foi feita como se houvesse um aumento 

de 10% a cada ano devido à incentivos para renovação de frota mais o aumento 

conforme PIB (ALTAFIN, 2015).   

Tabela 8 - Cenário de crescimento conforme proposta  de isenção de impostos 
baseado no crescimento do ano de 2013 + crescimento  PIB, BRADESCO, 2017. 

Ano PIB (%) Projeção Caminhões Ônibus Total 

2009 -4,70 0,00 109.827 22.546 132.373 

2010 10,20 0,00 157.707 28.328 186.035 

2011 4,10 0,00 172.870 34.547 207.417 

2012 -0,74 0,00 139.174 28.714 167.888 

2013 2,21 0,00 154.577 32.898 187.475 

2014 -1,51 0,00 137.059 27.474 164.533 

2015 -6,32 0,00 71.651 16.792 88.443 

2016 -3,80 0,00 50.559 11.161 61.720 

2017* 0,50 10,00 55.868 12.333 68.201 

2018* 4,00 10,00 63.689 14.060 77.749 

2019* 3,00 10,00 71.969 15.887 87.856 

2020* 3,00 10,00 81.325 17.953 99.277 

2021* 3,00 10,00 91.897 20.286 112.183 

2022* 3,00 10,00 103.844 22.924 126.767 

2023* 3,00 10,00 117.343 25.904 143.247 
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4.2 Planos de renovação de frota: casos reais de su cesso 

Há algumas estratégias utilizadas pelos governos do mundo todo para incentivo 

à renovação. Cada região ou país determina o que será mais vantajoso ou 

proverá maior incentivo à troca de veículos antigos por novos.  

Abaixo, podemos ver algumas propostas realizadas em alguns países e 

propostas brasileiras regionais.  

4.2.1 México 

O engenheiro mecânico Sérgio Gomes, através da revista virtual Frota & cia 

relata que o programa mexicano além de bem-sucedido, já efetuou a renovação 

de mais de 35 mil veículos comerciais. O programa chama-se Chatarrización 

(sucateamento) e tem como foco caminhões com mais de 10 anos (GOMES, 

2014).  

De acordo com GOMES, 2014: “Para ter acesso aos 
benefícios do programa, o veículo deve ter mais de 
10anos e deve ser deixado em um dos centros de 
sucateamento credenciados pelo governo. Nestes 
locais,  recebe um certificado de destruição que permite 
adquirir um veículo novo ou semi novo com até 6 anos de 
uso. O incentivo pago pelo caminhão antigo garante o 
pagamento da entrada para compra de veículo a ser 
financiado. Os valores pagos para o sucateamento variam 
de 48 a 161 mil pesos mexicanos, atingindo até 15% do 
valor do novo veículo a ser financiado.”  

Mesmo sendo um caso de sucesso, Sergio Gomes relata que o programa passa 

constantemente por atualizações.  

4.2.2 Europa 

Este caso também é relatado pelo engenheiro Sérgio Gomes, através da revista 

virtual Frota & cia. Segundo o engenheiro, nos países da Europa, veículos mais 

novos recebem incentivos fiscais (menores taxas) durante seu tempo de uso. 

Para que isto seja efetivo, os veículos são submetidos à vistorias anuais, onde 

ocorre a inspeção veicular, que mede a performance ambiental e quesitos de 

segurança. Isto faz com que a média para aquisição de novos veículos seja de 

aproximadamente três anos (GOMES, 2014). 
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Após seu uso, os caminhões são exportados para outros mercados (GOMES, 

2014). 

4.2.3 São Paulo 

Programa Renova SP pela agência de desenvolvimento Paulista - Desenvolve 

SP. Programa de facilitação para financiamento de caminhões para proprietários 

autônomos que atuam na região do porto de Santos. 

Segundo o portal BUSINESS, 2014: “O Renova São Paulo 
é um programa de incentivo à renovação da frota de 
caminhões com o objetivo de substituir veículos com 30 
anos ou mais e promover a redução de emissão de 
poluentes, além de contribuir para a melhoria do trânsito 
na região portuária de Santos, no litoral paulista. Com 
prazo para pagar o financiamento em até 96 meses (8 
anos), sem entrada, e carência máxima de 6 meses, o 
programa é destinado a caminhoneiros autônomos que 
prestam serviços na região, limitando o financiamento a 
um caminhão por beneficiário.” 

“Como condição, o novo caminhão financiado terá que 
atender normas de emissão de poluentes Proconve P7 e 
o veículo antigo deverá ser retirado de circulação, para 
que suas peças sejam totalmente inutilizadas por 

empresas especializadas e licenciadas pela Cetesb.” 

O programa foi criado em 2013 e em 25/3/15, o site do governo do estado chegou 

a anunciar a marca de 93 caminhões entregues até a (SÃO PAULO, 2015). 

A meta do governo no início do programa era a marca de mil caminhões 

financiados (SÃO PAULO, 2013). 

4.2.4 Minas Gerais 

Programa de iniciativa do governo do estado de Minas Gerais, com foco nos 

caminhões com mais de 30 anos de uso, proporcionava isenção do IPVA pelo 

período de até 10 anos, o perdão de dívidas com licenciamento e IPVA e era 

proporcionado para pessoa física ou jurídica, segundo a revista online “revista 

entrevias” (ENTRE VIAS, 2014). 

Ainda segundo VIAS, 2014: “Para aderir, o proprietário do 
caminhão com mais de 30 anos poderá procurar 
uma revendedora de veículos participante do programa, 
ou os sindicatos e federações de transportadores, onde 
receberá instruções sobre os próximos passos. 
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De forma geral, para receber o benefício, será preciso 
providenciar a baixa definitiva de seu caminhão, o que 
pode ser feita com suporte de uma revendedora. Com 
isso, o caminhão pode ser direcionado para uma empresa 
recicladora credenciada, que receberá o veículo e pagará 
o preço de mercado do valor da tonelada do aço do 
caminhão. 

Depois de providenciada a baixa do veículo e do seu 
encaminhamento a uma empresa recicladora, será feita a 
emissão dos dois Certificados Verdes de isenção 
de IPVA, para que o motorista possa usufruir dos 
benefícios do programa. 

É importante que o caminhão esteja com toda a 
documentação em ordem. As dívidas de IPVA e taxas de 
licenciamento serão perdoadas. Entretanto, as multas de 
trânsito deverão ser quitadas antes da baixa. Nesse 
sentido, é preciso se certificar, no Detran, se o veículo 
está regular e apto a receber baixa definitiva. Além disso, 
o caminhão precisa estar funcionando“. 

A expectativa inicial era proporcionar a troca de 50 caminhões no primeiro ano. 

Não há informações atualizadas sobre a vigência do programa.  

4.3 Comparações 

Abaixo, segue quadro comparativo referente aos anos de vigência dos 

planos de Minas Gerais e São Paulo: 

Tabela 9 – Licenciamento de auto veículos novos por  unidade da Federação 
(caminhões), ANFAVEA, 2017. 

 
Minas Gerais São Paulo 

2009 12.376 33.225 

2010 11.454 26.732 

2011 20.372 41.782 

2012 17.016 33.090 

2013 17.883 34.830** 

2014 16.912* 30.323** 

2015 8.484 15.201** 

2016 6.045 12.466 
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 * Ano de vigência do programa de renovação de frota de Minas Gerais. 

** Ano de vigência do programa de renovação de frota de São Paulo. 

 

É possível verificar juntamente com o histórico do PIB que mesmo com os 

incentivos, não foram avaliados crescimentos significativos nas regiões.  

Porém, com este mesmo quadro, baseado na retomada da economia através 

das expectativas do PIB, a implantação de novos incentivos poderiam contribuir 

para um aumento da renovação da frota de caminhões e ônibus antigos. 

4.4 Análise sobre a renovação de frota no Brasil 

Tendo em vista os programas citados acima, o foco principal dos programas 

nacionais foram os proprietários independentes. É possível ver pela reportagem 

(www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/02/1231912-programa-no-porto-de-

santos-permite-que-caminhoneiros-troquem-seus-jacares.shtml) que há a 

consciência e a necessidade da troca de veículos usados, principalmente pelo 

prejuízo causado ao faturamento do proprietário, pois não há como provisionar 

os valores gastos com manutenção corretiva, se esta será efetiva e 

principalmente quando ela irá acontecer.  Além disso, nem todos os contratantes 

permitem que veículos mais antigos efetuem seus carregamentos, justamente 

pela necessidade de um tempo maior para o frete ou até mesmo o risco de 

quebras no caminho (BLOG DO CAMINHÃO, 2013).  

Mesmo com esta consciência o número já citado acima de 93 caminhões 

entregues pelo programa não promove a renovação de frota. Nem todos os 

proprietários possuem condições de assumir a compra de um novo veículo, que 

agrega pagamento de financiamentos e impostos, além de seguro (BLOG DO 

CAMINHÃO, 2013).  

. 

4.5 Emissões  

Conforme foi possível verificar, a cada fase do PROCONVE temos a 

diminuição de emissões exigidas. Com isso, seria importante a renovação de 

frota para que o nível de emissão anual tenha um decréscimo considerável. 
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Com isto e as projeções efetuadas para vendas nos próximos anos, é 

possível propor um cenário, mesmo que fictício para exemplificar o impacto que 

a renovação de frota teria se houvessem incentivos para compra de novos 

veículos e também o cenário sem incentivos, permanecendo as políticas atuais 

para veículos Diesel. 

Considerações para os cálculos: 

• Média de venda nacional de óleo Diesel de 2008 a 2015 – 
52.784.726.225,25 Litros * (Média de 26.940,0 L por ano por veículo da 
frota) 

• Considerando o consumo médio para caminhões pesados (Consumo 
Específico de 29,0 L diesel/100 km e Quilometragem por litro de diesel 3,4 
km/L diesel)** 

• Considerando emissões referentes à fase P5 para veículos anteriores à 
fase P7 

• Considerando a tabela “Fatores de emissão de CO, NOx, NMHC e 
MPcomb para motores Diesel (expressos em g/km)** 

*Fonte: (ANP, 2016) 

**Fonte: (MMA, 2013)  

Tabela 10 – Vendas de óleo diesel no Brasil. 

Ano Frota Litro /Ano Litro/Veículo  

2008 1.623.903 44.763.952.308 27565,66 

2009 1.691.148 44.298.462.788 26194,31 

2010 1.778.488 49.239.039.243 27685,9 

2011 1.920.064 52.263.911.583 27219,88 

2012 2.022.443 55.900.307.303 27639,99 

2013 2.144.607 58.572.495.084 27311,53 

2014 2.247.298 60.031.617.589 26712,8 

2015 2.271.059 57.208.023.904 25190,02 

Média (L/veículo) 26940,01 
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Tabela 11 – Consumo médio de óleo diesel para camin hão pesado 

 L diesel/100 km km/L diesel 
Caminhões pesados 29 3,4 

 

Com estes dados é possível calcular: 

• Consumo: 26940,01 litros/ano por caminhão; 

• Consumo por caminhão: 3,4 km/L óleo diesel; 

• Km total por caminhão: 91596,03 km/ano 

Tabela 12 - Emissões (expressos em tonelada/km) 

Caminhões 
Pesados CO NOX HC MP 

2011(P5) 0,000000729 0,000004726 0,000000135 0,000000065 

2012(P7) 0,000000111 0,000001544 0,000000011 0,000000014 

 

Considerando a média calculada acima de quilometragem por caminhão, 

podemos calcular as emissões anuais por caminhão: 

Tabela 13 - Emissões por caminhão por ano (expresso  em tonelada) 

Caminhões 
Pesados  

CO NOX HC MP 

2011 (P5) 0,07 0,43 0,01 0,01 
2012 (P7) 0,01 0,14 0,00 0,00 
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Gráfico 11 – Emissão de óxidos de nitrogênio 

 

Gráfico 12 – Emissão de material particulado 

Com isso, as projeções em emissões podem ser expressas conforme 

abaixo (cenário de crescimento conforme projeção do PIB para a Indústria): 
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Gráfico 13 – Emissões previstas de óxidos de nitrog ênio até 2023.  

 

Gráfico 14 – Emissões previstas de material particu lado até 2023.  
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Gráfico 15 - Emissões previstas de monóxido de carb ono até 2023. 

 

Gráfico 16 - Emissões previstas de hidrocarbonetos até 2023. 
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Gráfico 17 - Emissões previstas de óxidos de nitrog ênio até 2023. 

 

Gráfico 18 - Emissões previstas de material particu lado até 2023. 
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Gráfico 19 - Emissões previstas de monóxido de carb ono até 2023. 

 

Gráfico 20 - Emissões previstas de hidrocarbonetos até 2023. 
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- Programa de inspeção veicular nacional e anual com multas rigorosas 

para descumprimento dos limites dentro do ano de fabricação do veículo; 

- Programa governamental para conscientização de proprietários de 

veículo diesel sobre emissões, uso correto do ARLA 32 e segurança no trânsito.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A grande preocupação com as questões ambientais estão cada vez mais 

latentes na sociedade. Apesar dos níveis cada vez menores de emissões 

exigidos por lei, os veículos Diesel são exemplos visíveis apontados como 

“vilões” na luta pela qualidade de vida em se tratando de poluição do ar.  

O trabalho de pesquisa veio destacar as características de emissões dos 

veículos diesel, focados nos caminhões e ônibus, e quando verificado os níveis 

de emissões exigidos pelo PROCONVE, vemos que em relação à fase P3, a 

primeira fase exigida efetivamente junto às montadoras, a fase atual P7 

apresenta a diminuição de  50% de MP, 37% de HC, 30% em CO e 22% em 

NOx. 

Estes níveis foram alcançados graças aos avanços tecnológicos aplicados aos 

motores de ciclo DIESEL. Os redimensionamentos, aplicação de turbo, melhor 

injeção, recirculação de ar e processos de pós tratamento, garantem veículos 

menos poluentes, contribuindo para uma menor contaminação do ar na 

atmosfera terrestre. 

Tendo esta preocupação e os dados divulgados em pesquisas das empresas do 

setor, a idade média da frota chega próximo a 10 anos, ou seja, grande parte 

dos veículos atendem à legislação P5, enquanto o relatório de emissões 

produzido pelo ministério do meio ambiente do país, relata que ao menos 7% 

são de produção anterior a legislação do PROCONVE ou seja, com ano de 

produção superior a 25 anos e 13%  são provenientes da fase P1 e P2, em torno 

de 20 anos de utilização. Veículos com níveis de emissão desconhecido ou não 

exigidos legalmente, que são utilizados diariamente.  

A renovação de frota, além de proporcionar aos proprietários de caminhões e 

ônibus menores custos e frequência de manutenção, maior segurança e menor 

consumo de combustível, auxilia nas politicas publicas de saúde e proporciona 

melhor qualidade ambiental para toda a população.  
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Pode-se ver que esta é uma preocupação mundial, tendo em vista diversos 

exemplos de outros países que aplicam programas para renovação. Cada 

mercado exige propostas próprias e adequadas para seus consumidores. O que 

vemos no Brasil, são algumas tentativas tímidas em alguns estados que não 

perseveraram e tiveram baixo índice de adesão dos usuários. Estes programas 

tiveram como base a compra dos veículos usados e o sucateamento, o que 

impede o reuso dos veículos. Além da compra também eram oferecidos 

incentivos em impostos e financiamento.  O valor pago, mesmo sendo valor de 

mercado, está muito aquém do montante necessário para adquirir um veículo 

“zero quilometro”. Os incentivos proporcionados também não fizeram com que 

os proprietários aderissem aos programas.  

Com isso, para que ocorresse a renovação efetiva, o ideal é agregar propostas 

agressivas em descontos, isenções e a valorização na compra do usado. Além 

disso, proporcionar boas condições para compra também de veículos com 

menos de 10 anos de uso, no foco de venda para autônomos. 

A aplicação de um programa rígido de verificação de emissões atestaria com 

frequência a manutenção destes veículos e multas expressivas para o 

descumprimento inviabilizariam o descumprimento da legislação.  

Com isso, seria possível verificar uma diminuição no volume de emissões dos 

principais gases resultantes da queima do motor DIESEL.  

Conforme os dados de frota, foi possível verificar a queda nas vendas e crise no 

setor de caminhões e ônibus DIESEL. A recuperação proposta nos cenários 

eleva o número em veículos na frota que atendem a legislação PROCONVE P7 

a um nível aceitável para propostas futuras e implantação da fase P8. 

Tendo em vista que a aplicação de uma nova fase aumenta consideravelmente 

o valor do veículo zero quilometro, até uma recuperação nos níveis de vendas 

passados, a aplicação da fase P8 na data atual não seria interessante em vista 

da renovação imediata da frota.  

Porém, há de se haver uma programação a partir do governo federal para 

aplicação da nova fase do PROCONVE, afim de trazer para o mercado novas 

tecnologias e a opção de veículos menos poluentes e mais modernos e seguros.  
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ANEXO 

Previsões de Mercado conforme imprensa, entidades d o setor e indústria 

automobilística 

Na visão dos mais pessimistas, o mercado brasileiro tende a permanecer 
praticamente estagnado no ano de 2017, apresentando leve alta de uma 
tendência de recuperação para os próximos anos. A Previsão da FENABRAVE 
é que o mercado tenha um aumento de apenas 2,3% na venda de veículos em 
2017. A previsão feita pela ANFAVEA é um pouco melhor, 4% de aumento nas 
vendas de veículos e 6,4% para caminhões e ônibus – fonte 
http://aluauto.com.br/anfavea-retomada-venda-de-veiculos-em-2017/ - 
acessado em 10/3/17 

Em matéria escrita para o portal “Pé na Estrada” 
http://www.penaestrada.com.br/queda-vendas-de-caminhao-2016-mas-2017-
previsao-crescimento/ acessado em 10/3/17)  a Jornalista Paula Toco faz uma 
comparação com os números de produção retirados da carta da ANFAVEA, e 
sua previsão para os próximos ano para o próximo ano. 

A carta da ANFAVEA pode ser acessada em 
http://www.anfavea.com.br/cartas/carta368.pdf - acessado em 10/3/17 

 

Os mais otimistas, porém, falam em aumento de mercado em 25%. Esta 
visão é do Silvio Barros, vice-presidente e diretor geral da empresa Meritor, 
fornecedora de eixos e sistemas para drivetrain para as principais fabricantes de 
caminhões e ônibus do Brasil e da América do Sul. 

“O setor de veículos pesados já enfrenta dois anos de recessão. É o 
primeiro a sofrer a queda, porém é também o primeiro a se recuperar”, disse o 
executivo na matéria de 19/7/16 para o portal “O Carreteiro” – em 
http://www.ocarreteiro.com.br/em-2017-producao-de-caminhoes-vai-crescer-
acima-de-25-projeta-executivo-da-meritor/ - acessado em 10/3/17. 
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Dentre as visões mais positivas e também as negativas, é possível notar 
uma referencia sempre comum a todos: a necessidade de uma renovação de 
frota seja ela pela necessidade de recuperação do mercado ou até mesmo pelo 
tempo natural de desgaste de produtos.  

Tendo o cenário nacional e a referência do anuário da ANFAVEA, com os 
dados de produção, licenciamento e vendas nacionais e internacionais, foi 
possível desenvolver previsões futuras de mercado. 

Há nestas previsões a utilização de ferramenta simples de estatística 
através do programa Excel da Microsoft e também propostas baseadas em 
casos de sucesso como a redução de IPI e outras propostas. 

 


