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11-- NOÇÕES DE QUALIDADE DO AR, NOÇÕES DE QUALIDADE DO AR, 

MONITORAMENTO DA MONITORAMENTO DA 

POLUIÇÃO AMBIENTAL, EFEITOS POLUIÇÃO AMBIENTAL, EFEITOS POLUIÇÃO AMBIENTAL, EFEITOS POLUIÇÃO AMBIENTAL, EFEITOS 

DA POLUIÇÃO DO AR NA SAÚDE DA POLUIÇÃO DO AR NA SAÚDE 

E NO AMBIENTEE NO AMBIENTE



Poluentes de processos de combustão e efeitos na Poluentes de processos de combustão e efeitos na 
saúdesaúde

-- Monóxido de carbono Monóxido de carbono -- CO CO -- asfixiante, dor de cabeça;asfixiante, dor de cabeça;

-- Hidrocarbonetos Hidrocarbonetos -- HC HC -- irritação, câncer e precursor do Oirritação, câncer e precursor do O3;3;

-- Óxidos de nitrogênio Óxidos de nitrogênio -- NONOX X -- tóxico e precursor do Otóxico e precursor do O3 3 -- acidez atmosférica;acidez atmosférica;

-- Óxidos de enxofre Óxidos de enxofre -- SOSOXX -- acidez atmosférica;acidez atmosférica;

-- Benzeno Benzeno –– cancerígeno;cancerígeno;-- Benzeno Benzeno –– cancerígeno;cancerígeno;

-- Formaldeído, acetaldeído Formaldeído, acetaldeído –– irritante;irritante;

-- Butadieno1,3 Butadieno1,3 -- irritante, asfixiante, cancerígeno;irritante, asfixiante, cancerígeno;

-- Material particulado Material particulado -- MP10 e MP2.5 MP10 e MP2.5 -- irritante, cancerígeno;irritante, cancerígeno;

-- Chumbo Chumbo -- nervos, ossos, rins, sistema gastrointestinal, anemia etc;nervos, ossos, rins, sistema gastrointestinal, anemia etc;

-- Produtos secundários Produtos secundários -- OO33, irritante e, irritante e aerossóis, nitratos e sulfatos (pequenas aerossóis, nitratos e sulfatos (pequenas 

partículas cancerígenas); partículas cancerígenas); 

-- COCO2 2 -- não é tóxico, mas causa o efeito estufa.não é tóxico, mas causa o efeito estufa.

* Ruído dos veículos * Ruído dos veículos -- perda auditiva, incômodo, perda de concentração etcperda auditiva, incômodo, perda de concentração etc





A poluição atmosférica foi responsável pela morte de 2
milhões de pessoas no mundo em 2011, mais de 200%
acima dos números de uma década antes (800 mil) (WHO,
2011).

De acordo com recente estudo do Instituto Saúde e
Sustentabilidade, ocorrem na RMSP e no Estado cerca de
8.000 e 17.500 mortes prematuras por doenças
cardiorrespiratórias devido principalmente ao PM2.5.

Morre por poluição na cidade de São Paulo o triplo de
pessoas do que por acidentes de trânsito (1.556), 3 vezes
e meia mais do que Câncer de mama (1.277), quase 6
vezes mais do que por AIDS (874) ou Câncer de Próstata
(828).



Estudos de cohort mostraram associação estatisticamente significativa entre o Estudos de cohort mostraram associação estatisticamente significativa entre o 

risco de câncer de pulmão e a poluição do ar com material particulado, risco de câncer de pulmão e a poluição do ar com material particulado, 

aumentando a incidência de câncer de pulmão. Constatouaumentando a incidência de câncer de pulmão. Constatou--se que para cada se que para cada 

aumento de cinco microgramas de PM 2,5 por metro cúbico de ar, o risco de aumento de cinco microgramas de PM 2,5 por metro cúbico de ar, o risco de 

câncer de pulmão aumentou em 18%. Já para cada aumento de 10 microgramas câncer de pulmão aumentou em 18%. Já para cada aumento de 10 microgramas 

de PM 10 por metro cúbico de ar o risco era aumentado em 22%.de PM 10 por metro cúbico de ar o risco era aumentado em 22%.

Fonte:Fonte: The Lancet Oncology, publicação de 10 de julho de 2013 The Lancet Oncology, publicação de 10 de julho de 2013 



Além do Material Particulado (MP) quais os outros poluentes veiculares?Além do Material Particulado (MP) quais os outros poluentes veiculares?

-- COCO (monóxido(monóxido dede carbono,carbono, tóxico)tóxico);;
-- HCHC (hidrocarbonetos(hidrocarbonetos nãonão queimadosqueimados nono motor,motor, tóxicostóxicos ee cancerígenos)cancerígenos);;
-- NONOxx (NO(NO ++ NONO22 -- óxidosóxidos dede nitrogênionitrogênio formamformam oo ácidoácido nítriconítrico –– chuvachuva ácida)ácida);;
-- SOSO22 (dióxido(dióxido dede enxofre,enxofre, formadorformador dodo ácidoácido sulfúricosulfúrico queque produzproduz aa chuvachuva ácidaácida ee
danificadanifica asas peçaspeças ee componentescomponentes dodo veículo)veículo);;
-- CHOCHO (aldeídos(aldeídos -- tóxicos),tóxicos), poluentespoluentes primáriosprimários emitidosemitidos juntojunto comcom oo MPMP (material(material
particuladoparticulado -- fuligemfuligem -- fumaçafumaça pretapreta -- cancerígeno)cancerígeno)..

-- OO (ozônio),(ozônio), benéficobenéfico quandoquando presentepresente nana estratosferaestratosfera aa 3030 kmkm dede altitude,altitude, filtrafiltra osos-- OO33 (ozônio),(ozônio), benéficobenéfico quandoquando presentepresente nana estratosferaestratosfera aa 3030 kmkm dede altitude,altitude, filtrafiltra osos
raiosraios ultraultra--violetavioleta causadorescausadores dodo cancercancer dede pelepele.. MasMas nana baixabaixa atmosferaatmosfera (troposfera)(troposfera)
provocaprovoca danosdanos àà saúdesaúde porpor serser irritante,irritante, altamentealtamente reativoreativo.. ÉÉ umum poluentepoluente secundáriosecundário
(não(não éé emitidoemitido pelaspelas fontes,fontes, éé formadoformado nana atmosferaatmosfera aa partirpartir dosdos HCHC ee NONOxx,, nana presençapresença
dede radiaçãoradiação solar)solar)..

ComCom aa reduçãoredução dodo COCO nana atmosfera,atmosfera, devidodevido aosaos catalisadores,catalisadores, osos poluentespoluentes maismais preocupantespreocupantes sãosão

oo MPMP (partículas(partículas cancerígenascancerígenas muitomuito finasfinas queque penetrampenetram nasnas áreasáreas mairmair profundasprofundas dosdos pulmõespulmões ee

lálá ficamficam parapara sempre),sempre), ee oo OO33 poluentepoluente secundário,secundário, formadoformado aa partirpartir dede seusseus precursoresprecursores primários,primários,

osos HCHC ee osos NONOxx..



Participação dos veículos na contaminação atmosféricaParticipação dos veículos na contaminação atmosférica







MP2.5 MP2.5 –– Evolução da média anual das concentrações na RMSPEvolução da média anual das concentrações na RMSP

Padrão EUA

Fonte: CETESB

Recomendação OMS



OO33 –– violações mensais violações mensais –– média de uma hora(2005média de uma hora(2005--2009)2009)

Fonte: CETESB

Padrão de uma hora (160 µg/mPadrão de uma hora (160 µg/m33) e nível de atenção (200 µg/m) e nível de atenção (200 µg/m33))



O3 O3 –– evolução da média anual da máxima concentração evolução da média anual da máxima concentração 
diária (média de uma hora) diária (média de uma hora) –– RMSPRMSP

Fonte: CETESB

Padrão de uma hora (160 µg/mPadrão de uma hora (160 µg/m33) e nível de atenção (200 µg/m) e nível de atenção (200 µg/m33))



São Paulo, agosto de 2010São Paulo, agosto de 2010



Paris, Março de 2014Paris, Março de 2014

Média diária  MP10 até 110µg/mMédia diária  MP10 até 110µg/m33
EmEm Paris, Paris, emem MarçoMarço de 2014, de 2014, devidodevido à à ocorrênciaocorrência
de de episódioepisódio de de algunsalguns diasdias de de altasaltas concentraçõesconcentrações
de PM10 de PM10 -- menoresmenores que as de São Paulo que as de São Paulo -- o o 
governogoverno decretoudecretou o "o "AlertaAlerta" à " à populaçãopopulação, , 
recomendandorecomendando que as que as pessoaspessoas nãonão saíssemsaíssem de de 
casa, casa, praticassempraticassem o o trabalhotrabalho a a distânciadistância, , concedeuconcedeu
gratuidadegratuidade do do transportetransporte públicopúblico e e decretoudecretou
RodízioRodízio de 50% dos de 50% dos veículosveículos de de usouso individual.individual.

http://www.saudeesustentabilidade.org.br/index.php/parishttp://www.saudeesustentabilidade.org.br/index.php/paris--londreslondres--saosao--paulopaulo--aa--gestaogestao--dada--
qualidadequalidade--dodo--arar--ee--osos--automoveisautomoveis--aa--dieseldiesel--olimpioolimpio--alvares/alvares/



Municíp. 

São Paulo

Outros 

Municíp. 
RMSP

Total

RMSP

Morbidade Respiratória

Hospital (SUS) 6,9 2,1 8,9

Hospital (outros) 6,9 2,1 8,9
Absenteismo 18,3 11,5 29,8

Custos de saúde da poluição do ar na RMSPCustos de saúde da poluição do ar na RMSP

Morbidade Cardiovascular

Hospital (SUS) 10,9 0,4 11,3

Hospital (outros) 10,9 0,4 11,3
Absenteismo 24,7 4,0 28,7

Mortalidade (valor presente

perdas de trabalho no ano) 202,8 232,1 434,9

Custo total anual 281,2 252,6 533,8

Bird, Cetesb, FMUSP , IPEA (1998)
milhões US$ em 1997



22-- POLUENTES ATMOSFÉRICOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

DO TRANSPORTE DO TRANSPORTE 

MOTORIZADO E A MOTORIZADO E A MOTORIZADO E A MOTORIZADO E A 

CONTRIBUIÇÃO DAS FONTES CONTRIBUIÇÃO DAS FONTES 

MÓVEIS NA POLUIÇÃO MÓVEIS NA POLUIÇÃO 

URBANAURBANA



Frota Mundial de VeículosFrota Mundial de Veículos

“Pela primeira vez na história, a frota mundial de veículos atinge 
a marca de 1 bilhão de unidades. Em 2015, os países 
emergentes - entre eles o Brasil - venderão mais carros que os 
tradicionais mercados, como Estados Unidos e Europa.”



Tendências globais das emissõesTendências globais das emissões

COCO22



Tendências brasileiras das emissõesTendências brasileiras das emissões



Frota Estado de São PauloFrota Estado de São Paulo

Onde?Onde? Otto LDVOtto LDV DieselDiesel MotocicletaMotocicleta TodosTodos

Estado SPEstado SP 9.756.4029.756.402 772.884772.884 2.308.0752.308.075 12.837.36012.837.360

RMSPRMSP 5.311.4435.311.443 348.404348.404 769.787769.787 6.429.6336.429.633

MSPMSP 3.605.8283.605.828 210.746210.746 440.005440.005 4.256.5804.256.580



Motorista: concentração  de poluentes 6 a 8 x maior que Motorista: concentração  de poluentes 6 a 8 x maior que 
pedestrepedestre

EmissõesEmissões porpor km km aumentamaumentam muitomuito com com andaanda--
parapara



Tendências das emissões com a velocidade média do tráfego Tendências das emissões com a velocidade média do tráfego ––
veículos leves veículos leves –– exemplo Bruxelasexemplo Bruxelas



Tendências das emissões com a velocidade média do tráfegoTendências das emissões com a velocidade média do tráfego



Exposição dos motoristas a partículas cancerígenas atmosféricasExposição dos motoristas a partículas cancerígenas atmosféricas

(Apresentar filme Land Rover)(Apresentar filme Land Rover)



33-- PANORAMA DAS TECNOLOGIAS PANORAMA DAS TECNOLOGIAS 

DE MOTORIZAÇÃO E DOS DE MOTORIZAÇÃO E DOS 

COMBUSTÍVEIS CONVENCIONAIS E COMBUSTÍVEIS CONVENCIONAIS E 

ALTERNATIVOS E SUA INFLUÊNCIA ALTERNATIVOS E SUA INFLUÊNCIA ALTERNATIVOS E SUA INFLUÊNCIA ALTERNATIVOS E SUA INFLUÊNCIA 

NAS EMISSÕESNAS EMISSÕES

















-- Gasolina com X% de etanol anidro:Gasolina com X% de etanol anidro: CO, HC (escape), NOCO, HC (escape), NOxx e e HC (evap)HC (evap), CHO (aldeído , CHO (aldeído 
fórmico), fórmico), COCO2 2 fóssilfóssil;;

-- Etanol hidratado (motor dedicado): Etanol hidratado (motor dedicado): CO, HC (escape), NOCO, HC (escape), NOxx, , CHO (aldeído acético); CHO (aldeído acético); COCO22

(nulo, se não for considerado o ciclo de vida)(nulo, se não for considerado o ciclo de vida);;

-- GNV em veículos leves (kits):GNV em veículos leves (kits): CO, HC (escape), NOCO, HC (escape), NOxx, , COCO22;;

-- GNV em veículos pesados (motores dedicados): GNV em veículos pesados (motores dedicados): CO, HC (escape), NOCO, HC (escape), NOxx, , COCO22;;

-- Flex automóveis e motos: Flex automóveis e motos: depende do combustível (etanol ou gasolina); depende do combustível (etanol ou gasolina); 

-- Diesel: Diesel: CO, HC (escape), CO, HC (escape), NONOxx, , COCO22;;

Características típicas das emissões das alternativas tecnológicasCaracterísticas típicas das emissões das alternativas tecnológicas

-- Diesel: Diesel: CO, HC (escape), CO, HC (escape), NONOxx, , COCO22;;

-- Diesel + x% Biodiesel: Diesel + x% Biodiesel: adição biodiesel baixa adição biodiesel baixa MP e COMP e CO2 2 e pode aumentar NOe pode aumentar NOxx;;

-- Diesel + x% diesel de Cana: Diesel + x% diesel de Cana: adição diesel de cana baixa adição diesel de cana baixa MP e COMP e CO22;;

-- Motor diesel queimando etanol aditivado:Motor diesel queimando etanol aditivado: zera zera MP e COMP e CO22;;

-- Kits dieselKits diesel--Gás (dual fuel): Gás (dual fuel): baixa baixa MP e COMP e CO22;;

-- Híbridos (gasolinaHíbridos (gasolina--elétrico; dieselelétrico; diesel--elétrico): elétrico): baixa baixa MP (do diesel) e COMP (do diesel) e CO22;;

-- Elétricos a bateria: Elétricos a bateria: zera zera MP e COMP e CO2 2 (não no ciclo de vida)(não no ciclo de vida);;

-- Trólebus: Trólebus: zera zera MP e COMP e CO2 2 (não no ciclo de vida)(não no ciclo de vida);;

-- Hidrogênio: Hidrogênio: zera emissões de zera emissões de CO, HC, NOCO, HC, NOxx, MP , MP –– quanto a quanto a COCO2 2 fóssilfóssil, depende do método e , depende do método e 
do combustível que se utiliza para produzir o Hdo combustível que se utiliza para produzir o H22. . 



44-- COMPONENTES DE CONTROLE COMPONENTES DE CONTROLE 

DE EMISSÕES VEICULARESDE EMISSÕES VEICULARESDE EMISSÕES VEICULARESDE EMISSÕES VEICULARES



Conversor catalítico de 3 vias e sonda LambdaConversor catalítico de 3 vias e sonda Lambda



CanisterCanister

Sistema de controle de emissões evaporativasSistema de controle de emissões evaporativas



Sistema de recirculacão dos gases de escapamentoSistema de recirculacão dos gases de escapamento

Válvula EGRVálvula EGR

Redução de NOxRedução de NOx



Selective Catalytic Reduction System Selective Catalytic Reduction System -- SCRSCR

Redução de NOxRedução de NOx



Filtros de Material Particulado DieselFiltros de Material Particulado Diesel

-- Eficiência de filtragem pode chegar a 99%;Eficiência de filtragem pode chegar a 99%;
-- Custo da ordem de US$ 6 a 10 mil;Custo da ordem de US$ 6 a 10 mil;
-- Requer diesel com baixo teor de enxofre;Requer diesel com baixo teor de enxofre;
-- Durabilidade cerca de 10 anos;Durabilidade cerca de 10 anos;
-- AutoAuto--regeneração;regeneração;
-- Obrigatórios em veículos Euro6 para atender limites mais rigorosos de MP;Obrigatórios em veículos Euro6 para atender limites mais rigorosos de MP;
-- Pode ser instalado em veículos que não foram projetados com filtro (Retrofit);Pode ser instalado em veículos que não foram projetados com filtro (Retrofit);
-- Limpeza anual e nenhuma manutenção.Limpeza anual e nenhuma manutenção.



55-- LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS 

DE CONTROLE DE EMISSÕES DE CONTROLE DE EMISSÕES 

DE VEÍCULOS NOVOS E EM DE VEÍCULOS NOVOS E EM 

USO USO -- PROCONVE, INSPEÇÃO PROCONVE, INSPEÇÃO 

VEICULAR AMBIENTAL, VEICULAR AMBIENTAL, 

RETROFIT E FISCALIZAÇÃO DE RETROFIT E FISCALIZAÇÃO DE 

EMISSÕES DE VEÍCULOS EM EMISSÕES DE VEÍCULOS EM 

VIAS PÚBLICASVIAS PÚBLICAS



PROCONVE PROCONVE –– legislaçãolegislação

- PROCONVE: Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Resolução 
CONAMA 18 de 1986 (4-rodas)

- Lei Federal 8.723 de 1993 

-Resoluções complementares CONAMA:
-http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3

-http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/manualproconveingles.pdf-http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/manualproconveingles.pdf

Fonte: ANFAVEA



PROCONVE PROCONVE –– Evolução dos limites de Evolução dos limites de 
emissão emissão –– veículos levesveículos leves

Fonte: Anfavea

Ponto fraco: durabilidade de catalisadores no Brasil 

é de apenas 80.000 km, metade do requisito dos 

EUA e outros paísesMontadoras resistem em incluir 

o assunto da agenda do Conama. Padrões de 

deterioração das emissões nos veículos em uso no 

Brasil são maiores do que os observados em outros 

países.



PROCONVE PROCONVE –– Evolução dos limites de Evolução dos limites de 
emissão emissão –– veículos levesveículos leves



PROCONVE PROCONVE –– testes de certificação de emissões de testes de certificação de emissões de 
veículos leves, motos e motores dieselveículos leves, motos e motores diesel



PROCONVE PROCONVE –– câmara SHED de testes de câmara SHED de testes de 
certificação de emissões evaporativas certificação de emissões evaporativas –– veículos veículos 

levesleves

Câmara SHED



Comparação da evolução dos limites de Comparação da evolução dos limites de 
emissão de veículos leves novos entre paísesemissão de veículos leves novos entre países

SHED chamber



PROCONVE PROCONVE –– Evolução dos limites de certificação Evolução dos limites de certificação 
de veículos e motores a diesel novosde veículos e motores a diesel novos

Fonte: ANFAVEA



PROCONVE PROCONVE –– Evolução dos limites de certificação Evolução dos limites de certificação 
de veículos e motores a diesel novosde veículos e motores a diesel novos

The ESC test cycle has been introduced, together with the ETC (European Transient Cycle) and the ELR (European Load Response) tests, for emission 

certification of heavy-duty diesel engines in Europe starting in the year 2000 (Directive 1999/96/EC of December 13, 1999). The ESC is a 13-mode, steady-

state procedure that replaces the R-49 test. The ELR engine test has been introduced by the Euro III emission regulation, effective year 2000, for the 

purpose of smoke opacity measurement from heavy-duty diesel engines [Directive 1999/96/EC of December 13, 1999].



PROCONVE PROCONVE –– Evolução dos limites de certificação de Evolução dos limites de certificação de 
veículos e motores a diesel novosveículos e motores a diesel novos

Source: ANFAVEA



ProconveProconve--Diesel fase P6 Diesel fase P6 –– um buraco no programa um buraco no programa 
de controle da poluiçãode controle da poluição

-- A fase P6 6a. fase do ProconveA fase P6 6a. fase do Proconve--diesel prevista para Jan 2009 não aconteceu; diesel prevista para Jan 2009 não aconteceu; 

-- Petrobras não disponibilizou o diesel com 50ppm de enxofre conforme previa a lei (Resol Conama Petrobras não disponibilizou o diesel com 50ppm de enxofre conforme previa a lei (Resol Conama 

315/2002);315/2002);

-- Os fabricantes não disponibilizaram os modelos atendendo P6 equipados com sistemas avançados Os fabricantes não disponibilizaram os modelos atendendo P6 equipados com sistemas avançados 

de controle de emissões por medo que ocorressem danos nesses sistemas (500ppm nas áreas de controle de emissões por medo que ocorressem danos nesses sistemas (500ppm nas áreas 

Metropolitanas e  1800 ppm no interior); Metropolitanas e  1800 ppm no interior); Metropolitanas e  1800 ppm no interior); Metropolitanas e  1800 ppm no interior); 

-- Algumas instituições processaram a ANP, Petrobras, e os fabricantes de veículos;Algumas instituições processaram a ANP, Petrobras, e os fabricantes de veículos;

-- Um termo de ajuste de conduta foi feito (incluindo construção de um novo laboratório para a Um termo de ajuste de conduta foi feito (incluindo construção de um novo laboratório para a 

Cetesb);Cetesb);

-- A fase P7, mais restritiva que P6, foi antecipada de 2014 para 2012;A fase P7, mais restritiva que P6, foi antecipada de 2014 para 2012;

-- Petrobras se comprometeu a distribuir o diesel 50 ppm e 10 ppm diesel conforme plano de Petrobras se comprometeu a distribuir o diesel 50 ppm e 10 ppm diesel conforme plano de 

distribuição prédistribuição pré--estabelecido para capitais e interior.estabelecido para capitais e interior.



PROMOT PROMOT –– Evolução das vendas de Evolução das vendas de 
motocicletas no Brasilmotocicletas no Brasil



PROMOT PROMOT –– Limites de certificação para Limites de certificação para 
motocicletas novasmotocicletas novas

Resolution CONAMA 342/2003 complemented Resolution 297/2002 with limits equivalent to 
EURO III for motorcycles produced as of 2009.



PROMOT Phase 4 PROMOT Phase 4 –– Proposal for more stringent limits and Proposal for more stringent limits and 
requirements requirements -- certification of new motorcyclescertification of new motorcycles

- Comprovação de durabilidade de emissões definida pelo Conama: 18.000km até 130 km/h;  and 30.000 km acima de 130km/h;

- Motofrete (250 mil motos pequenas em São paulo) rodam mais de 20 mil km/ano – requisito de durabilidade é incompatível;

- Situação se agrava pelo não cumprimento por parte dos governos estaduais da obrigatoriedade de implementação da inspeção 
veicular;

- A partir de 2016 motocicletas deverão demonstrar cumprimento de requisito de emissão evaporativa de 1g/test (hot soak sem 
aquecimento do combustível);

- Controle estatístico de produção para as motocicletas será exigido no futuro – em discussão.



Catalisador originalCatalisador original



Impacts: Regulation and 
governmental programs for 
vehicle emissions and noise 

control

Tubo soldadoTubo soldado

Não é um silenciosoNão é um silencioso

Não é um catalisadorNão é um catalisador

Carcaça originalCarcaça original



Catalisador falsoCatalisador falso

palha de açopalha de aço



Ano/modeloAno/modelo 19921992--19961996 ((7171 %% nãonão operanteoperante))

Monitoramento da eficiência de catalisadores Monitoramento da eficiência de catalisadores 
em SP em SP –– levantamento de campo levantamento de campo -- 20062006

(amostra: 426 veículos ao acaso em postos de serviço de suspensão(amostra: 426 veículos ao acaso em postos de serviço de suspensão))

Ano/modeloAno/modelo 19921992--19961996 ((7171 %% nãonão operanteoperante))

19971997--19991999 ((3434 %% nãonão operanteoperante))

20002000--20022002 ((2929 %% nãonão operanteoperante))

20032003--20062006 ((1111 %% nãonão operanteoperante))



Inspeção veicular em São PauloInspeção veicular em São Paulo

35% da frota não compareceu. Frota 35% da frota não compareceu. Frota 

irregular em circulação é irregular em circulação é 

provavelmente a mais poluente.provavelmente a mais poluente.

-- SóSó EstadoEstado dodo RioRio dede JaneiroJaneiro ee MunicípioMunicípio dede SãoSão Paulo,Paulo, canceladocancelado pelapela PrefeituraPrefeitura emem 20142014
alegandoalegando irregularidadesirregularidades nono contratocontrato;;

-- NãoNão háhá inspeçãoinspeção dede segurançasegurança –– previstaprevista emem leilei desdedesde 19971997 (Lei(Lei FederalFederal 95039503//19971997));;

-- InspeçãoInspeção ambientalambiental regulamentadaregulamentada desdedesde 19931993 pelopelo CONAMACONAMA;; revisadarevisada pelapela ResoluçãoResolução
418418//20092009;;

-- InspectionInspection modemode:: MarchaMarcha LentaLenta ee 25002500 rpmrpm s/s/ cargacarga (automóveis)(automóveis) ouou OpacidadeOpacidade (Diesel)(Diesel) ++
visualvisual ++ ruídoruído estacionárioestacionário (se(se oo veículoveículo forfor selecionadoselecionado parapara oo teste)teste);;

-- CustoCusto:: cercacerca dede RR$$ 5050,,0000 pagopago antecipadamenteantecipadamente –– primeiraprimeira reinspeçãoreinspeção grátisgrátis;;

-- AgendamentoAgendamento dada inspeçãoinspeção –– semsem filasfilas;;

-- NãoNão háhá iniciativasiniciativas dede autoridadesautoridades p[arap[ara combatercombater aa evasãoevasão dodo licenciamentolicenciamento ee dada inspeçãoinspeção;;

-- OutrosOutros estadosestados tiveramtiveram seusseus processosprocessos licitatórioslicitatórios interrompidos,interrompidos, muitosmuitos problemasproblemas comcom aa
justiçajustiça..



Inspeção veicular de fumaça Inspeção veicular de fumaça 
diesel diesel -- opacímetro opacímetro –– método método 
da aceleração livreda aceleração livreda aceleração livreda aceleração livre

Método da aceleração livre tb pode ser opcionalmente Método da aceleração livre tb pode ser opcionalmente 
utilizado para Fiscalização de Rua como alternativa à utilizado para Fiscalização de Rua como alternativa à 
Escala Ringelmann no Estado de SPEscala Ringelmann no Estado de SP

Foto: CetesbFoto: Cetesb



Fiscalização de fumaça preta no Estado de São PauloFiscalização de fumaça preta no Estado de São Paulo
Lei 997/76 Lei 997/76 -- Regulamentada pelo Decreto 8468/76Regulamentada pelo Decreto 8468/76

Decreto 54.487 de 2009 Decreto 54.487 de 2009 

Nenhum veículo automotor de uso rodoviário com motor do ciclo diesel Nenhum veículo automotor de uso rodoviário com motor do ciclo diesel 
poderá circular ou operar no território do Estado de São Paulo emitindo poderá circular ou operar no território do Estado de São Paulo emitindo 
poluentes pelo tubo de descarga:poluentes pelo tubo de descarga:

I I -- com densidade colorimétrica superior ao Padrão 2 da Escala de Ringelmann, com densidade colorimétrica superior ao Padrão 2 da Escala de Ringelmann, 
ou equivalente, por mais de 5 (cinco) segundos consecutivos; ou equivalente, por mais de 5 (cinco) segundos consecutivos; 

II II -- com níveis de opacidade superiores aos limites estabelecidos nas com níveis de opacidade superiores aos limites estabelecidos nas 
Resoluções nº 8, de 31 de agosto de 1993, nº 16, de 13 de dezembro de Resoluções nº 8, de 31 de agosto de 1993, nº 16, de 13 de dezembro de 
1995, e nº 251, de 7 de janeiro de 1999, do Conselho Nacional do Meio 1995, e nº 251, de 7 de janeiro de 1999, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente Ambiente -- CONAMA.CONAMA.



ESCALA DE RINGELMANNESCALA DE RINGELMANN



Foto: CetesbFoto: Cetesb



Foto: CetesbFoto: Cetesb

Método da aceleração livre opcionalmente utilizado Método da aceleração livre opcionalmente utilizado 
para Fiscalização de Rua como alternativa à Escala para Fiscalização de Rua como alternativa à Escala 
Ringelmann no Estado de SP Ringelmann no Estado de SP –– campanha no Ceagesp campanha no Ceagesp ––
Operação Inverno CetesbOperação Inverno Cetesb



Operação Inverno Agosto de 2010 Operação Inverno Agosto de 2010 ––
inversão térmica em Sorocaba (não é inversão térmica em Sorocaba (não é 
na China!)na China!)

Foto: CetesbFoto: Cetesb



Autuações de fumaça preta Diesel no Estado de São PauloAutuações de fumaça preta Diesel no Estado de São Paulo
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0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Ano

M
u

lt
as

M ultas Lavradas 77.400 56.945 17.563 19.251 13.832 10.371 13.617 14.465 12.146 15.193 11.343 13.098

M ultas Válidas 58.323 44.187 13.996 16.351 12.055 9.012 11.922 12.470 10.554 13.699 10.543 12.324

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GRANDES OPERAÇÕES CAÇA FUMAÇAGRANDES OPERAÇÕES CAÇA FUMAÇA

Índice de desconformidade da frota circulante - veículos diesel

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

jan/97
jan/98

jan/99
jan/00

ago/01

ago/02

ago/03

dez/04

dez/05

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09
jul/1

0

p
or

ce
n

ta
g

em
 (

%
)



66-- EMISSÕES EVAPORATIVAS E EMISSÕES EVAPORATIVAS E 

SEU CONTROLE EM OPERAÇÕES SEU CONTROLE EM OPERAÇÕES 

DE TRANSFERÊNCIA DE DE TRANSFERÊNCIA DE 

COMBUSTÍVELCOMBUSTÍVEL



77-- VEÍCULOS E O EFEITO ESTUFA VEÍCULOS E O EFEITO ESTUFA --

POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL 

DE MUDANÇAS CLIMÁTICASDE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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Evolução da média de emissão de COEvolução da média de emissão de CO22 de veículos leves no Brasil de veículos leves no Brasil -- FTP75 FTP75 

Ano

Gasolina C Flex gasolina

Gasolina  C CO2 
total 

Gasolina C CO2 
fóssil 

Flex gasolina C 
CO2 total

Flex gasolina C 
CO2 fóssil

(g/Km) (g/Km) (g/Km) (g/Km)

2002 198 166

2003 194 163 210 176

2004 190 160 201 169

2005 192 161 188 158

2006 192 161 185 155

2007 192 161 185 155

2008 223 187 185 155

2009 228 192 181 152

2010 213 179 178 150

2011 198 166 178 150



Emissão da frota nacional Emissão da frota nacional -- COCO22

Fonte: MMA



INVENTÁRIOSINVENTÁRIOS DEDE EMISSÕESEMISSÕES

AperfeiçoamentoAperfeiçoamento dada metodologiametodologia dede inventárioinventário dede emissõesemissões veicularesveiculares dodo MMAMMA:: instituirinstituir nono PaísPaís aa
indispensávelindispensável práticaprática sistemáticasistemática dede campanhascampanhas dede mediçãomedição embarcadaembarcada parapara levantamentolevantamento dede fatoresfatores dede
emissãoemissão aa bordobordo reaisreais emem meiomeio aoao tráfegotráfego parapara todostodos osos tipostipos ee categoriascategorias dede veículos,veículos, dede formaforma
estatisticamenteestatisticamente representativarepresentativa dada matrizmatriz tecnológicatecnológica dada frotafrota circulantecirculante brasileira,brasileira, visandovisando aa aperfeiçoaraperfeiçoar aa
metodologiametodologia brasileirabrasileira dede inventáriosinventários dede emissõesemissões veiculares,veiculares, recomendadarecomendada pelopelo MinistérioMinistério dodo MeioMeio
Ambiente,Ambiente, cujoscujos fatoresfatores dede emissãoemissão utilizadosutilizados estãoestão muitomuito distantesdistantes dosdos reaisreais fatoresfatores médiosmédios observadosobservados emem
mediçõesmedições reaisreais emem meiomeio aoao tráfegotráfego nasnas viasvias públicaspúblicas;;

CorreçãoCorreção dede dispositivosdispositivos dede controlecontrole dede emissõesemissões malmal projetadosprojetados ee semsem qualidadequalidade ee dada própriaprópria sistemáticasistemática dede
certificaçãocertificação ambientalambiental:: asas mediçõesmedições aa bordobordo tambémtambém viabilizamviabilizam aa verificaçãoverificação dada performanceperformance realreal dosdos veículosveículos
aoao longolongo dada vidavida útil,útil, oo queque éé fundamentalfundamental parapara garantirgarantir aa eficáciaeficácia dodo licenciamentolicenciamento ambientalambiental..



EVASÃOEVASÃO DADA FROTAFROTA DODO LICENCIAMENTOLICENCIAMENTO EE DADA INSPEÇÃOINSPEÇÃO VEICULARVEICULAR

EliminaçãoEliminação dada frotafrota cabritacabrita:: oo PoderPoder PúblicoPúblico devedeve exercerexercer oo controlecontrole totaltotal dada
inadmissívelinadmissível evasãoevasão dada "frota"frota cabrita"cabrita" (irregular)(irregular) dodo licenciamentolicenciamento ee dada
inspeçãoinspeção veicular,veicular, bembem comocomo dada livrelivre circulaçãocirculação dessesdesses veículosveículos altamentealtamente
poluentespoluentes ee insegurosinseguros;;

EssaEssa açãoação podepode serser articuladaarticulada comcom outrosoutros programasprogramas dede grandegrande interesseinteresse
ambientalambiental:: sucateamentosucateamento ee renovaçãorenovação dada frotafrota velha,velha, implantaçãoimplantação dede chipschips dede
identificaçãoidentificação dede veículosveículos ee cobrançacobrança eletrônicaeletrônica pelopelo usouso dede viasvias urbanasurbanas
altamentealtamente congestionadas,congestionadas, anistiaanistia dede passivospassivos condicionadacondicionada àà regularizaçãoregularização
mecânicamecânica ee ambientalambiental dodo veículoveículo etcetc.. OO PoderPoder PúblicoPúblico devedeve assumirassumir suasua
responsabilidaderesponsabilidade ee garantirgarantir oo cumprimentocumprimento dasdas leisleis dede trânsitotrânsito ee
ambientaisambientais,, aa fimfim dede evitarevitar maiormaior descontroledescontrole ee caoscaos generalizadogeneralizado nana
circulaçãocirculação dede veículosveículos.. Afinal,Afinal, parapara ondeonde queremosqueremos ir?!ir?!



POLÍTICAPOLÍTICA NACIONALNACIONAL DEDE INCENTIVOSINCENTIVOS PARAPARA MODELOSMODELOS AVANÇADOSAVANÇADOS DEDE OPERAÇÃOOPERAÇÃO EE ALTERNATIVASALTERNATIVAS
TECNOLÓGICASTECNOLÓGICAS EE COMBUSTÍVEISCOMBUSTÍVEIS MAISMAIS LIMPOSLIMPOS EMEM ÔNIBUSÔNIBUS URBANOSURBANOS

FinanciamentoFinanciamento dede BRTsBRTs ee corredorescorredores dede ônibusônibus:: estabelecerestabelecer umauma políticapolítica clara,clara, concretaconcreta ee bembem
regulamentada,regulamentada, dedicadadedicada àà promoçãopromoção ee financiamentofinanciamento dede corredorescorredores dede ônibusônibus ee BRTsBRTs nono País,País, materializandomaterializando oo
discursodiscurso dodo TransporteTransporte PúblicoPúblico SustentávelSustentável nana práticaprática dada AdministraçãoAdministração PúblicaPública.. OsOs BRTsBRTs devemdevem virvir
acompanhadosacompanhados dede medidasmedidas complementarescomplementares comocomo combustíveiscombustíveis ee tecnologiastecnologias dede motorizaçãomotorização maismais limpaslimpas ee
menosmenos ruidosas,ruidosas, integraçãointegração comcom cicloviasciclovias ee bicicletários,bicicletários, ee medidasmedidas urbanísticasurbanísticas comcom áreasáreas lindeiraslindeiras dede
convivênciaconvivência ee laserlaser;;

EnergiaEnergia limpalimpa emem ônibusônibus:: promoverpromover aa adoçãoadoção emem escalaescala abrangenteabrangente dede combustíveiscombustíveis ee alternativasalternativas dede
motorizaçãomotorização dede baixobaixo impactoimpacto poluidorpoluidor emem ônibusônibus urbanos,urbanos, porpor meiomeio dede mecanismosmecanismos regulatóriosregulatórios bembem
formuladosformulados ee consequentes,consequentes, queque garantamgarantam umum mínimo,mínimo, técnicatécnica ee economicamenteeconomicamente viável,viável, dede substituiçãosubstituição e/oue/ou
adaptaçãoadaptação gradualgradual dada frotafrota parapara obtençãoobtenção dede veículosveículos maismais limpos,limpos, nãonão necessariamentenecessariamente movidosmovidos aa
combustíveiscombustíveis nãonão--fósseisfósseis -- emboraembora priorizandopriorizando essaessa alternativaalternativa ee convergindoconvergindo comcom asas necessidadesnecessidades dede combatecombate
àsàs mudançasmudanças climáticasclimáticas;;

DieselDiesel comcom filtrofiltro:: regulamentarregulamentar ee exigirexigir -- comocomo fazfaz oo ChileChile emem SantiagoSantiago -- filtrosfiltros dede materialmaterial particuladoparticulado dede baixobaixo
custo,custo, duráveisduráveis ee dede fácilfácil manutenção,manutenção, emem todatoda frotafrota dede ônibusônibus emem áreasáreas dede grandegrande contingênciacontingência ambientalambiental.. OO
queque estamosestamos esperando?esperando? JáJá queque somossomos democraticademocratica ee compulsoriamentecompulsoriamente obrigadosobrigados aa fumarfumar esseesse arar
contaminado,contaminado, queque sejaseja comcom filtrofiltro -- fazfaz todatoda diferençadiferença;;

RetrofitRetrofit dede máquinasmáquinas comcom filtrofiltro dieseldiesel:: programaprograma similarsimilar aosaos ônibusônibus parapara máquinasmáquinas ee equipamentosequipamentos emem usouso..



RETROFITRETROFIT DIESELDIESEL

"Programa"Programa DieselDiesel comcom Filtro"Filtro":: adotaradotar osos filtrosfiltros dede materialmaterial particuladoparticulado adaptadosadaptados (Retrofit)(Retrofit) nana
frotafrota circulantecirculante aa dieseldiesel parapara redução,redução, aa custocusto reduzido,reduzido, dada emissãoemissão dede fuligemfuligem emem cercacerca dede
9090%%,, porpor meiomeio dede umum programaprograma nacionalnacional dede incentivoincentivo àà utilizaçãoutilização dessesdesses componentescomponentes ee dada
exigênciaexigência nosnos processosprocessos licitatórioslicitatórios dede concessãoconcessão ee permissãopermissão dede serviçosserviços dede transportetransporte (ônibus(ônibus
urbanos,urbanos, transportetransporte escolar,escolar, coletacoleta dede lixo,lixo, entregaentrega dede bensbens ee serviçosserviços etc),etc), dede queque osos veículosveículos aa
dieseldiesel nãonão equipadosequipados originalmenteoriginalmente comcom filtros,filtros, osos instaleminstalem;;

MuitosMuitos programasprogramas emem cursocurso nono mundo,mundo, masmas dede doisdois milhõesmilhões dede filtrosfiltros instaladosinstalados:: exex:: todostodos ônibusônibusMuitosMuitos programasprogramas emem cursocurso nono mundo,mundo, masmas dede doisdois milhõesmilhões dede filtrosfiltros instaladosinstalados:: exex:: todostodos ônibusônibus
escolaresescolares nosnos EUAEUA;; metademetade frotafrota ônibusônibus Santiago,Santiago, caminhandocaminhando parapara 100100%%;; frotafrota TransmillenioTransmillenio emem
BogotáBogotá emem implantaçãoimplantação;; todatoda frotafrota dieseldiesel AlemãAlemã ((OO queque asas autoridadesautoridades brasileirasbrasileiras estãoestão esperandoesperando

parapara salvarsalvar muitasmuitas vidasvidas comcom umauma medidamedida simplessimples ?? ...... ee aindaainda semsem aa inspeçãoinspeção veicular?!veicular?!))



PEDÁGIOPEDÁGIO URBANOURBANO INTELIGENTEINTELIGENTE -- COBRANÇACOBRANÇA PELOPELO USOUSO DADA VIAVIA EMEM
TRECHOSTRECHOS SATURADOSSATURADOS

DadoDado oo esgotamento,esgotamento, iniquidadeiniquidade ee elitismoelitismo dodo RodízioRodízio ee suasua totaltotal ineficáciaineficácia
comocomo mecanismomecanismo dede transferênciatransferência dede recursosrecursos parapara aplicaçãoaplicação emem modosmodoscomocomo mecanismomecanismo dede transferênciatransferência dede recursosrecursos parapara aplicaçãoaplicação emem modosmodos
sustentáveissustentáveis dede transporte,transporte, oo PoderPoder PúblicoPúblico devedeve promoverpromover umauma discussãodiscussão
conclusiva,conclusiva, semsem preconceitopreconceito ee afastadaafastada dada política,política, sobresobre aa adoçãoadoção dodo PedágioPedágio
UrbanoUrbano InteligenteInteligente (PUI),(PUI), comocomo únicaúnica alternativaalternativa racionalracional -- ee queque promovepromove aa
equidadeequidade socialsocial -- aa esseesse modelomodelo impossívelimpossível dede imobilidadeimobilidade urbanaurbana..

httphttp:://www//www..saudeesustentabilidadesaudeesustentabilidade..orgorg..br/indexbr/index..php/pedagiophp/pedagio--urbanourbano--inteligenteinteligente--aa--alternativaalternativa--aoao--rodiziorodizio--dede--veiculos/veiculos/



TELETRABALHOTELETRABALHO

ImplementarImplementar políticaspolíticas -- nacional,nacional, estadualestadual ee municipalmunicipal -- dede GestãoGestão dede DemandaDemanda dede TransporteTransporte
porpor deslocamentosdeslocamentos motorizadosmotorizados individuaisindividuais (em(em inglês,inglês, TravelTravel DemandDemand ManagementManagement –– TDM)TDM)::
especialespecial atençãoatenção aosaos programasprogramas dede trabalhotrabalho aa distânciadistância (Teletrabalho),(Teletrabalho), conformeconforme recomendourecomendou emem
abrilabril dede 20132013 aa SecretariaSecretaria dodo MeioMeio AmbienteAmbiente dodo EstadoEstado dede SãoSão Paulo,Paulo, masmas atéaté agoraagora nãonão
implementouimplementou.. AssimAssim comocomo aa imprescindívelimprescindível declaraçãodeclaração dasdas emissõesemissões dede COCO22 pelopelo setorsetor dosdos
transportes,transportes, asas medidasmedidas dede controlecontrole dada demandademanda porpor viagensviagens dodo transportetransporte individualindividual
motorizado,motorizado, especialmenteespecialmente aa adoçãoadoção disseminadadisseminada dodo TeletrabalhoTeletrabalho nasnas empresasempresas públicaspúblicas eemotorizado,motorizado, especialmenteespecialmente aa adoçãoadoção disseminadadisseminada dodo TeletrabalhoTeletrabalho nasnas empresasempresas públicaspúblicas ee
privadas,privadas, quandoquando cabível,cabível, jájá deveriamdeveriam fazerfazer parteparte dodo conjuntoconjunto dede atividadesatividades previstasprevistas nana
regulamentaçãoregulamentação dasdas diversasdiversas leisleis existentesexistentes queque estabelecemestabelecem asas políticaspolíticas nacional,nacional, estaduaisestaduais ee
municipaismunicipais dede mitigaçãomitigação dasdas mudançasmudanças climáticasclimáticas..

**Atenção**Atenção parapara aa fartafarta bibliografia,bibliografia, queque ressaltaressalta osos multimulti--benefíciosbenefícios dessadessa políticapolítica dede ganhaganha--

ganha,ganha, queque éé aa medidamedida maismais eficienteeficiente dede controlecontrole dada poluiçãopoluição dodo arar ee éé encaradaencarada comocomo taltal pelospelos

órgãosórgãos ambientaisambientais internacionais,internacionais, especialmenteespecialmente osos EUA,EUA, queque instituiuinstituiu emem todastodas asas empresasempresas dodo

governogoverno federalfederal (em(em muitosmuitos estadosestados também),também), programaprograma mínimomínimo compulsóriocompulsório dede TeletrabalhoTeletrabalho..

httphttp:://www//www..ambienteambiente..spsp..govgov..br/wpbr/wp--content/uploads/content/uploads/20132013//0909/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago2013120131..pdfpdf
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