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INSPEÇÃO VEICULAR

AN P

O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso (I/M) tem 
o objetivo fundamental de promover a manutenção preventiva e cor-
retiva da frota em circulação para evitar o comprometimento da segu-
rança e reduzir o aumento da emissão de poluentes e do ruído, evitá-
veis pela prática da manutenção.

A figura 1 mostra como exemplo a emissão de um veículo novo (em 
verde), em seguida a emissão com um pequeno acréscimo devido ao 
desgaste natural dos veículos durante a sua vida útil (em amarelo) e 
uma emissão adicional pela falta de manutenção, cujo total está mos-
trado no bloco azul, sendo que o bloco vermelho é a diferença que é 
possível reduzir através de reparos simples e de baixo custo que 
resolvem o problema, redução esta que pode ser perpetuada com o 
hábito da manutenção preventiva do veículo.

Figura 1 
Emissão de um veículo em função do estado de manutenção
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ALVOS DO PROGRAMA

O principal objetivo do Programa é a conscientização da sociedade 
para a manutenção preventiva dos veículos e, consequentemente, a 
conservação da qualidade da frota circulante em níveis adequados, 
conforme especificações técnicas de seus fabricantes.

Para tanto, um Programa I/M precisa contar com as seguintes ações:
–  inspeções anuais ou semestrais para veículos de uso intenso, para 

conferência do estado de manutenção, induzindo a sua conformi-
dade com o plano de revisões recomendado pelos fabricantes dos 
veículos, o que contribui para a educação e conscientização do 
proprietário e do usuário;

–  incremento da qualidade técnica dos serviços de reparação, o que tam-
bém contribui para elevar o nível de exigência do consumidor. Neste 
sentido a inspeção periódica induz os usuários a procurarem por servi-
ços de manutenção/reparação de alta qualidade e os mecânicos a 
buscarem maior qualificação para a prestação desses serviços;

–  incentivo ao uso de peças originais, de forma que os usuários exi-
jam peças de reposição de qualidade, em conformidade com as 
suas especificações originais;

–  combate às práticas de adulterações do projeto original dos veícu-
los, que são homologados por seus fabricantes, tais como, tunning, 
conversão para outros combustíveis, modificações da suspensão, 
aplicação do terceiro eixo nos caminhões e aumento do compri-
mento do chassi, dentre outros;

–  fiscalização dos veículos em campo para aferição da eficácia do 
I/M e combate a práticas fraudulentas.

CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS DO PROGRAMA DE 
INSPEÇÃO

Para que haja uniformidade técnica, o Programa I/M deve se apoiar 
numa regulamentação federal consistente e estritamente vinculada 
às especificações de fabricação dos veículos. No campo da emissão 
de gases e partículas poluentes e da geração de ruído, as regula-
mentações do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis – Ibama existentes no âmbito do Programa de Controle da 
Poluição por Veículos Automotores – Proconve e de seus análogos 
para controle de ruído veicular e de emissões de motociclos - Pro 
mot, atendem às necessidades básicas para a implementação e 
operação do I/M. No caso dos itens de segurança dos veículos, o 
tema já é tratado pelo Código Nacional de Trânsito e algumas nor-
mas técnicas, sendo necessária, entretanto, a regulamentação dos 
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critérios para o Programa I/M. Tal conceito também coíbe a prática 
de modificação não autorizada dos veículos, que compromete os 
programas de controle e prevenção de segurança e emissões.

A implantação do I/M deve ser progressiva, para permitir que todas as 
partes envolvidas tenham tempo para se adequar às novas práticas e 
atitudes, sendo recomendável começar pelas grandes cidades e regi-
ões metropolitanas. Para neutralizar a possível evasão de participan-
tes do programa para outros municípios onde este não esteja implan-
tado, os municípios vizinhos a essas regiões e cada município que 
venha a atingir um determinado número de veículos em sua frota tam-
bém devem ser incluídos, para assegurar o sucesso e a cobertura da 
ação fiscalizatória. Também são imprescindíveis:
–  o comprometimento de longo prazo dos órgãos públicos e institui-

ções privadas envolvidos, de forma a assegurar a continuidade do 
programa;

–  implantação do programa por meio de empresas do setor privado, 
adotando o bem sucedido modelo de inspeção integrada de todos 
os itens, realizada em grandes centros especializados. Esse formato 
tem sido adotado com sucesso em vários países, e permite opera-
ção eficaz com baixo custo. A participação do setor privado facilita 
a viabilização dos investimentos necessários em infraestrutura, equi-
pamentos e contratação de funcionários, bem como possibilita uma 
gestão ágil e eficaz. Essa participação pode ser feita através de con-
cessão ou outras formas de parcerias público-privadas.

–  capacitação específica dos órgãos públicos envolvidos para que o 
conhecimento técnico destes órgãos permita uma auditoria perma-
nente e de qualidade e assegure um serviço de inspeção eficaz, 
bem como uma análise anual de seus resultados em termos esta-
tísticos, ambientais, de saúde e de segurança;

–  centralização das ações de todas as verificações de segurança e 
de meio ambiente no mesmo local, isto é, inspeção única para 
todos os itens.

É importante para o sucesso do I/M a criação de um banco de dados 
com as especificações certificadas dos veículos, cuja conformidade 
deve ser verificada na inspeção, com acesso público, de forma que 
todos os usuários, prestadores de serviço e demais partes interessa-
das tenham pleno conhecimento das mesmas.

Também é fundamental que haja uma gama de ações de comunicação 
social para divulgação prévia dos objetivos do Programa e das responsa-
bilidades de cada um nesse processo. Além disso, é preciso criar meca-
nismos de interatividade permanente com a sociedade para agendamento 
da inspeção, publicação dos critérios da inspeção, esclarecimentos, recla-
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mações e disponibilização de informações sobre a evolução do Programa 
e dos impactos de seus resultados na segurança veicular, na poluição do 
ar, na emissão de ruído e na saúde, dentre outros itens de interesse.

A excelência da prestação de serviços de inspeção é um fator crucial 
para assegurar a aceitação do Programa pela sociedade em geral, 
cujos aspectos incluem especialmente:
–  rapidez no agendamento e execução dos serviços, com baixo 

tempo de espera e pontualidade no atendimento;
–  atenção e combate imediato a fraudes, em parceria com os órgãos 

de governo e com total transparência;
–  local de inspeção organizado, limpo e arejado;
–  atendimento padronizado e cordial. A padronização do atendimen-

to, da infraestrutura e da comunicação visual permite ao público 
estabelecer uma identidade positiva com o programa.

A auditoria estatística a partir dos resultados da inspeção é fundamental 
para a aquisição de conhecimentos sobre a frota circulante e para o geren-
ciamento e aprimoramento do próprio Programa, assim como de outras 
ações governamentais voltadas à segurança e ao controle de emissões. 
Neste sentido, será necessário implantar uma área especializada, tanto em 
estatística quanto em engenharia de veículos, para a definição da aborda-
gem estatística a ser dada ao Programa, a sua interpretação e a proposta 
de novas ações. Também para o controle do próprio Programa, a identifi-
cação de “pontos fora da curva” constitui excelente ferramenta gerencial. 
No Programa I/M da cidade de São Paulo, detalhado mais à frente, os 
seguintes aspectos foram abordados com êxito:
–  identificação de funcionários e equipamentos “fora da normalidade”: 

elaborado a partir de distribuições estatísticas dos parâmetros de inspe-
ção, estes também foram relacionados à identificação dos funcionários 
e equipamentos. Como o número de inspeções é muito grande e tanto 
os funcionários quanto os equipamentos recebem veículos aleatoria-
mente, as suas médias, medianas e outros parâmetros estatísticos 
devem ser similares, podendo-se tomar as diferenças encontradas 
como indicadores da necessidade de novo treinamento e orientação 
aos funcionários, ou da manutenção e calibração dos equipamentos;

–  treinamento e reciclagem: é muito importante que se mantenham 
todos os funcionários atualizados com relação aos métodos de ins-
peção e em relação às especificações e configurações dos modelos 
de veículos, o que exige atualização constante à medida que novos 
modelos são lançados no mercado. Na questão do ruído, também é 
importante o treinamento subjetivo para que qualquer funcionário, ao 
suspeitar de ruído irregular, encaminhe o veículo para um teste com 
equipamento. Esta capacidade depende de treinamento constante e 
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da sua aferição a partir das estatísticas dos resultados de cada fun-
cionário, ou seja, do seu índice de acertos;

–  verificação de calibrações dos equipamentos: esta é uma tarefa 
regular, com periodicidade definida pelo fabricante do equipamento 
e, oficialmente, pelo Inmetro, mas também deve haver verificações 
esporádicas adicionais determinadas por indicações das estatísti-
cas dos resultados que indicarem desvios antes do período normal 
de verificação. Tais ocorrências podem ser detectadas a partir das 
curvas de distribuição das medições de cada equipamento, com-
paradas às tendências médias observadas no conjunto completo;

–  detecção de práticas de modificação do veículo que resultem em 
aumento das emissões em relação ao projeto original dos veículos: 
a comparação estatística entre veículos modificados, ainda que a 
modificação seja autorizada pelo Poder Público, e a frota original 
pode indicar que a alteração em questão gera aumento sistemático 
das emissões e deve ser proibida;

–  verificação de modelos de veículos em desconformidade: este item 
deve resultar de particularidades estatísticas encontradas em 
algum modelo em relação aos demais. Geralmente essas diferen-
ças são associadas a características de projeto em desconformida-
de com os regulamentos, à baixa durabilidade de peças e compo-
nentes específicos do modelo, peculiaridades específicas a serem 
verificadas na manutenção periódica do modelo, ou a defeitos nos 
próprios regulamentos, como foi o caso de alguns limites de emis-
são constantes da Resolução Conama 418/2009;

–  revisão de limites de inspeção: a estatística dos resultados permite uma 
visão clara sobre os limites adotados para inspeção em confronto com 
as possibilidades de cumprimento pela frota. A própria evolução dos 
resultados da frota pode evidenciar o aumento da conformidade de 
determinados parâmetros inspecionados, comprovando a melhoria dos 
serviços de manutenção e a possibilidade de tornar o programa mais 
exigente se um alto porcentual da frota assim suportar tecnicamente. 
Nesse sentido, também é possível detectar comportamentos estatísti-
cos de parâmetros ainda não regulamentados e estabelecer novas 
referências para os mesmos, ainda que não previstos na certificação 
original do veículo. Em todos os casos, a análise das distribuições de 
cada modelo comparadas à distribuição geral deve ser muito cuidadosa 
para evitar exigências inviáveis para alguns modelos de veículo;

–  centralização administrativa e técnica com gerenciamento unificado: 
para assegurar a uniformidade do Programa, os itens devem ser exata-
mente os mesmos em todos os centros de inspeção e seguidos rigoro-
samente da mesma forma por todos os inspetores em toda a região de 
abrangência do I/M. Idealmente, os mesmos critérios devem ser aplica-
dos em todo o território nacional. Contudo, dadas as diversidades cul-
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turais e socioeconômicas existentes no país, algumas particularidades 
locais podem ser necessárias para viabilizar o Programa;

–  banco de dados com consistência interna inteligente, gerido por 
uma equipe de engenharia automotiva, estatísticos e especialistas 
em tecnologia da informação. Estes profissionais são imprescindí-
veis para que o banco de dados tenha qualidade e apresente con-
sistência técnica de todos os resultados levantados pelo Programa. 
A falta de consistência será tomada como indicador de algum pro-
blema relacionado àqueles dados especialmente para o controle de 
modelos em desconformidade passíveis de recall;

–  procedimentos operacionais e softwares dedicados: os procedimen-
tos utilizados devem ser os regulamentados e normatizados no país, 
mas, no programa de inspeção, eles precisam ser necessariamente 
controlados por software, para evitar intervenção humana que resulte 
em desvios e fraudes. Por isso é importante o desenvolvimento de 
softwares dedicados e seguros para cada etapa da inspeção. Esta 
tarefa exige um gerenciamento especial, centralizado, que se respon-
sabilize pelo desenvolvimento de soluções e pela atualização dos 
procedimentos uniformemente em toda a área de abrangência do I/M;

–  auditoria interna: o acompanhamento estatístico dos resultados é a 
ferramenta fundamental para os itens discutidos acima e deve ser 
constantemente realizado para identificar e corrigir qualquer desvio 
de processo. Por isso, todo o processo deve ser centralizado, 
englobando todas as linhas e centros de inspeção;

–  treinamento: a equipe gerencial também deve ser constantemente 
treinada para acompanhar a evolução tecnológica dos veículos e 
do processo de inspeção, especialmente no tocante aos controles 
eletrônicos, cada vez mais sofisticados e presentes nos veículos. A 
inspeção também deve ter seus procedimentos atualizados para 
usufruir das evoluções tecnológicas dos equipamentos e proces-
sos, bem como para verificar o funcionamento de tais controles. A 
figura 2 ilustra a aplicação de um sensor inercial colocado no asso-
alho do veículo para avaliar os amortecedores e folgas da suspen-
são, quando o veículo passa por um ressalto no chão a 8 km/h.

Figura 2 
Inspeção da suspensão em percurso no páteo
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ESTADO GERAL DAS FROTAS EM 2012

O Programa de Inspeção e Manutenção da cidade de São Paulo ope-
rou desde 2009 até o início de 2014. Tendo em vista os seus objetivos, 
ficou restrito aos itens de interesse ambiental. A Prefeitura de São 
Paulo tornou públicos os resultados de 2009 até o final de 2012, 
sendo estes os mais recentes disponíveis. Assim, os comentários a 
seguir estarão limitados a este período.

A figura 3 mostra as proporções dos veículos aprovados, reprovados e 
rejeitados, por ano e modelo, sendo a da esquerda referente à primeira 
inspeção do ano exercício e a da direita, à última inspeção de cada veí-
culo no mesmo ano exercício. Portanto, a diferença entre os dois gráficos 
é o resultado induzido pela inspeção, ou seja, os veículos reprovados e 
rejeitados que sofreram manutenção e foram aprovados elevaram o índi-
ce de aprovação, reduzindo os dois outros.

Figura 3 
Proporções de aprovação na frota de automóveis em 2012

A figura 4 mostra o número de inspeções por veículo até atingir a aprova-
ção no caso de automóveis. Nota-se que 15% dos veículos não são apro-
vados na primeira vez, mas quase todos atingiram o padrão necessário 
nas reinspeções, com uma convergência rápida para a conformidade. O 
resíduo indicado em vermelho mostra a capacidade do processo de ins-
peção para identificar os veículos que não possuem mais condição de 
circulação e devem ser objeto de um programa de renovação de frota.
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Figura 4 
Convergência para a aprovação - automóveis

REDUÇÃO DAS EMISSÕES ESTIMADA POR TECNOLOGIA NO 
PROGRAMA I/M

A figura 5 indica as médias de monóxido de carbono (CO) em marcha 
lenta dos automóveis a gasolina registrados nas inspeções realizadas 
em São Paulo, e ilustra o mesmo comportamento das emissões de 
HC de automóveis e motocicletas e de fumaça (material particulado) 
nos caminhões. A barra verde da esquerda indica a média dos veícu-

Figura 5 
Médias de CO em marcha lenta – automóveis em 2012
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los aprovados na primeira inspeção, no ano exercício; a barra verme-
lha central representa a média dos veículos reprovados, indicando 
que a desconformidade identificada pelo programa de inspeção res-
ponde por uma emissão que varia desde o dobro até 10 ou 30 vezes 
a emissão que um veículo é capaz de cumprir, conforme o caso. Evi-
dentemente as maiores diferenças ocorrem nos veículos mais novos 
dotados de tecnologias mais rigorosas de redução de emissão que, 
sendo desrespeitadas, geram o aumento de emissão proporcional-
mente muito maior do que os veículos mais antigos. É importante 
notar que estes mesmos veículos, ao voltarem para a reinspeção, 
apresentam médias muito próximas das médias dos correspondentes 
veículos aprovados na primeira vez. Fica evidente que a manutenção 
recupera a conformidade dos veículos e propicia grandes benefícios 
ambientais em todas as categorias e anos de fabricação.

O benefício ambiental pode ser estimado a partir da média ponderada 
entre os grupos aprovados e reprovados, comparada à nova média pon-
derada entre os aprovados e os reinspecionados (Branco et al., 2012a). A 
diferença entre estas duas médias, considerando proporcionalmente todos 
os veículos da frota, é um forte indicador do benefício anual propiciado 
pelo Programa de Inspeção e Manutenção (Branco et al., 2013a) como 
apresentado na figura 6. Nota-se que, no primeiro ano do Programa, esse 
ganho foi muito maior, mas nos anos seguintes houve sempre um ganho 
expressivo entre a primeira e a última inspeção, comprovando a necessi-
dade e a oportunidade que justificam a periodicidade anual da inspeção.

Figura 6 
Benefício anual - CO em marcha lenta de automóveis em 2012

De maneira geral, o Programa de Inspeção e Manutenção de São 
Paulo propiciou reduções de emissão expressivas como mostra a 
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tabela seguinte, o que equivale à retirada de 1,4 milhão de veículos de 
circulação por monóxido de carbono.

Estimado para os particulados emitidos pela frota a diesel, este bene-
fício ambiental corresponde a 560 vidas salvas anualmente, ao custo 
irrisório de 10 mil reais cada uma. Segundo o professor Paulo Saldiva, 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, esse é o 
programa de saúde pública mais barato que Brasil já teve!

Tabela 1 
Reduções de emissão na frota inspecionada

Tipo de veículo CO HC MP

Automóveis 48% 36% ---

Utilitários 44% 51% ---

Motos 35% 39% ---

Diesel --- --- 20%

QUALIDADE DO AR NA REGIÃO METROPOLITANA DE  
SÃO PAULO - PERSPECTIVA PARA O MONÓXIDO DE CARBONO

Os resultados comentados no capítulo anterior referem-se aos dados 
diretamente obtidos nas inspeções.

Uma comparação paralela pode ser feita a partir dos dados de quali-
dade do ar levantados historicamente pela Cetesb.

A figura 7 mostra o número de dias em que a concentração de monó-
xido de carbono na Região Metropolitana de São Paulo foi regular ou 
excedeu os padrões de qualidade do ar atingindo os índices “inadequa-
da” ou “má”. Historicamente, a qualidade do ar vinha piorando drama-
ticamente na década de 1980, tendo atingido situação inadequada ou 
má em 30% do tempo anual, isto é mais de 100 dias em um ano!

A implantação do Proconve impôs severas restrições à emissão dos 
veículos, iniciada em 1988. Com a renovação natural da frota de veículos 
e a implantação de fases sucessivamente mais restritivas para a emissão 
de poluentes, a tendência de piora da qualidade do ar foi revertida, resul-
tando em significativa melhoria, até atingir um nível estável com 5% do 
tempo com qualidade regular, isto é, com qualidade aceitável (abaixo do 
padrão exigido de 9 ppm), mas próximo a esse limite em cerca de 15 dias 
por ano. Ressalte-se que, neste mesmo período, a frota circulante tripli-
cou, mostrando que as ações tomadas foram de extrema eficácia.

Este gráfico também indica que há duas séries temporais claramente 
distintas: a primeira com forte influência do Proconve e a segunda, a 
partir de 2008, quando a probabilidade de ocorrência de violações da 
qualidade foram virtualmente eliminadas.1 Ressalta-se que não houve 
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qualquer outra alteração no controle da emissão de CO neste período 
que justificasse tamanha mudança de comportamento, exceto a implan-
tação do Programa de Inspeção e Manutenção da cidade de São Paulo 
neste mesmo período com os resultados já comentados acima.

Figura 7 
Influências do Proconve e I/M sobre a qualidade do ar

Este comportamento da qualidade do ar para CO pode ser melhor 
observado na figura 8, desenhada em outra escala, onde também está 
mostrado que a capacidade de dispersão atmosférica determinada 
pelas condições meteorológicas de ventilação da cidade passou a ser 
o fator dominante nas oscilações da qualidade do ar por CO, fato que 
não era tão nítido nos anos anteriores.

1.  A legislação permite que a concentração de poluentes exceda o padrão de qualidade do ar em 
apenas um dia por ano, isto é, permite a qualidade inadequada em 0,27% do tempo. Enquanto a 
qualidade regular é uma ameaça a esta condição, a qualidade boa representa total segurança de 
atendimento à Lei neste aspecto.

Figura 8 
Influências do Proconve e I/M sobre a qualidade do ar
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OUTROS RESULTADOS E CONQUISTAS DO PROGRAMA DE 
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE SÃO PAULO

O Proconve foi implantado no Brasil a partir de experiências estran-
geiras, mas o seu êxito se deve em grande medida à expertise nacio-
nal criada com o próprio desenvolvimento do Programa e dos seus 
participantes. O Programa I/M de São Paulo trouxe o conhecimento 
sobre a emissão de poluentes e de ruído dos veículos que circulam no 
país a um novo patamar, permitindo vislumbrar caminhos e soluções 
para a atualização tecnológica e capacitação local. Isto é importante, 
pois como o país tem uma matriz energética em que há grande parti-
cipação no uso do etanol e uma enorme frota de veículos e motos flex, 
nem sempre a experiência internacional se adequa integralmente às 
necessidades do Brasil. Além dos resultados ambientais, vários 
outros resultados foram conquistados, especialmente no que diz res-
peito ao conhecimento e capacitação profissional, como os itens que 
descrevemos a seguir.

Capacitação da operadora

Inspecionar um veículo é uma tarefa fácil, que qualquer mecânico 
pode fazer. Mas inspecionar milhões de veículos por ano, de marcas 
e modelos diferentes, realizando todas as inspeções com a mesma 
qualidade e mesmos critérios técnicos, já é bem diferente. Nesse caso 
é preciso contar com uma infraestrutura planejada e estruturada para 
esse fim, com treinamento rigoroso dos inspetores, para que os resul-
tados obtidos possuam repetitividade e rastreabilidade. Este é um dos 
aspectos mais importantes para assegurar a credibilidade da socieda-
de no serviço prestado.

No Programa I/M da cidade de São Paulo esse treinamento foi feito 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, com a 
participação de professores da entidade, consultores, gerentes da 
operadora e os melhores alunos do próprio curso como auxiliares e 
agentes multiplicadores. Foram assim treinados 900 inspetores para 
o Programa e, por demanda da rede de reparação de veículos, estes 
treinadores formaram mais de 3.000 mecânicos, capacitando-os 
para a manutenção correta dos veículos, necessária para sua apro-
vação na inspeção.

Paralelamente, foi desenvolvido e montado um sistema de controle de 
qualidade da inspeção, visando a sua uniformidade e repetitividade, 
apoiado pela estatística dos resultados, calculada para cada funcio-
nário e cada equipamento de forma a identificar eventuais fontes de 
desvios em relação à normalidade. Este cuidado possibilitou gerenciar 
satisfatoriamente situações envolvendo usuários descontentes, cujos 
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veículos apresentavam problemas, muitas vezes intermitentes, que 
puderam ser identificados a partir das inspeções. Alguns desses 
casos levaram os fabricantes dos veículos envolvidos a alterar alguns 
de seus procedimentos de manutenção, fato que deve ser visto de 
forma positiva.

Criação de expertise e conhecimento técnico

Embora várias resoluções do Conama tenham exigido que os fabri-
cantes divulguem sistematicamente os parâmetros de regulagem e 
as especificações dos veículos necessários à inspeção, uma das 
dificuldades para formação de um banco de dados e parâmetros de 
referência2 para a inspeção é a organização das especificações de 
todos os modelos de veículos, visto que estas são divulgadas de 
maneira muito variada e dispersa. Esta é uma tarefa que avançou 
bastante no tocante às emissões, com expressiva centralização das 
informações técnicas, mas ainda está por ser desenvolvida para a 
inspeção de segurança.

Também os métodos e processos de inspeção precisam ser constan-
temente aprimorados e atualizados em função das novidades lança-
das e especificações dos veículos mais novos, assim como a detec-
ção de falhas do processo de medição e das tentativas de fraudes 
pelos usuários. Um exemplo típico desta necessidade é a conversão 
de veículos para uso de gás natural veicular (GNV) que, frequentemen-
te, desabilita os controles de emissão originais criando uma descon-
formidade com o Proconve. A partir do Programa I/M foi desenvolvido 
um método para identificar tal desconformidade com base nas pro-
porções das concentrações de CO e dióxido de carbono (CO2) medi-
das com GNV e com o combustível líquido para o qual o veículo foi 
produzido, as quais definem um parâmetro identificador, com faixa de 
tolerância perfeitamente determinada pelas estatísticas do Programa 
envolvendo milhares de veículos (Brandão et ali., 2012b), como mos-
tra a figura 9. Observa-se que os veículos Siena L4 (fase 4 do Procon-
ve), tomados como referência por serem os únicos produzidos origi-
nalmente para uso de GNV, diferem frontalmente dos convertidos da 
fase L3 (fase 3 do Proconve), ambos tendo gerenciamento eletrônico 
do motor e controle da razão ar-combustível por gerenciamento ele-
trônico em circuito fechado (closed loop). Os veículos convertidos 
perdem esta característica e passam a apresentar comportamento de 
veículos mais antigos, que não possuem o controle preciso da dosa-
gem de combustível.

2.  Valores de referência são os limites máximos exigidos na inspeção para comprovar o bom estado de 
manutenção e aprovar os veículos. São muitas vezes sugeridos pelo fabricante e assim chamados para 
não serem confundidos com “limites de emissão”, os quais são medidos em condições representativas 
do tráfego e são exigidos no processo de certificação do modelo.
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Figura 9 
Estatística Siena x convertidos

Outro caso importante foi o desenvolvimento de uma correlação entre 
as medições da emissão de CO e HC em marcha lenta dos veículos 
com motor do ciclo Otto com avaliações realizadas por sensoriamen-
to remoto, de veículos em movimento normal nas ruas, permitindo 
correlacionar os resultados em marcha lenta com as emissões sob 
carga e estimar inclusive os efeitos do Programa I/M sobre as emis-
sões de NOx, que não são medidas diretamente nas inspeções (Bran-
co et ali., 2012c). A partir deste estudo, foi possível determinar os 
fatores reais de deterioração das emissões da frota em circulação, 
bem como as suas curvas em função da quilometragem acumulada e 
a durabilidade dos veículos em conformidade com o Proconve (Bran-
co et ali., 2012d).

A partir do conhecimento dessas correlações, também resultou o 
desenvolvimento dos critérios de avaliação da eficácia do próprio 
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Programa I/M para a redução das emissões atmosféricas. Com base 
nas distribuições estatísticas e suas curvas percentílicas, tais crité-
rios permitiram estimar a redução das emissões da frota inspeciona-
da e avaliar os benefícios ambientais propiciados pelo Programa, 
como foi mostrado no capítulo sobre reduções de emissão acima 
(figura 6 e tabela 1).

Complementarmente, as estatísticas dos resultados das inspeções 
permitiram rever alguns parâmetros de referência (ou limites do I/M) 
que, dado o desconhecimento de como ou quais seriam as tecnolo-
gias futuras na época da sua proposição (1993), foram estabelecidos 
pelo Conama nos regulamentos iniciais com muita folga em relação às 
conquistas tecnológicas posteriores, bem como a determinação de 
parâmetros de referência ainda com valores indefinidos que foram 
propostos ao Conama para as motocicletas. Os métodos utilizados 
para estas proposições permitiram também elaborar critérios de ajus-
te do Programa I/M para os anos seguintes a sua implantação para a 
obtenção de melhores resultados da frota, que se tornam possíveis 
porque o aprendizado da sociedade no tocante à manutenção pre-
ventiva que as inspeções induzem viabiliza o atendimento a limites 
mais restritivos e coerentes com as tecnologias aplicadas nos veícu-
los (Branco et ali., 2014).

Finalmente, é importante mencionar uma significativa evolução do 
método de avaliação de ruído, cuja base é a norma ISO 5130:1982 e 
sua derivada ABNT NBR 9714. Estas normas presumem que o inspetor 
se responsabiliza pela observação da inexistência de ruídos espúrios 
durante a medição, o que dá margem à reclamação de usuários des-
contentes, cuja comprovação é inviável depois do ensaio realizado. A 
partir de estudos estatísticos com medições realizadas com aquisição 
de dados automática, antes e depois do ensaio (com o motor desliga-
do), e em cinco ou mais repetições da medição do ruído em alta velo-
cidade do motor e, também, em marcha lenta nos seus intervalos, 
chegou-se a um novo procedimento. Este método inclui um processa-
mento estatístico automático de todas as medidas realizadas que per-
mite detectar a existência de picos de ruídos provenientes de veículos 
funcionando nas outras linhas de inspeção e descartar as medições 
com interferência sonora (Ibama, 2010). Seus resultados são os mes-
mos das normas oficiais mencionadas, sendo que o novo método 
aumenta a produtividade dos ensaios em 30% e impede a interferência 
do operador nos resultados, seja por cansaço, negligência ou mesmo 
por fraude.

É importante ressaltar que estas conquistas metodológicas e de 
conhecimentos acerca dos efeitos do Proconve e a conformidade da 
frota circulante geraram valioso conhecimento técnico, registrado e 
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publicado nos estudos listados nas referências bibliográficas deste 
trabalho, além de outros trabalhos publicados.

Conhecimento dos valores característicos de emissão de cada 
modelo

Um resultado paralelo, mas de grande importância para a socieda-
de, montadoras e órgãos oficiais, é o conhecimento gerado a respei-
to dos valores característicos de emissão de cada modelo da frota 
circulante (Branco et ali., 2013b). No Programa paulistano foi possí-
vel levantar com precisão as curvas percentílicas de emissão de CO 
e HC medidos durante a inspeção de 1.500 modelos de automóveis 
do ciclo Otto.

A divulgação dessa informação permitiria ao público consumidor 
tomar a sua decisão de compra de um veículo novo ou usado com 
base em mais uma importante variável, escolhendo o melhor veículo 
em termos ambientais. Adicionalmente, o proprietário de um veículo 
poderia verificar se as emissões do seu automóvel estão coerentes 
com o que ele realmente pode fazer, independentemente dos limites 
impostos para a inspeção e avaliar melhor a necessidade e extensão 
da manutenção para assegurar a conformidade ambiental do seu veí-
culo (figura 10).

Figura 10 
Classificação do estado de manutenção conforme a distribuição 
percentílica do modelo – exemplo de monóxido de carbono

Neste exemplo, onde são comparados dois modelos de veículos 
da fase L3 do Proconve, verifica-se que o modelo 1 possui emis-
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sões de CO tipicamente muito maiores do que o modelo 2, facul-
tando ao cidadão comum a escolha por um veículo ambientalmen-
te melhor. Adicionalmente, o proprietário de um veículo do modelo 
2 pode perceber que, embora o seu veículo seja inspecionado con-
tra um valor de referência de 1% de CO, uma manutenção preven-
tiva cuidadosa apresenta alta probabilidade de reduzir a emissão 
abaixo de 0,1%, enquanto que um veículo do modelo 2, mesmo 
com boa manutenção, ficará bem acima desse valor, podendo emi-
tir até 0,4% de CO.

Este tipo de análise pode fornecer importantes informações aos fabri-
cantes de veículos, permitindo que sejam detectadas falhas de durabi-
lidade nos seus produtos, quando expostos ao público em geral; e ao 
governo que poderá, inclusive, determinar o recall de determinados 
modelos cujas curvas percentílicas indiquem probabilidade significativa 
de ultrapassagem dos limites de emissão estabelecidos para o seu 
nível tecnológico. Os usuários, por sua vez, poderão optar pelos mode-
los que lhe assegurem menor demanda de manutenção.

CONHECIMENTO DOS HÁBITOS DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO 
À FROTA CIRCULANTE

A padronização e centralização da informação técnica sobre os veícu-
los, o conhecimento da frota através das estatísticas da quilometra-
gem média anual, da durabilidade observada e dos fatores reais de 
emissão permitiram formatar novos levantamentos estatísticos para 
subsídios ao Proconve e suas estratégias.

A divulgação sistemática dos conceitos empregados no Programa 
I/M, os resultados anuais e os benefícios ambientais da inspeção pro-
moveram uma compreensão do Programa pela sociedade, incentivan-
do iniciativas que possam contribuir para a melhora do ar de São 
Paulo, associadas às vantagens de se ter um veículo em boas condi-
ções de manutenção. Diversos “benefícios colaterais” foram percebi-
dos e comentados pela sociedade em diversos segmentos, tais como 
a economia de combustível, a redução do número de veículos em 
pane dificultando o trânsito e a redução dos serviços de limpeza para 
remoção de respingos de óleo nos postos de gasolina. Tudo isso 
decorre do incentivo à manutenção periódica e dos cuidados com a 
manutenção geral dos veículos, induzida pela necessidade de ir à 
oficina mecânica para ajuste de algum item de reprovação, o que 
eleva a qualidade da frota e induz a redução de acidentes e maior 
economia de combustível.

Tanto o treinamento e a dedicação da rede de reparação quanto o 
interesse despertado nos proprietários de veículos promoveram a 

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 38 - 2016 - 1º quadrimestre

78

conscientização da população de uma maneira geral, obtida em três 
anos, e verificada pelo elevado índice de aprovação do Programa I/M 
de São Paulo, de 99,8% dos usuários, medida pelo Ibope.

Complementarmente, tais atividades promoveram a geração de 
empregos qualificados para a prestação de serviços e movimentaram 
a economia local.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O atraso existente na implantação de Programas I/M no país e espe-
cialmente a sua suspensão em São Paulo vêm penalizando de forma 
injustificável a população brasileira, resultando em elevados custos 
sociais, seja pelos danos, mortes e sofrimento causados por aciden-
tes de trânsito, como pelos efeitos negativos na saúde, no bem-estar 
e no meio ambiente.

Existe experiência local e internacional para a implantação de Progra-
mas I/M, elevando o Brasil para o mesmo patamar que outros países 
já atingiram, como os EUA, Canadá, México, Japão e inúmeros países 
da Europa.

A sociedade brasileira já está preparada e consciente da importância 
de maior controle da frota de veículos, o que foi expresso por deze-
nove entidades da sociedade civil que, em 2015, solicitaram formal-
mente ao Ministério das Cidades a inclusão da inspeção de seguran-
ça e emissões como parte do procedimento para renovação anual do 
licenciamento de veículos, a saber:
–  Associação Brasileira de Engenharia Automotiva – AEA
–  Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT / Comitê Brasi-

leiro - CB-05
–  Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de 

Emissões Veiculares da América do Sul – Afeevas
–  Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – 

Anfavea
–  Aprove Diesel
–  Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da Univer-

sidade de São Paulo
–  Faculdade de Engenharia Mecânica – Unicamp
–  Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia – 

FDTE
–  Gestão em Automação e Tecnologia da Informação - Gaesi – 

Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da 
Escola Politécnica da USP
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–  Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG da 
USP

–  Instituto de Engenharia
–  Instituto Nacional de Análise Integrada de Risco Ambiental - Inaira
–  Instituto Samuel Murgel Branco – ISMB
–  Instituto Saúde e Sustentabilidade
–  Laboratório de Física Atmosférica do Instituto de Física da USP
–  Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do 

Estado de São Paulo – Sindirepa
–  Sindicato do Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veícu-

los do Estado de São Paulo – Sincopeças
–  Sindicato Nacional dos Fabricantes de Componentes para Veículos 

Automotores - Sindipeças
–  Society of Automotive Engineers – SAE Brasil

É preciso aproveitar esta experiência e vontade da sociedade para regu-
lamentar definitivamente a inspeção de segurança e ambiental no país.

Tal Programa deve ser implantado prioritariamente nos grandes cen-
tros urbanos, onde os efeitos das desconformidades dos veículos em 
uso são maiores, seja pela extensão de suas frotas, seja pela maior 
exposição da população aos riscos de acidentes e à emissão concen-
trada de poluentes, e, de forma progressiva, nas demais cidades cir-
cunvizinhas.
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