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1.Apresentação

Este estudo é de caráter informativo e tem como objetivo alertar as autoridades
brasileiras, as montadoras de automóveis e o público em geral sobre a necessidade
de conscientização e regulação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) por
veículos.

2
O material traz sugestões adicionais para o incentivo fiscal – descontos no IPI - que
terá vigor entre 2013 e 2017, além de alternativas para a redução de emissões.

1.1.Metodologia

Foram levantados todos os modelos de veículos automotores em circulação no Brasil
e as suas emissões em gramas por quilômetro rodado (gCO2/km), tendo como base os
dados já disponibilizados pelo IBAMA (e disponíveis no site do Instituto:
http://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/sel_marca_modelo_rvep.php).

Somente os valores referentes a emissões de CO2 foram considerados e os
automóveis foram agrupados por cilindrada, para facilitar o entendimento e
comparação dos dados.

A emissão de GEE está diretamente ligada ao consumo de combustível do automóvel,
sendo que aquele que é mais eficiente (que percorre maior quilometragem por litro de
combustível) possui um menor volume de emissões de CO2. Sendo assim, analisar o
tipo de combustível utilizado também é fundamental. Foi descontada a parcela de
etanol dos combustíveis em 17,7% para gasolina (E22) e 100% para álcool hidratado
(E100).

No caso dos veículos flex, foi calculada a média entre a emissão com gasolina e com
álcool hidratado. Esta forma de cálculo favorece substancialmente aos veículos flex,
uma vez que suas emissões são reduzidas em aproximadamente 50% pois o
combustível álcool hidratado é considerado como emissão zero.
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2.Resultados

Dentre todos os veículos, o modelo que menos emite GEE é o Uno Mille Fire Economy
da Fiat, com 52,302 gCO2/km, e o que mais emite é o Carnival, da Kia, com 256,040
gCO2/km.

Analisando as emissões de GEE dos diferentes veículos dentro de uma mesma
categoria, verificamos que suas variações diferem entre a emissão mais baixa e a
mais alta conforme o tipo de combustível utilizado. Para melhor comparação, os carros
foram subdivididos em grupos por motorização:



1.0 a 1.4



1.5 a 1.6



1.7 a 1.9



2.0



2.1 a 3.0



acima de 3.0

Fonte: Personal CO2 Zero
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As tabelas a seguir trazem o ranking dos carros por emissão, qualificados como
“despreocupados”, os que mais emitem, e “amigos do meio ambiente”, os que menos
emitem CO2:
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Fontes: IBAMA e Personal CO2 Zero

O ranking completo está disponível no anexo deste estudo e na Internet pode ser
encontrado no endereço http://www.facebook.com/pco2zero.

CO2Zero Edição de Informações e Serviços Ltda. / Av. Paulista, 37 – 4º andar, São Paulo, Brasil / +55 11 22462781

Ranking de Veículos em Emissões de CO2 por km rodado

3.No caminho da sustentabilidade: mitigando emissões

3.1.Mercado Modelo

Na Europa, a regulação EU Regulation On Passenger Cars (Regulation 443/2009/EC)
é considerada uma forte medida da estratégia europeia para redução de emissões de
CO2 por veículos leves (carros e vans). A regulação diz que as emissões de carros
não poderão exceder 130 gramas de CO2 por quilômetro em 2015 – que significa uma
redução em 19% quando comparada com o nível de emissões de 2006
(161,3gCO2/km) – e deverão atingir 95g/km em 2020.

Esse é um grande exemplo para o mercado automotivo brasileiro, que está entre os
cinco maiores do mundo. Porém, aqui, o regime 2013 a 2017 estabelece metas em
proporção relativa (ex: veículos devem reduzir 20% em relação ao mesmo modelo ano
2006). Como é possível observar nas tabelas acima, a variação de emissões é grande
dentro de uma mesma categoria, o que torna mais custoso para alguns modelos mais
eficientes reduzirem ainda mais suas emissões.

3.2.Iniciativas no Brasil

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia: a Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (Ence), que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular
(INMetro), permite ao consumidor comparar a eficiência energética dos carros antes
da compra. Este selo é semelhante ao que o Inmetro utiliza para categorizar
eletrodomésticos em uma graduação de “A” a “E” de acordo com o desempenho
energético.
Os veículos foram divididos em 10 categorias, a saber: subcompacto, compacto,
médio, grande, utilitário esportivo, minivan, fora de estrada, comercial, carga derivado
e esportivo.
Porém, a adesão de montadoras e importadoras ao programa é voluntária. Nove
fabricantes de veículos, sendo elas: Citroen, Honda, Kia, Peugeot, Renault, Toyota e
Volkswagen, se inscreveram em 2012. Foram inscritos 188 modelos de um total
aproximado de 490 - adesão inferior a 50% dos modelos oferecidos no mercado por
estas marcas.
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A categorização dos modelos do ano de 2012 está disponível no site do INMETRO, no
endereço: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2012.pdf

Incentivo Fiscal: O governo vem incentivando o crescimento da indústria automotiva
e a renovação de frota através da redução ou isenção na alíquota do IPI.
Para se habilitar ao novo regime automotivo, o Inovar Auto, segundo as regras fixadas
pelo governo no decreto presidencial, os fabricantes de carros deverão realizar seis
das 12 etapas fabris necessárias no Brasil em ao menos 80% da produção.
Este patamar será válido para 2013, mas subirá para sete etapas em 2014 e 2015, e
para oito etapas em 2016 e 2017.
Etapas de Produção de um automóvel:


Estampagem;



Soldagem;



Tratamento anticorrosivo e pintura;



Injeção de plástico;



Fabricação de motor;



Fabricação de caixa de câmbio e transmissão;



Montagem de sistemas de direção e suspensão;



Montagem de sistema elétrico;



Montagem de sistema de freio e eixos;



Produção de monobloco ou montagem de chassis;



Montagem, revisão final e ensaios compatíveis;



Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de produtos.

Fonte: ANFAVEA

Os fabricantes e montadoras também têm o direito de receber benefícios do programa
Inovar Auto para investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D); em engenharia,
tecnologia industrial básica e capacitação de fornecedores; e/ou participação no
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (Inmetro); podendo escolher entre dois
desses três quesitos.
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As metas de incentivo com base na redução de emissões deveriam
ocupar maior destaque no programa de isenção fiscal. Para que
esse incentivo seja justo, as metas de redução deveriam ser
absolutas, a exemplo de como é feito na Europa, e não relativas
(redução em percentual), como é o que vem sendo sugerido. Outra
questão é possibilitar reduções graduais de emissões, de forma a
estimular a indústria a investir em pesquisas e no desenvolvimento
contínuo.

Fomento do consumo de etanol: O Brasil se destaca na produção do etanol extraído
da cana-de-açúcar, um combustível ecológico que deve ocupar cada vez mais espaço
na propulsão dos veículos em todo o planeta, especialmente naqueles países que não
produzem petróleo.
O etanol é usado no Brasil em larga escala, por meio de dois programas distintos:
como álcool hidratado, comercializado via bombas específicas nos postos de
abastecimento, em veículos movidos exclusivamente a álcool e em veículos Flex Fuel,
ou como álcool anidro em mistura obrigatória à gasolina. Antes da publicação da Lei nº
12.490, de setembro de 2011, o limite mínimo de mistura era de 20%. Agora, o
percentual da mistura de álcool anidro na gasolina deve respeitar o intervalo de 18% a
25%.
Os veículos Flex Fuel foram lançados comercialmente no mercado brasileiro em 2003.
Atualmente dez montadoras (Peugeot-Citroen, Fiat, Ford, General Motors,
Volkswagen, Renault, Mitsubishi, Toyota, Honda e Nissan) estão fabricando e
comercializando 114 modelos de veículos Flex Fuel no Brasil. A Kia Motors também
comercializa no Brasil veículos Flex Fuel produzidos na Coréia do Sul. Desde o
lançamento já foram comercializados 15,3 milhões de veículos Flex Fuel, com
participação no mercado brasileiro de veículos leves de 83%.
O advento dos veículos Flex Fuel gerou um aumento significativo no consumo de
álcool hidratado no Brasil: 4,3 bilhões de litros em 2003 para 15 bilhões de litros em
2010. Os veículos Flex Fuel e os movidos exclusivamente a álcool hidratado têm
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) menores em relação aos
veículos a gasolina. O Decreto nº 4.317, de 31 de julho de 2002, fixou as alíquotas do
IPI de veículos Flex Fuel (início do tratamento tributário destes veículos) e induziu o
lançamento dos mesmos no ano seguinte. As atuais alíquotas do IPI para automóveis
atendem os requisitos previstos no Art. 2º do Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de
2011, de acordo com a cilindrada e o combustível.
Atualmente, quarenta países já adotam políticas que obrigam misturar de 2% a 10%
de etanol à gasolina utilizada por veículos. O objetivo é diminuir a dependência de
petróleo importado e reduzir as emissões de gases que provocam o aumento da
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temperatura global. E a simples mistura de 10% de etanol à gasolina diminui de
maneira proporcional a emissão de gases de efeito estufa.

4.Eficiência Energética

Atualmente os carros possuem uma eficiência térmica total muito baixa. Segundo
dados do Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE), do potencial energético
total do combustível, apenas 12% são aproveitados para gerar movimento do veículo,
mas não faltam artigos dizendo que este valor é da ordem de 4%.

Motores com turbo compressor aumentam ligeiramente esta relação e caixas de
câmbio mais eficientes auxiliam no aumento da eficiência total do sistema automotor.

Veículos mais leves e menores também aumentam essa proporção, ou seja quanto
mais leve e menor o veículo maior a eficiência aproveitada em forma de movimento.

Considerando que um carro em velocidade de 80km/h gasta mais da metade da
energia apenas para vencer a resistência do ar, superfícies mais inteligentes que
favoreçam o rompimento do ar podem trazer ganhos significativos na eficiência do
veículo.

Não faltam exemplos deste tipo de tecnologia, como a rugosidade da bola de golfe e
roupas de natação que imitam a pele do tubarão, utilizadas por nadadores
profissionais nas olimpíadas de Pequim e atualmente proibidas em competições
profissionais.
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Arrasto e consumo energético
- Arrasto é a resistência do ar que se opõe ao movimento dos veículos e que cresce fortemente na
medida em que a sua velocidade aumenta;
- Acima de 80 km/h, mais da metade do combustível gasto por diversos veículos é destinado a vencer a
resistência do ar, ou a força de arrasto;
- Caminhões em estradas, que trafegam em velocidades médias elevadas, podem reduzir o arrasto pelo
uso de defletores, e diminuir o consumo de diesel;
- Bolas de golfe, graças à superfície com pequenas cavidades, sofrem menos arrasto e alcançam mais
que o dobro da distância de uma bola lisa;
- Sim, a busca da eficiência energética nos transportes deve considerar esse aspecto como fator da maior
importância.
Fonte: Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE)

5.Carro elétrico

Em se tratando de eficiência energética, não há nada igual a veículos elétricos, sejam
eles movimentados a bateria ou células combustíveis. Um meio termo para este
grande passo são os veículos híbridos, que possuem um motor elétrico e um motor a
combustão interna.

Os carros elétricos e híbridos poderão ter isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) até 2021. A medida consta no Projeto de Lei 4086/12 em
tramitação na Câmara. A isenção beneficia também as baterias, acumuladores, peças
e motores usados nestes tipos de veículos.

Apesar de ainda possuírem baixa autonomia, em média entre 100 e 120km sem
necessidade de recarga, os veículos elétricos podem ser grandes aliados dos grandes
centros urbanos brasileiros para mitigação de gases de efeito estufa, tendo em vista a
matriz energética brasileira mais limpa em comparação a outros países como China e
EUA.

6.Pneus especiais

Diferente dos pneus comuns que são feitos de itens derivados do petróleo, estes
chamados Pneus Verdes possuem como um de seus principais compostos a sílica, um
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derivado da areia. Trazem a vantagem de maior economia em relação aos pneus
comuns, em função de sua maior aderência.

Devido ao seu material, estes novos pneus costumam gerar menos calor do que os
comuns, sendo assim, o carro roda com pneus mais frios e apresentará um desgaste
menor em relação aos pneus e até mesmo ao combustível já que não precisará forçar
tanto o motor. Uma das suas outras vantagens é a tecnologia silenciosa, onde o atrito
do pneu com o solo não produz um som tão perceptível como os pneus comuns.

7.Tratamento de End of Pipe (ou Tecnologia do Fim de Tudo)

Esta tecnologia tem a capacidade de combater as mudanças climáticas, notadamente
em grandes centros industriais e urbanos através de inovação desruptiva.

Trata-se da neutralização das emissões de gases de efeito estufa e outros nocivos à
saúde humana através de reator de plasma que “quebra” os gases emitidos em
processos através de reação física, em condições diferentes das normais de pressão e
temperatura.

Este sistema de tratamento eliminaria todos os gases de efeito estufa provenientes da
combustão dos combustíveis fósseis e tem grande possibilidade de aplicação. Nos
veículos o sistema atuaria em conjunto com catalisadores eficientes.

Apesar de surgir como grande esperança no combate ao aquecimento global, esta
tecnologia tem o viés de não demover população, indústria e autoridades da mudança
de hábitos e atitudes necessária para reduzir emissões antrópicas nas mudanças
climáticas e garantir um desenvolvimento sustentável.

Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem abordar o direito ambiental. É
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo o caput do
art.225 da Constituição Federal de 1988. A emissão de gases de efeito estufa por
parte de veículos automotores, afeta o clima e a relação de equilíbrio com o planeta.
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Torna-se necessário um maior debate entre iniciativa privada e governo a respeito
destas implicações para maior aprofundamento e detalhamento de leis como a do
Regime Fiscal diferenciado para IPI e de outros tributos.

O Brasil é o mercado que oferece maior margem de lucro para os montadoras em todo
o mundo, que também encontram aqui as maiores lacunas em matéria de regulação.
O compromisso do país (menos 20% em 2020) e de cidades como São Paulo (menos
20% em 2020) e Rio de Janeiro (menos 12% em 2020) em cumprirem com suas
metas de redução nas emissões de gases de efeito estufa fica seriamente
comprometido sem que setores como o de transportes tenham metas legalmente
vinculantes.

De nada adianta termos montadoras com altos investimentos na construção de
fábricas “verdes”, com peças nacionalizadas e que geram motores poluentes. A
responsabilidade pela preservação do meio ambiente é de todos, dos órgãos
governamentais, do poder público, da iniciativa privada e da sociedade.

A parcela que cabe à sociedade refere-se ao poder que cada cidadão tem como
consumidor, dependendo da forma como o processo de escolha do automóvel se dá.
Certamente que num futuro não muito distante o processo de decisão de compra de
um veículo considerará as emissões de CO2 por km rodado, cujo Ranking 2012 pode
ser conferido a seguir:
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*A reprodução parcial ou total deste material somente poderá ocorrer mediante autorização da Personal CO2Zero
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