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A Fetranspo r, desde 1997, realiza o Programa Economi-
zAR, que vem sendo executado com sucesso e consiste 
no monitoramento de emissões veiculares das frotas das 

empresas fi liadas. 
Já o Programa de Autocontrole de Fumaça Preta em Veículos 

do Ciclo Diesel (Procon Fumaça Preta) surgiu em 2007, com o objetivo de iden-
tifi car o nível de conformidade ambiental das frotas do transporte de cargas e 
de passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Essa iniciativa, da antiga Fundação 
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), hoje Inea – Instituto Esta-
dual do Ambiente   – pretendia intensifi car o acompanhamento do nível de emis-
sões das frotas que operavam regularmente dentro do Estado.

Com as iniciativas que buscam garantir o atendimento à legislação ambien-
tal estadual e reduzir a emissão de gases poluentes, além de diminuir o consu-
mo de combustíveis e os custos operacionais das empresas, a Fetranspor, atra-
vés de seus sindicatos, realiza o monitoramento dos níveis de emissão dos 
gases poluentes por meio dos programas Despoluir e EconomizAR. 

O convênio Selo Verde abrange a entrega periódica de laudos e o acesso a 
um banco de dados, via web, que permite a consulta ao histórico de medições 
da frota.

Atualmente o convênio é fi rmado entre a Fetranspor, o Inea e a Petrobras/
Conpet e este documento resume os últimos acontecimentos relacionados ao 
programa, apresenta os resultados das medições e defi ne o manual de atribui-
ções de seus participantes.   

Introdução 

no monitoramento de emissões veiculares das frotas das 
empresas fi liadas. 

Já o Programa de Autocontrole de Fumaça Preta em Veículos 

A
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O Procon Fumaça Preta  foi criado pela Comissão de Con-
trole Ambiental, por meio da Diretriz DZ-572.R-4, que, por 
sua vez, teve suas diretrizes revisadas pela resolução Cone-

ma nº 58 (em anexo), onde foi aprovada a Norma Operacio-
nal Inea nº 13, que modifi cou a periodicidade das aferições do 

Programa Selo Verde, até então semestrais, defi nindo-as como quadrimestrais, 
devendo ser realizadas nos últimos 45 dias de cada quadrimestre, com a possi-
bilidade de substituição de uma delas por medição realizada pelo Detran-RJ, 
para o licenciamento anual de veículos, caso se enquadre na frequência citada. 
A norma operacional determina que, além da medição de opacidade, que pas-
sem a ser obrigatórias também as medições de rotação, temperatura do motor 
e inspeção visual de alguns parâmetros do veículo.

A Resolução Conama nº 418/2009 (em anexo)  estabelece os critérios para 
a elaboração de Planos de Controle de Poluição Veicular e determina os limites 
de emissão.  Já a Instrução Normativa Ibama no 6, de 8 de junho de 2010 (em 
anexo), estabelece os requisitos e regulamenta os procedimentos para avalia-
ção do estado de manutenção dos veículos em uso, sendo estas as legislações 
vigentes em território nacional.

Legislações Aplicáveis e 
Contextualização

O
sua vez, teve suas diretrizes revisadas pela resolução Cone-

ma nº 58 (em anexo), onde foi aprovada a Norma Operacio-
nal Inea nº 13, que modifi cou a periodicidade das aferições do 

O
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Procurando estar de acordo com as exigências legais, o programa Selo Ver-
de passa a adotar os limites citados pela Resolução, com o intuito de buscar a 
aprovação de 100% da frota fi liada e evitar que ocorra a restrição de circulação 
dos veículos. A Fetranspor atua na elaboração de estudos e na formação de um 
grupo de trabalho para solicitar ao Ibama, através da CNT, a revisão dos crité-
rios adotados nas inspeções veiculares, para torná-los mais aplicáveis à realida-
de do processo operacional.

Os veículos que constarem como reprovados no boletim de emissão veicu-
lar serão cadastrados pelo Inea no banco de dados do Detran-RJ, constando 
restrição de circulação (impedimento de circulação em vias públicas), conforme 
previsto nos artigos 230 e 231 do Código de Trânsito Brasileiro e na Portaria 
Conjunta Detran-RJ/Inea Nº 131, de 30 de dezembro de 2013 (em anexo). 

O Centro de Serviços de Meio Ambiente (CSA) da Fetranspor deve atuar 
junto com os técnicos do Programa Selo Verde, acompanhando a operação, mo-
nitorando os resultados e permanecendo à disposição para desenvolver planos 
de ação específi cos para as empresas com difi culdade no atendimento a estas 
legislações. Atuará também na interface com os órgãos ambientais, a fi m de 
garantir o Certifi cado de Registro para Medição de Emissão Veicular (Crev), que 
é o ato administrativo mediante o qual o Inea atesta a capacitação de pessoa 
física ou jurídica para executar medições de emissões veiculares, para atendi-
mento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos 
Automotores do Ciclo Diesel. 
mento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos 
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O convênio permite harmonizar e integrar as ações dos pro-
gramas EconomizAR, Despoluir e Procon Fumaça Preta. A fi -
gura abaixo ilustra o objetivo principal do convênio na inte-

gração dos referidos programas: 

O Convênio Fetranspor, 
Inea e Petrobras/Conpet

O
gração dos referidos programas: 

O
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Relevância

   Este convênio apresenta aos seus participantes os seguintes 
benefícios: 

 Reduz signifi cativamente a emissão de gases poluentes no meio ambiente 
e o consumo de diesel das empresas de transport e coletivo.

 Aproxima a Fetranspor, seus sindicatos e empresas associadas das insti-
tuições públicas, no âmbito da gestão ambiental compartilhada;

 Possibilita o atendimento ao Procon Fumaça Preta para as empresas ope-
radoras interessadas;

 Institui o Selo Verde para identifi cação dos ônibus que se encontram den-
tro dos limites permitidos para emissão de gases poluentes;

 Promove a efi ciência energética da frota;

 Aprimora a gestão de qualidade frente à competitividade do mercado;

 Contribui para que o estado do Rio de Janeiro continue a ser uma referên-
cia na diminuição de emissão de fumaça preta nos ônibus;

 Propicia ganhos ambientais signifi cativos para a qualidade de vida e o 
desenvolvimento sustentável.

 Todos os itens relacionados acima podem ser detalhadamente entendidos 
através do documento assinado, onde é possível observar os demais benefícios, 
segundo os padrões estabelecidos pelo convênio, sob a coordenação técnico-
-institucional da Fetranspor e de seus sindicatos. 

E
   Este convênio apresenta aos seus participantes os seguintes 

benefícios: 

E
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A Fetranspor apenas poderá representar empresas que te-
nham formalizado seu interesse pelos serviços e se com-
prometido com a realização de avaliações e contraparti-

das exigidas para a formação do banco de dados nece ssário 
ao atendimento do Programa.

Ressalta-se que a participação no convênio Selo Verde é facul-
tativa e voluntária, ao passo que o Procon Fumaça Preta – Inea é uma obrigação 
imposta por lei. Portanto, cabe a cada empresa decidir-se pelo atendimento a lei 
via convênio (sem custos extras e através do credenciamento da Fetranspor 
junto ao Inea) ou através da contratação desses serviços por empresas terceiri-
zadas do ramo de medição de gases poluentes.

Para aderir ao programa, é necessário o preenchimento de um termo de 
compromisso (modelo em anexo), a ser assinado pela empresa operadora, for-
malizando sua adesão. Após a fi liação da empresa ao convênio, deverá ser en-
tregue requerimento de inscrição ao Inea (modelo em anexo), contendo os da-
dos atualizados da empresa participante no Programa de Autocontrole da 
Emissão de Fumaça Preta do sistema de transporte coletivo do estado do Rio de 
Janeiro. Por fi m, a empresa é cadastrada em um sistema de banco de dados na 
web, o qual disponibiliza informações em tempo real e permite a consulta do 
histórico e das atuais emissões de poluentes, inclusive por veículo. 

O objetivo principal é estabelecer um canal direto da Fetranspor e seus sin-
dicatos com o Inea, que facilite o envio dos relatórios das empresas operadoras, 
simplifi cando o processo e reduzindo a demanda de trabalho, com o propósito 
de oferecer este serviço ambiental de maneira completa, a cada empresa asso-
ciada que assim o desejar, através dos respectivos sindicatos. 

Termo de Compromisso

A A Fetranspor apenas poderá representar empresas que te-

das exigidas para a formação do banco de dados nece ssário 
ao atendimento do Programa.

Ressalta-se que a participação no convênio Selo Verde é facul-

A
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Resultados do Programa

O Selo Verde é uma iniciativa pioneira no setor de trans-
porte de passageiros. Alinhado ao conceito de sustentabi-
lidade, o Programa permite integrar os interesses de con-

servação ambiental aos de desenvolvimento econômico. 
Promove benefícios econômicos, associados à melhoria d a efi -

ciência da frota e ao aumento da competitividade no mercado. 
 A seguir são apresentados os resultados do monitoramento da frota de 

veículos pertencentes às empresas fi liadas à Fetranspor, que aderiram volunta-
riamente ao programa,visando à conformidade com os padrões de opacidade 
exigidos pela legislação. 

A Fetranspor possui 10 sindicatos fi liados, que representam 208 empresas 
e uma frota de 22.500 veículos. Acompanhando uma tendência mundial, as em-
presas do setor de transporte também estão buscando adotar procedimentos 
que refl itam suas preocupações com a qualidade ambiental e com a conserva-
ção dos recursos naturais. Nessa perspectiva, o Programa Selo Verde apresen-
tou uma média de aprovação de 95% da frota nos últimos cinco anos. Diante do 
desafi o de adoção dos procedimentos estabelecidos pelas legislações vigentes, 
a meta é alcançar 100% de aprovação. Até o término de 2014, a média de apro-
vação do programa foi de 97,92%, segundo mostra o gráfi co abaixo:

 

O
servação ambiental aos de desenvolvimento econômico. 

Promove benefícios econômicos, associados à melhoria d a efi -
ciência da frota e ao aumento da competitividade no mercado. 

O
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Total de veículos aprovados e em conformidade com o Procon Fumaça Preta

O Selo Verde tem produzido no setor de transporte de passageiros do Esta-
do do Rio de Janeiro efeito semelhante ao da certificação das normas ISO, como 
condição essencial de continuidade da empresa no mercado.

Segundo trabalho publicado pelo Conpet, a medição dos níveis de opacida-
de, associada aos benefícios ambientais de atendimento à legislação e redução 
da emissão de poluentes, permite identificar desconformidades relacionadas ao 
mau estado de conservação dos veículos do ciclo diesel. Esta redução da emis-
são de fumaça preta, quase sempre, precede a economia de combustível por 
parte dos operadores de transporte.

Os resultados apresentados pelo programa desde sua implantação, em 
1997, permitem inferir que aproximadamente 1.963.428 toneladas de CO2 deixa-
ram de ser lançados na atmosfera. Os anos de 2008 e 2009 apresentaram os 
melhores índices de toneladas de CO2 não lançados, com 190.213 toneladas e 
173.257 toneladas respectivamente, conforme comprova o gráfico abaixo:
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CO2 não emitido por ano, em toneladas

Desde o início do projeto, a quantidade de material particulado que deixou 
de ser emitido na atmosfera está em torno de 43.341 toneladas, segundo de-
monstra o gráfico a seguir:

Material particulado não emitido por ano, em toneladas.

A redução do consumo do combustível e a eficiência energética que o proje-
to oferece às empresas filiadas, ficam evidentes no total de litros economizados 
desde o inicio do projeto EconomizAr: 722.370.387.
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Litros de diesel economizado por ano.

Por meio desses resultados é possível compreender que o  programa tem 
produzido benefícios econômicos, ambientais e sociais. Ele também demonstra 
o sucesso da parceria entre os setores público e privado, que permite que a le-
gislação seja cumprida ao tempo em que se promove a melhoria da eficiência 
empresarial no Estado do Rio de Janeiro, com a sensibilização de empresários e 
funcionários do setor de transporte sobre a importância da preservação do meio 
ambiente para a sustentabilidade do negócio e para a melhoria da qualidade de 
vida da população. 
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Infraestrutura
 

A organização atual do programa se dá da seguinte ma-
neira:

Sindicatos Programa Técnicos Opacímetros Viaturas

Rio Ônibus
Despoluir 2 1 1

Economizar 11 8 4

Setransduc Economizar 2 2 1

Setransol Economizar 1 2 1

Setranspetro Economizar 1 2 1

Setrerj
Despoluir 1 1 1

Economizar 5 5 1

Sindpass Economizar 3 3 1

Sinfrerj Economizar 4 3 1

Sinterj
Economizar 3 3 1

1001 5 2 1

TransÔnibus
Despoluir 1 1 1

Economizar 6 4 1

TOTAL 45 37 16

O convênio fi rmado entre a Fetranspor, o Inea e a Petrobras/Conpet permi-
te atender às empresas associadas quanto ao controle de emissão de poluentes 
atmosféricos e ao cumprimento das exigências legais estaduais. Para usufruir 
dessas vantagens, as empresas associadas deverão manifestar seu interesse, 
formalmente, por meio da assinatura de documento específi co (em anexo). So-
mente aquelas que o fi zerem poderão ser representadas pela Fetranspor para 
atendimento às exigências do Programa Procon Fumaça Preta. 

A
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Não será cobrado ou repassado qualquer custo adicional às empresas ope-
radoras que aderirem ao atendimento pelo convênio. Qualquer dúvida poderá 
ser esclarecida pelo Centro de Serviços Ambientais da Fetranspor, através do 
telefone (21) 3221-6300 ou meioambiente@fetranspor.com.br.

A Federação conta com a colaboração de todos os envolvidos para continu-
ar fazendo do Programa Selo Verde uma iniciativa de muito sucesso.
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Atribuições

Atribuições da Fetranspor

1. Representar os sindicatos e as empresas fi liadas junto ao Inea

2. Assumir a responsabilidade técnica pela assinatura dos laudos

3. Fornecer EPIs e uniformes

4. Executar a consolidação dos dados

5. Oferecer suporte aos técnicos do programa

6. Garantir a atuação e o treinamento dos técnicos

7. Organizar os agendamentos

8. Realizar inspeções periódicas nas garagens

9. Acompanhar a legislação vigente

10. Conceder os selos para serem colados nas frotas

11. Agendar reuniões para o direcionamento dos técnicos

Representar os sindicatos e as empresas fi liadas junto ao Inea

Assumir a responsabilidade técnica pela assinatura dos laudos

Garantir a atuação e o treinamento dos técnicos

Conceder os selos para serem colados nas frotas

Atribuições das empresas

1. Preencher cadastro de vínculo no Inea

2. Viabilizar condições para os serviços técnicos das medições

3. Agendar a aferição da frota junto aos sindicatos

4. Acompanhar as datas de vencimento dos relatórios
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Atribuições dos técnicos e sindicatos

1. Zelar pelos equipamentos e veículos

2. Preencher as planilhas de medições segundo as orientações prestadas

3. Realizar a manutenção de equipamentos e veículos (inclusive opacímetros, 
tacômetros e termômetros)

4. Realizar inspeções periódicas de calibração dos equipamentos  
(aferições Inmetro dos aparelhos)

5. Elaborar e enviar relatórios mensais

6. Inserir informações de consumo e quilometragem no sistema

7. Reportar vencimentos de opacímetros e selos

8. Apresentar carta de comunicação formal, caso ocorra o fechamento e 
desligamento de alguma empresa
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Procedimentos de 
Operação

Segundo a resolução Conema 58 (que aprovou a NOP-Inea-14, 
sobre a revisão das diretrizes do Procon Fumaça Preta), a partir 

de dezembro de 2013, deve-se seguir os procedimentos listados 
abaixo, lembrando que foi solicitada ao Inea uma prorrogação de 

prazo para atendimento aos novos requisitos da legislação, o que passou a ser 
feito pelo programa a partir de 14 de novembro de 2014, com exceção das medi-
das de rotação e temperatura do motor, que passaram a ser obrigatórias a par-
tir do mês de julho de 2015. Seguem os procedimentos:

 
1. O programa passou a abranger todas as empresas públicas ou privadas que 

utilizam óleo diesel como combustível automotor e atuam no Estado do Rio 
de Janeiro, incluindo os veículos registrados em outros estados;

2.  A frequência das medições passa a ser quadrimestral, totalizando três me-
dições anuais;

3.  A primeira medição de opacidade deverá ser realizada no prazo máximo de 
três meses após a data de vinculação de novas empresas ao programa;

4.  As medições deverão ser realizadas nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias 
de cada quadrimestre, antes da entrega de cada relatório;

5.  O prazo de quatro meses para novas medições/vistorias, contará a partir 
do dia da última medição realizada;

6.  O Inea poderá inspecionar todas as medições;

7.  Caso o veículo seja reprovado na avaliação do técnico, os reparos de ma-
nutenção devem ser feitos e o mesmo deve ser reavaliado em um período 
máximo de 20 dias;                                                                                                                                

de dezembro de 2013, deve-se seguir os procedimentos listados 
abaixo, lembrando que foi solicitada ao Inea uma prorrogação de 

prazo para atendimento aos novos requisitos da legislação, o que passou a ser 

S
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8. Se o carro for apreendido (por ter sido reprovado na medição e deveria es-
tar fora de circulação), deverá ser paga a multa e ser realizado o agenda-
mento após 20 (vinte) dias para a retirada do veículo do Detran-RJ;

9. Deixam de existir nos boletins de medições os veículos em oficina, sendo 
que o boletim de emissão veicular poderá informar somente veículos apro-
vados (A) ou reprovados (R);

10. Os veículos que estão em manutenção, impossibilitados de circulação e que 
não apresentam condições de serem avaliados, deverão ser citados em rela-
tório feito pela empresa, e entregue ao Inea (modelo de carta em anexo) e 
com cópia assinada para a Fetranspor;

11. Os relatórios deverão ser entregues em Excel (não podendo estar em pdf), 
no CD, e impresso e assinado;

12. O convênio pretende, em breve, substituir a documentação de papel pelo 
sistema eletrônico (via internet);

13. Os itens a serem avaliados e que poderão reprovar o veículo durante a ins-
peção são:

•	 Coloração da fumaça expelida (deve ser branco-azulada);

•	 Existência de violação de lacres do sistema de alimentação (bomba injetora);

•	 Vazamentos aparentes de fluidos (óleo, combustível, água e outros);

•	 Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de 
escapamento (corrosão excessiva, furos não originais, falta de compo-
nentes), que causem vazamentos ou entradas falsas de ar;

•	 A existência de qualquer anormalidade que possa apresentar risco de 
acidentes, ou danos aos instrumentos de medição ou ao veículo duran-
te a inspeção;

•	 Falta da tampa do reservatório de combustível principal e secundário. 

OBS: É critério mínimo para a avaliação que o veículo esteja abastecido com combustí-
vel suficiente para que se produzam as emissões a serem medidas;
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14. As empresas vinculadas ao Procon Fumaça Preta deverão encaminhar ao 
Inea o Anexo 1 – “Requerimento de informações básicas” (segue em anexo).

15. Sobre as informações para o preenchimento do “Boletim de medição de 
emissão veicular – ciclo diesel” seguem abaixo as instruções:

•	 A planilha em Excel do “Boletim de Medição” deve conter apenas os 
valores descritos nas células, e não indicar a formatação em outras pla-
nilhas de referência (ex: Banco de Dados, Dados das Aferições), para 
que possa ser feita a aplicação pelo sistema;

•	 No campo “Tipo” as opções são: micro-ônibus, midiônibus, ônibus bási-
co, ônibus rodoviário, semirrodoviário, padron, van, articulado, semiar-
ticulado;

•	 No campo “Modelo”, os exemplos são: VW15180, OF1418, B270, entre 
outros;

•	 Veículos enviados na lista dos que não estão circulando devem ser afe-
ridos quando consertados, e enviados na próxima data de entrega do 
boletim;

•	 Após a aprovação do veículo no procedimento de inspeção, a adesiva-
gem do “‘Selo Verde” deve ser imediata e acompanhar a responsabilida-
de do Crev;

16. Modelo de Boletim de Emissão Veicular – Ciclo Diesel
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17. Critérios mínimos para a aprovação nos procedimentos de inspeção de veí-
culos
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18. Para a definição de (A) Aprovado, ou (R) Reprovado, os valores de opacida-
de utilizados devem inicialmente seguir o demonstrado no “selo de porta” 
do veículo, conforme é indicado em seu manual de utilização; caso contrário 
o valor deve ser referido segundo as tabelas abaixo, conforme é indicado 
pela Resolução Conama nº 418/2009.

•	  Resolução Conama 16/95 (ano-modelo 1996 em diante)

LIMITES DE OPACIDADE DE VEÍCULOS A DIESEL EM ACELERAÇÃO LIVRE

Ano-Modelo Altitude Opacidade (m- ¹)

1996-1999 Até 350m 2,1

Acima de 350m 2,8

2000 e posteriores Até 350m 1,7

Acima de 350m 2,3

Nota: Os limites se aplicam aos veículos posteriores à vigência da Resolução Conama 16/95. 
Os limites dos veículos fabricados até 1995 são os estabelecidos na Resolução Conama 251

•	 Limites máximos de opacidade em aceleração livre de veículos não abran-
gidos pela Resolução Conama 16/95 (anteriores a ano-modelo 1996)

Altitude
TIPO DE MOTOR

Naturalmente aspirado ou 
turboalimentado com LDA (1) Turboalimentado

Até 350m 1,7 m- ¹ 2,1 m - ¹

Acima de 350m 2,5 m- ¹ 2,8 m - ¹

(1) LDA é o dispositivo de controle da bomba injetora de combustível para adequação do seu 
débito à pressão do turboalimentador

19. Ao longo das operações do Despoluir, é ideal ir ajustando a parametrização, 
lembrando que as medições realizadas pelo técnico do Bureau Veritas (BV) 
devem ser acompanhadas do coordenador do sindicato

20. As informações prestadas pelo T2 (ou seja, as anotações de quilometragem 
dos veículos, para que posteriormente sejam realizados os cálculos de con-
sumo de diesel) devem ter sua continuidade obrigatória
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ANEXOS
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ANEXO I - Crede nciamento da Fetranspor (Cópia do CREV 2014-2015) 
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ANEXO I - Credenciamento da Fetranspor (Cópia 
do CREV 2014-2015) 
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ANEXO II - Selo Verde 
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ANEXO III – Resolução CONEMA Nº 58 de 13 de dezembro de 2013

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE 
RESOLUÇÃO CONEMA Nº 58 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

APROVA A NOP-INEA-14 – QUE REVISA AS DIRETRIZES DO  
PROGRAMA DE AUTOCONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA.

O CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO, em sua 
reunião de 13/12/2013, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo De-
creto Estadual nº. 40.744, de 25/04/2007,

CONSIDERANDO:
•	o	 que	 consta	 do	 Processo	 nº	 E-07/200.833/1990,	 referente	 à	 evolução	 do	 Pro-
grama de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores 
do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA,

•	que	o	PROCON	FUMAÇA	PRETA	é	um	dos	 instrumentos	de	controle	da	emissão	
veicular contemplado no Plano de Controle da Poluição Veicular – PCPV, publi-
cado através da Resolução CONEMA n° 43, em 14 de dezembro de 2012, atuando 
especificamente sob os veículos movidos a diesel,

•	que	os	veículos	movidos	a	óleo	diesel	são	responsáveis	pela	maior	parcela	da	emis-
são de poluentes veiculares para a atmosfera, segundo o Inventário de Emissões 
Atmosféricas por Veículos Automotores do Estado do Rio de Janeiro, publicado 
pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro em 2011,

•	a	 necessidade	 de	 estabelecer	 critérios	 mais	 rigorosos	 de	 controle,	 tais	 como	 a	
obrigatoriedade de aprovação na vistoria de emissão veicular e a restrição de circu-
lação nas vias públicas aos veículos reprovados que estejam vinculados ao PRO-
CON FUMAÇA PRETA, visando o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas 
de controle da poluição do ar por veículos automotores,

•	que	 os	 artigos	89	 e	91	 da	 Lei	 Estadual	 n°	 3.467/2000	 apontam	 como	 infração	
ambiental poluir o ar por emissão proveniente de fonte fixa ou móvel ou por lan-
çamento de resíduos gasosos ou de material particulado,
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•	que	os	artigos	230	e	231	do	Código	de	Trânsito	Brasileiro	determinam	que	sejam	
retidos, para regularização, veículos que transitam produzindo fumaça, gases e par-
tículas em níveis superiores aos fixados pelo CONAMA e que estejam em mau 
estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação 
de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104,

•	finalmente,	 que	 há	 a	 necessidade	 de	 revisão	 da	 DZ-572-R.4	 –	 Diretriz	 do	 Pro-
grama de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores 
do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, aprovada pela Comissão Estadual de 
Controle Ambiental – CECA através da Deliberação CECA n° 4.814, publicada em 17 
de abril de 2007,

RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar e mandar publicar a NOP-INEA-14 – PROGRAMA DE AUTOCON-
TROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DO 
CICLO DIESEL – PROCON FUMAÇA PRETA.

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Deliberação CECA/CN nº 4.814, de 
17/04/2007, que aprovou o documento DZ-572.R-4 – DIRETRIZ DO PROGRAMA DE 
AUTOCONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA POR VEÍCULOS AUTOMOTORES 
DO CICLO DIESEL – PROCON FUMAÇA PRETA.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2013.

CARLOS MINC
Presidente 

Publicada no Diário Oficial de 07/01/2014, págs. 17 a 19 1 OBJETIVO

1. OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes do Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta 
por Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA, no qual os 
responsáveis pelas empresas vinculadas informam, regularmente, ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, por intermédio de relatórios específicos, os resultados 
das medições dos níveis de opacidade de cada veículo, efetuadas segundo con-
dições estabelecidas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiental – CONEMA, em 
consonância com o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.
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2. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Estão sujeitas  ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por 
Veículos Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA todas as empre-
sas públicas ou privadas que utilizam óleo diesel como combustível automotor e 
atuam no Estado do Rio de Janeiro.

Todas as empresas abrangidas por esta norma deverão se vincular ao PROCON FU-
MAÇA PRETA e atender aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA nº 
418/2009, além de adotar os procedimentos de inspeção veicular estabelecidos pelo 
INEA.

3. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

FUMAÇA PRETA
Partículas compostas, em sua grande parte, de carbono e com tamanho 
normalmente menor que 1 µm (um micrômetro), resultantes do processo de 
combustão do motor.

OPACIDADE Fração de luz emitida pela fonte de luz do opacímetro que não atinge o receptor.

OPACÍMETRO
Instrumento utilizado para determinar a opacidade da fumaça gerada por um 
motor de ignição por compressão, captando parte da fumaça expelida através do 
cano de descarga.

4. REFERÊNCIAS

Resolução CONAMA n° 18, de 06/05/86 – Institui em caráter nacional o Programa 
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE.

Resolução CONAMA n° 418, de 25/11/2009 – Dispõe sobre critérios para a elabora-
ção de Planos de Controle de Poluição Veicular – PCPV e para a implantação de 
Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M pelos órgãos 
estaduais e municipais de Meio Ambiente e determina novos limites de emissão e 
procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso.

Portaria IBAMA n° 85, de 17/10/96 – Estabelece, como exigência, a adoção de Progra-
ma Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota, quanto à Emissão de 
Fumaça Preta, nas Empresas Transportadoras que possuem veículos movidos a diesel.
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Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05/10/89, artigo 277, parágrafo primei-
ro – Estabelece que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gerações”.

Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000 – Dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá 
outras providências.
DZ-582.R-1 – Diretriz para Concessão e Renovação de Certificado de Registro para 
Empresas de Medição de Emissão Veicular – CREV.

NIE-DIMEL-080 – Procedimentos para Verificação de Opacímetro de Fluxo Parcial 
– Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro.

5. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

INEA/DIMFIS

Gerenciar e supervisionar a operacionalização do PROCON FUMAÇA 
PRETA, além de receber, armazenar e analisar todos os dados do Programa, 
elaborar relatórios e emitir notificações e autos de constatação no Serviço 
de Controle de Poluição Veicular.

Empresas/Profissionais 
detentores do CREV

Executar os procedimentos de verificação do controle de emissão de 
gases/fumaça poluentes em veículos de empresas vinculadas ao PROCON 
FUMAÇA PRETA.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. PADRÕES DE OPACIDADE
Para veículos automotores de ciclo diesel, nacionais ou importados, são adotados os 
limites estabelecidos na Resolução CONAMA nº 418/2009.

6.2. MEDIÇÕES
As medições a serem encaminhadas ao INEA deverão:

I. Ser realizadas por empresas ou profissionais habilitados que possuam o Certifica-
do de Registro para Medição de Emissão Veicular – CREV ou pelo Departamento de 
Transito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ.
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II. Ser realizadas com opacímetro que atenda à Norma NBR-12897 – Emprego do Opa-
címetro para Medição do Teor de Fuligem de Motor Diesel – Método de Absorção de 
Luz, desde que seja correlacionável com um opacímetro de amostragem com 0,43 m 
de comprimento efetivo da trajetória da luz através do gás e certificado pelo INME-
TRO/IPEM, além de adotar os procedimentos de inspeção veicular estabelecidos pelo 
INEA.

6.3. FREQUÊNCIA DE MEDIÇÕES
I. A primeira medição de opacidade deverá ser realizada no prazo máximo de 3 (três) 
meses após a data da vinculação da empresa ao programa.

II. As medições deverão ocorrer quadrimestralmente, sendo que a medição executa-
da junto ao DETRAN para o licenciamento anual do veículo poderá substituir uma 
delas, desde que se enquadre na frequência supracitada.

III. As medições deverão ser realizadas nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias de 
cada quadrimestre.

IV. O INEA poderá fixar datas, épocas e frequências diferentes das previamente 
determinadas para atender situações atípicas de poluição do ar.

6.4. RELATÓRIOS E PRAZOS
As empresas vinculadas ao PROCON FUMAÇA PRETA deverão encaminhar ao INEA 
os seguintes documentos:

I. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS – a ser preenchido e entregue no 
INEA: quando da vinculação, quando houver modificações nas informações presta-
das ou quando solicitado pelo INEA – Anexo 1.

II. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMISSÃO VEICULAR – CICLO DIESEL – Anexo 2 – a 
ser preenchido pela empresa ou profissional detentor de Certificado de Registro de 
Medição de Emissão Veicular – CREV e enviado ao INEA, atendendo a frequência 
estabelecida no item 6.3.

III. LAUDO DE MEDIÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR – emitido pelo DETRAN-RJ du-
rante o licenciamento anual aprovado para obtenção do seu Certificado de Registro 
de Licença do Veiculo – CRLV a ser enviado ao INEA, atendendo a frequência esta-
belecida no item 6.3.
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6.5. IRREGULARIDADES
I. O responsável pela empresa, ao observar que o resultado da medição de qualquer 
veículo de sua frota está acima do padrão de opacidade estabelecido pela Resolu-
ção CONAMA nº 418/2009, deverá realizar manutenção corretiva em seu veículo e 
submetê-lo a nova inspeção, visando à aprovação, não podendo ultrapassar a fre-
quência estabelecida no item 6.3.

II. Os veículos reprovados no teste de opacidade serão cadastrados no banco de 
dados do DETRAN-RJ com restrição de circulação, conforme previsto nos artigos 
230 e 231 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Caso o veículo seja retido durante fiscalização, a empresa deverá apresentar ao 
INEA comprovante de agendamento de inspeção veicular, com o prazo máximo de 
20 (vinte) dias, para  a liberação do veículo junto ao depósito do DETRAN-RJ, enca-
minhando-o à manutenção corretiva e submissão de nova inspeção, visando a apro-
vação, para entrega de novo BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMISSÃO VEICULAR – CI-
CLO DIESEL – Anexo 2.

6.6. PENALIDADES
I. O não atendimento ao disposto nesta Norma sujeitará o infrator às sanções pre-
vistas na Lei Estadual nº 3.467/2000.

II. A empresa que apresentar veículos reprovados no BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 
EMISSÃO VEICULAR – CICLO DIESEL estará sujeita às penalidades previstas na Lei 
Estadual nº 3.467/2000, assim como terá o referido veículo cadastrado no banco de 
dados do DETRAN-RJ com restrição de circulação, conforme previsto nos artigos 
230 e 231 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.7. DIVULGAÇÃO
I. As empresas vinculadas ao PROCON FUMAÇA PRETA deverão afixar na face inte-
rior do para-brisa, no canto direito, uma etiqueta comprovando sua vinculação ao 
Programa, de acordo com a Figura do Anexo 3.

II. O INEA divulgará através de meio digital (Portal do INEA) todas as informações, 
que julgar pertinentes, referentes ao programa.
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7. PROCEDIMENTOS DE VINCULAÇÃO
A empresa no ato da vinculação deverá apresentar o Requerimento de Informações 
Básicas – Anexo 1, devidamente preenchido, assinado pelo representante legal, as-
sim como documento, em papel timbrado, o qual apresenta seu representante legal 
junto ao INEA.

ANEXOS
Os seguintes anexos compõem este documento:

Anexo 1 – REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS
Anexo 2 – BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMISSÃO VEICULAR – CICLO DIESEL – 
FOLHAS A, B
Anexo 3 –  ETIQUETA DE VINCULAÇÃO AO PROCON FUMAÇA PRETA
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Anexo 1 – REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO – DIMFIS 
GERENCIA DA QUALIDADE DO AR – GEAR
SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULAR – I/M – GEAR3

1- DADOS DA EMPRESA FOLHA A

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

TELEFONE/FAX: RAMAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

NÚMERO: CEP:

BAIRRO: MUNICÍPIO: ESTADO:

2- DADOS DO REPRESENTANTE

NOME:

CPF: TELEFONE:

CARGO:

3- DADOS DO COMBUSTÍVEL

CONSUMO MENSAL DE DIESEL (L): DISTRIBUIDORA:

N° TOTAL DE TANQUES: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAGEM (L):

N° TOTAL DE TANQUES 
ELEVADOS: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAGEM (L):
N° TOTAL DE TANQUES 
SUBTERRÂNEOS: CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAGEM (L):

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO:

FREQUÊNCIA DE DRENAGEM DOS TANQUES (DIAS):

4- DADOS DA FROTA

N° ÔNIBUS A DIESEL

N° VANS A DIESEL

N° DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM

N° CAMINHÕES

TOTAL DE VEÍCULOS A DIESEL

TOTAL DE VEÍCULOS A GASOLINA

TOTAL DE VEÍCULOS A GNV

MUNICÍPIO
/ 
/

ASSINATURA
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Anexo 2 – BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMISSÃO VEICULAR – CICLO DIESEL – FO-
LHAS A, B e C
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PROGRAMA DE AUTOCONTROLE DE EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA
PROCON - FUMAÇA PRETA

(NOME DA PRESTADORA DE SERVIÇO CREDENCIADA – Nº DO CERTIFICADO)

Este veículo está vinculado ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta 
- PROCON - FUMAÇA PRETA do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA.

Válido até

Município, _____de_____________________ de 20______.

(Assinatura do Responsável Técnico da Prestadora do Serviço)

ANEXO 3 –  ETIQUETA DE VINCULAÇÃO AO PROCON FUMAÇA PRETA
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ANEXO IV – Resolução CONAMA nº 418-2009

RESOLUÇÃO No 418, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009
Publicada no DOU nº 226, de 26/11/2009, págs. 81-84

Correlações:
•	 Revoga as Resoluções nº 7/1993; nº 15/1994; nº 18/1995;  
nº 227/1997; nº 251/1999; nº 252/1999 e nº 256/1999;
•	 Alterada pelas Resoluções nº 426/2010 e nº 435/2011.

Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de 
Controle de Poluição Veicular - PCPV e para a implan-
tação de Programas de Inspeção e Manutenção de 
Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e muni-
cipais de meio ambiente e determina novos limites de 
emissão e procedimentos para a avaliação do estado 
de manutenção de veículos em uso

O  CONSELHO  NACIONAL DO  MEIO AMBIENTE  -  CONAMA,  no  
uso  das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, inciso VI da Lei n° 6.938, de 
31 de agosto de 1981, art. 3º e art. 12 da Lei 8.723, de 28 de outubro de 1993, artigos 
104 e 131, entre outros dispositivos, da Lei n ° 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando que a Inspeção Veicular Ambiental, se adequadamente implementa-
da, pode ser um instrumento eficaz para a redução das emissões de gases e partícu-
las poluentes e ruído pela frota circulante de veículos automotores, no âmbito do 
Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, instituído pela Reso-
lução CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989, bem como do Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, criado pela Resolução 
CONAMA nº 18, de 6 de maio de 1986, e do Programa Nacional de Controle de Ruído 
de Veículos, nos termos das Resoluções CONAMA nº 1 e 2 de 1993;

Considerando que a falta de manutenção e a manutenção incorreta dos veículos 
podem ser responsáveis pelo aumento da emissão de poluentes e do consumo de 
combustíveis;
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Considerando a necessidade de desenvolvimento de estratégias para a redução da 
poluição veicular, especialmente em áreas urbanas com problemas de contaminação 
atmosférica e poluição sonora; e

Considerando a necessidade de rever, atualizar e sistematizar a legislação referente 
à inspeção veicular ambiental, tendo em vista a evolução da tecnologia veicular e o 
desenvolvimento de novos procedimentos de inspeção, e a necessidade de desen-
volvimento sistemático de estudos de custo- benefício, visando ao aperfeiçoamento 
contínuo das políticas públicas de controle da poluição do ar por veículos automo-
tores, resolve:

Capítulo I
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Resolução estabelece critérios para a elaboração de Planos de Controle 
de Poluição Veicular – PCPV, para a implantação de Programas de Inspeção e Manu-
tenção de Veículos em Uso - I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio am-
biente, determinar novos limites de emissão e procedimentos para a avaliação do 
estado de manutenção de veículos em uso.

Art. 2º Para fins desta Resolução são utilizadas as seguintes definições:
I. Motociclo: qualquer tipo de veículo automotor de duas rodas, incluídos os 
ciclomotores, motonetas e motocicletas.
II. Órgão responsável: órgão ambiental estadual ou municipal responsável 
pela implantação do Programa I/M, podendo também ser o órgão executor 
da operação e auditoria deste Programa.
III. Sistema OBD: sistema de diagnose de bordo utilizado no controle das 
emissões e capaz de identificar a origem provável das falhas, verificadas por 
meio de códigos de falha armazenados na memória do módulo de controle 
do motor, implantado no Brasil em duas fases, OBDBr-1 e OBDBr-2.
IV> Veículos de uso intenso: veículos leves comerciais, veículos pesados e 
táxis.

Capítulo II
Do Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV

Art. 3º O Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV constitui instrumento de 
gestão da qualidade do ar do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - 
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PRONAR e do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - 
PROCONVE, com o objetivo de estabelecer regras de gestão e controle da emissão 
de poluentes e do consumo de combustíveis de veículos.

Art. 4º O PCPV a ser elaborado pelos órgãos ambientais estaduais ouvidos os mu-
nicípios e o PCPV do Distrito Federal deverão ter como base o inventário de emis-
sões de fontes móveis e, quando houver, o monitoramento da qualidade do ar, vi-
sando a redução da emissão de poluentes, e deverá caracterizar, de forma clara e 
objetiva, as alternativas de ações de gestão e controle da emissão de poluentes e do 
consumo de combustíveis, incluindo-se um Programa de Inspeção e Manutenção de 
Veículos em Uso – I/M, quando este se fizer necessário.

§1º O PCPV deverá conter, além de outras informações, dados sobre o com-
prometimento da qualidade do ar nas regiões abrangidas e sobre a contri-
buição relativa de fontes móveis para tal comprometimento.
§2° Com base nos dados de que trata o §1°, o PCPV deverá avaliar e compa-
rar os diferentes instrumentos e alternativas de controle da poluição do ar 
por veículos automotores, justificando tecnicamente as medidas seleciona-
das com base no seu custo e efetividade em termos de redução das emis-
sões e melhoria da qualidade do ar.

Art. 5º Os órgãos ambientais dos estados e do Distrito Federal deverão, no prazo de 12 
meses, elaborar, aprovar, publicar o PCPV e dar ciência do mesmo aos respectivos con-
selhos estaduais de meio ambiente, a partir da data de publicação desta Resolução.

§1º O prazo mencionado no caput deste artigo se aplica também aos órgãos 
ambientais dos municípios com frota superior a três milhões de veículos.
§2º Fica facultado aos municípios com frota inferior a três milhões de veícu-
los a elaboração de seus próprios PCPVs.
(Vide Resolução 426/2010)
§3º Os PCPVs municipais devem ser elaborados em consonância com o 
PCPV estadual.

Art. 6º Nas hipóteses em que o PCPV indicar a realização de um programa de Inspe-
ção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, este deverá descrever suas caracterís-
ticas conceituais e operacionais determinadas nesta Resolução, e estabelecer, no 
mínimo:

I. a extensão geográfica e as regiões a serem priorizadas;
II. a frota-alvo e respectivos embasamentos técnicos e legais; 
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III. o cronograma de implantação;
IV. a forma de vinculação com o sistema estadual de registro e de licencia-
mento de trânsito de veículos;
V. a periodicidade da inspeção; 
VI - a análise econômica; e
VII - a forma de integração, quando for o caso, com programas de inspeção 
de segurança veicular e outros similares.
§1° A frota alvo do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso 
- I/M será definida de forma a abranger os veículos automotores, motociclos 
e veículos similares com motor de combustão interna, independentemente 
do tipo de combustível que utilizarem.
§2° A frota alvo poderá compreender apenas uma parcela da frota licencia-
da na região de interesse, a ser ampliada ou restringida a critério do órgão 
responsável em razão da experiência e dos resultados obtidos com a implan-
tação do Programa e das necessidades regionais.
§3° A frota alvo do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso 
- I/M será definida município a município, com base na sua contribuição 
para o comprometimento da qualidade do ar.
§4° No que se refere à frota alvo, o PCPV poderá determinar a dispensa da 
inspeção obrigatória para os veículos concebidos unicamente para aplica-
ções militares, agrícolas, de competição, tratores, máquinas de terraplena-
gem e pavimentação e outros de aplicação ou de concepção especial sem 
procedimentos específicos para obtenção de LCVM/LCM.

Art. 7º Os PCPVs devem ainda prever a criação de medidas específicas de incentivo 
à manutenção e fiscalização da frota de uso intenso, especialmente aquela voltada 
ao transporte público e de cargas e condições específicas para circulação de veícu-
los automotores.

Art. 8º Fica a critério do órgão responsável, no âmbito do PCPV, o estabelecimento 
e implantação de Programas Integrados de Inspeção e Manutenção, de modo que, 
além da inspeção obrigatória de itens relacionados com as emissões de poluentes e 
ruído, sejam também incluídos aqueles relativos à segurança veicular, de acordo 
com regulamentação específica dos órgãos de trânsito.

Parágrafo único. O órgão responsável ou as empresas contratadas, no caso de regime 
de execução indireta, deverão buscar o estabelecimento de acordos com as concessio-
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nárias das inspeções de segurança veicular, contratadas nos termos da regulamenta-
ção do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, para a realização, no mesmo local, 
das duas inspeções, mantidas as responsabilidades individuais de cada executor.

Art. 9º O PCPV será periodicamente avaliado e revisto pelo órgão responsável com 
base nos seguintes quesitos:

I. comparação entre os resultados esperados e aqueles obtidos, especial-
mente o que se refere às emissões inicialmente previstas e aquelas efetiva-
mente obtidas por meio da implementação do Plano;
II. avaliação de novas alternativas de controle de poluição veicular;
III. evolução da tecnologia veicular de novos modelos e das tecnologias de 
inspeção veicular ambiental;
IV. projeções referentes à evolução da frota circulante; - relação custo/be-
nefício dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M 
identificada nos estudos previstos pelo artigo 14 da presente Resolução e de 
outras alternativas de ações de gestão e controle de emissão de poluentes e 
do consumo de combustíveis.

Parágrafo único. O PCPV deverá ser revisto no mínimo a cada três anos, podendo o 
órgão responsável estabelecer um intervalo menor entre revisões.

Capítulo III
Do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M

Seção I 
Diretrizes Gerais

Art. 10. O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M tem o obje-
tivo de identificar desconformidades dos veículos em uso, tendo como referências:

I - as especificações originais dos fabricantes dos veículos; II - as exigências 
da regulamentação do PROCONVE; e
III - as falhas de manutenção e alterações do projeto original que causem 
aumento na emissão de poluentes.

Parágrafo único. A implementação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veí-
culos em Uso - I/M somente poderá ser feita após a elaboração de um Plano de 
Controle de Poluição Veicular - PCPV.
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Art. 11. As autoridades competentes poderão desenvolver fiscalização em campo 
com base nos procedimentos e limites estabelecidos nesta Resolução e em seus re-
gulamentos e normas complementares.

Art. 12. Os Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M serão 
implantados prioritariamente em regiões que apresentem, com base em estudo téc-
nico, comprometimento da qualidade do ar devido às emissões de poluentes pela 
frota circulante.

§1º O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, de 
que trata o caput, deverá ser implantado dentro do prazo de 18 meses, con-
tados da data da publicação do PCPV.
(Revogado pela Resolução 426/2010)
§2º Os serviços técnicos inerentes à execução do Programa de Inspeção e 
Manutenção de Veículos em Uso - I/M poderão ser realizados diretamente 
pelo respectivo órgão responsável ou por meio da contratação pelo poder 
público de serviços especializados.

Art. 13. Caberá ao órgão estadual de meio ambiente a responsabilidade pela execu-
ção do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, conforme 
definido no PCPV.

§1º Os municípios com frota total igual ou superior a três milhões de veícu-
los poderão implantar Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos 
em Uso - I/M próprios, mediante convênio específico com o estado.
§2º Os demais municípios ou consórcios de municípios, indicados pelo Pla-
no de Controle de Poluição Veicular, também poderão implantar Programas 
de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M próprios, mediante 
convênio específico com o estado, cabendo a este a responsabilidade pela 
supervisão do programa.
Art. 14. Os órgãos ambientais responsáveis pela execução da inspeção vei-
cular e seus operadores devem desenvolver e manter atualizados, a cada 
três anos, mediante publicação, estudos sobre a relação custo/benefício 
dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M em 
andamento.

Parágrafo único. Os custos e benefícios de que trata o caput deste artigo serão 
identificados pelos operadores dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veícu-
los em Uso - I/M em comum acordo com as autoridades ambientais e de saúde pú-
blica locais e valorados conforme as melhores práticas aplicáveis.
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Art. 15. No estágio inicial do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em 
Uso - I/M, o órgão responsável poderá considerar, a seu critério, por um prazo má-
ximo de 12 meses, contado do início da operação, uma fase de testes com os objeti-
vos de divulgação da sua sistemática, conscientização do público e ajustes das exi-
gências do Programa.

Art. 16. A periodicidade da inspeção veicular ambiental deverá ser anual.
Parágrafo único. No caso das frotas de uso intenso, deverão ser intensificadas as 
ações para adoção do Programa Interno de Automonitoramento da Correta Manuten-
ção da Frota, conforme diretrizes estabelecidas pelo IBAMA, bem como aquelas volta-
das à implementação de programas estaduais para a melhoria da manutenção de veí-
culos diesel e a programas empresariais voluntários de inspeção e manutenção.

Art. 17. O órgão responsável deverá divulgar, permanentemente, as condições de par-
ticipação da frota alvo no Programa e as informações básicas relacionadas à inspeção.

Art. 18. Os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente deverão promover 
ações visando à celebração de convênio com o órgão executivo de trânsito compe-
tente, que objetive o cumprimento dos procedimentos de sua competência na exe-
cução do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, tendo em 
vista as seguintes diretrizes:

I. a execução, por delegação, das inspeções de emissões de poluentes e ruído;
II. o estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos 
em Uso - I/M integrados, mantidas as responsabilidades individuais de cada 
executor, conforme determinado pelo CONAMA e pelo Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN.
III. a integração das atividades para evitar a coexistência de programas du-
plicados de emissões e segurança em uma mesma área de atuação, ressalva-
das as situações jurídicas consolidadas;
IV. a inclusão, em áreas ainda não abrangidas pelo PCPV e mediante delega-
ção, das verificações dos itens ambientais nos programas de inspeção de 
segurança, segundo os critérios técnicos definidos pelo CONAMA e sob a 
orientação e supervisão do respectivo órgão ambiental estadual;
V. ao intercâmbio permanente de informações, especialmente as ambientais 
necessárias ao correto licenciamento do veículo e as informações dos ór-
gãos executivos de trânsito necessárias à adequada operação da inspeção 
ambiental.
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Art. 19. O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, deverá orientar os órgãos 
responsáveis pela implantação dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veícu-
los em Uso - I/M, que venham a encontrar dificuldades técnicas.

Seção II
Da Operacionalização e Execução

Art. 20. Após os prazos previstos no art. 5º e no parágrafo 1º do art. 12, os veículos 
da frota alvo sujeitos à inspeção periódica não poderão obter o licenciamento anual 
sem terem sido inspecionados e aprovados quanto aos níveis de emissão, de acordo 
com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, 
pelo órgão responsável.

§1º Os veículos pertencentes à frota alvo deverão ser inspecionados com ante-
cedência máxima de noventa dias da data limite para o seu licenciamento anual.
§ 1o Os veículos pertencentes à frota alvo deverão ser inspecionados com 
antecedência máxima de até cento e cinquenta dias para o seu licenciamen-
to. (nova redação dada pela Resolução nº 435/2011).
§2º Para os veículos leves de passageiros equipados com motor do ciclo 
Otto, a inspeção de que trata esta Resolução somente será obrigatória a 
partir do segundo licenciamento anual, inclusive.
§ 3o As unidades executoras poderão regulamentar a aplicação do prazo den-
tro do limite estabelecido. (nova redação dada pela Resolução nº 435/2011).

Art. 21. O início efetivo das inspeções de emissões de poluentes e ruído, observado 
o prazo previsto no parágrafo primeiro do artigo 12 desta Resolução, será formal-
mente comunicado pelo órgão responsável ao órgão executivo de trânsito do Estado 
para que este adote as medidas previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 131 do 
Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 22. Atendidas as condições estabelecidas nesta Resolução, caberá ao órgão 
responsável a elaboração dos critérios para implantação e execução dos Programas 
de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M e para a certificação de opera-
dores de linha dos centros de inspeção, bem como o estabelecimento de procedi-
mentos de controle de qualidade, auditorias e normas complementares, tendo em 
vista as peculiaridades locais.
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Art. 23. Os órgãos ambientais responsáveis pela implantação dos Programas de 
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M devem desenvolver  sistemas 
permanentes  de auditoria, realizada por instituições idôneas e tecnicamente capa-
citadas, abrangendo a qualidade de equipamentos e procedimentos, bem como o 
desempenho estatístico dos registros de inspeção, conforme requisitos a serem de-
finidos pelo órgão responsável.

Parágrafo único. Em caso de programas operados por terceiros, as falhas sistemáti-
cas identificadas pela auditoria devem ser necessariamente vinculadas a um sistema 
de penalidades contratuais claramente definido.

Art. 24. Os Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M deverão 
ser dimensionados prevendo a construção de linhas de inspeção para veículos leves, 
pesados, motociclos e veículos similares, em proporção adequada à frota alvo do 
Programa.

Art. 25. As inspeções obrigatórias deverão ser realizadas em centros de inspeção 
distribuídos pela área de abrangência do Programa.

Art. 26. Fica permitida a operação de estações móveis de inspeção para a solução 
de problemas específicos ou para o atendimento local de grandes frotas cativas.

Art. 27. O IBAMA deverá regulamentar, no prazo de três meses após a aprovação da 
presente Resolução, os procedimentos gerais de inspeção que devem ser adotados 
pelos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M, dando ciên-
cia ao CONAMA na reunião subsequente ao prazo estabelecido.

Seção III
Do Acesso a Informações e Dados Oriundos do Programa

Art. 28. Todas as atividades de coleta de dados, registro de informações, execução 
dos procedimentos de inspeção, comparação dos dados de inspeção com os limites 
estabelecidos e fornecimento de certificados e relatórios, deverão ser realizadas por 
meio de sistemas informatizados, conforme requisitos definidos pelo órgão respon-
sável.

§1° Fica o prestador do serviço obrigado a fornecer todos os dados referen-
tes à inspeção ambiental aos órgãos responsáveis.
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§2° Os órgãos responsáveis deverão disponibilizar em sistema eletrônico de 
transmissão de dados ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais e Renováveis - IBAMA as informações consolidadas pelos esta-
dos referentes à inspeção veicular ambiental.

Art. 29. As informações do Programa são públicas, cabendo ao órgão responsável 
pela inspeção ambiental prover relatórios anuais referentes aos resultados do pro-
grama, em conformidade ao determinado no respectivo PCPV.

§ 1° Os relatórios de que trata o caput deverão conter, no mínimo:
I. resultados de aprovação e reprovação, explicitando-se o motivo da repro-
vação;
II. dados de emissão de poluentes dos veículos inspecionados, segmentados 
por categoria, explicitando-se a média e o desvio padrão; e
III. avaliação dos efeitos do programa sobre a qualidade do ar, tomando-se 
como base os dados da rede de monitoramento, quando houver.
§2° As informações consolidadas por estado relativas aos incisos I e II  de-
vem ser apresentadas conforme o combustível, a categoria, o tipo, ano de 
fabricação do veículo, a classificação dos veículos nos termos da Resolução 
CONAMA 15, de 13 de dezembro de 1995 e posteriores, bem como a classifi-
cação de marca-modelo-versão.
§3° Fica o IBAMA responsável pela elaboração, a partir dos relatórios men-
cionados no parágrafo anterior, de um Relatório Nacional de Inspeção Vei-
cular Ambiental, que deverá conter a compilação de todos os relatórios 
apresentados em um documento sistematizado.
§4° O Relatório Nacional de Inspeção Veicular Ambiental deverá ser apre-
sentado ao CONAMA anualmente.
§5° Deve-se dar ampla publicidade aos relatórios anuais disciplinados neste 
artigo.

Capítulo IV
Dos Limites e Procedimentos para a Avaliação do Estado de Manutenção de 

Veículos em Uso

Art. 30. O estado de manutenção dos veículos em uso será avaliado conforme pro-
cedimentos a serem definidos por ato do IBAMA.

§1º A regulamentação de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborada 
em até 120 dias após a aprovação da presente Resolução, e deverá definir:
I. procedimentos de ensaio das emissões dos veículos com motor do ciclo 
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Otto, em circulação, inclusive motociclos, para as versões e combustíveis 
disponíveis no mercado;
II. procedimentos de ensaio das emissões em veículos em uso com motor do 
ciclo Diesel para as versões e combustíveis disponíveis no mercado; e
III. procedimento de avaliação do nível de ruído de escapamento nos veícu-
los em uso.
§2º No processo de elaboração e atualização dos atos do IBAMA, deverão 
ser observados o prazo de implementação, as normas técnicas específicas e 
as melhores práticas e processos de engenharia.

Art. 31. O IBAMA deve coordenar, com os órgãos responsáveis, a realização regular 
de estudos visando identificar procedimentos de inspeção mais eficazes e adequa-
dos às novas tecnologias veiculares, inclusive a possibilidade de utilização da inspe-
ção de emissões em carga e do sistema de diagnose a bordo - OBDBr.

§1º Ao aprovar tecnicamente procedimentos de inspeção mais eficazes e 
adequados, o IBAMA deverá apresentar ao CONAMA relatórios técnicos 
com propostas de novos procedimentos e limites, para apreciação do Con-
selho, com vistas a incorporá-los às normas do Programa.
§2º O órgão responsável ou seus contratados deverão disponibilizar os meios 
necessários para a realização das atividades previstas no caput deste artigo.
§3º Fica facultado ao órgão ambiental responsável propor ao IBAMA proce-
dimentos específicos para veículos que comprovadamente não atendam aos 
procedimentos estipulados nesta Resolução.

Art. 32.  Para a avaliação do estado de veículos em uso, devem ser utilizados os li-
mites de emissão constantes do Anexo I.

Capítulo V 
Disposições Finais

Art. 33. Os estados e municípios que já tenham concedido ou autorizado os serviços 
de inspeção ambiental veicular deverão adequar-se, no que couber, aos termos des-
ta Resolução no prazo de até 24 meses a partir da sua publicação.
Parágrafo único. No que se refere à inspeção de motociclos e veículos similares com 
motor do ciclo Otto de 4 tempos, estes estados e municípios deverão adequar-se aos 
termos desta Resolução no prazo de até 40 meses a partir da sua publicação. (nova 
redação dada pela Resolução nº 435/2011).
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Art. 34. Caberá aos fabricantes, importadores e distribuidores de veículos automo-
tores, motociclos e autopeças desenvolver, orientar e disseminar junto à rede de 
assistência técnica a eles vinculada, os requisitos e procedimentos relacionados 
com a correta manutenção e calibração de seus veículos quanto aos limites e proce-
dimentos previstos nesta Resolução.

Art. 35. Em um prazo de doze meses após a publicação desta Resolução, o IBAMA 
deve disponibilizar, em seu sítio na Internet, as características do veículo necessá-
rias para a realização da inspeção veicular.

Art. 36. Revogam-se as Resoluções do CONAMA nº 7, de 31 de agosto de 1993; nº 
15, de 29 de setembro de 1994; nº 18, de 13 de dezembro de 1995; nº 227, de 20 de 
agosto de 1997; nº 251, de 12 de janeiro de 1999; nº 252, de 1 de fevereiro de 1999 e 
nº 256, de 30 de junho de 1999.

Art. 37. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS MINC
Presidente do Conselho

Este texto não substitui o publicado no DOU em 26/11/2009
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ANEXO I – LIMITES DE EMISSÃO

1. Para os veículos com motor do ciclo Otto, os limites máximos de emissão de esca-
pamento de COcorrigido e HCcorrigido, de diluição e da velocidade angular do mo-
tor são os definidos nas tabelas 1 e 2, ao lado:

Tabela 1 – Limites máximos de emissão de COcorrigido, em marcha lenta e a 2500rpm para veículos 
automotores com motor do ciclo Otto.

Ano de fabricação
Limites de COcorrigido (%)

Gasolina Álcool Flex Gás Natural

Todos até 1979; 6,0 6,0 - 6,0

1980 a 1988 5,0 5,0 - 5,0

1989 4,0 4,0 - 4,0

1990 e 1991 3,5 3,5 - 3,5

1992 a 1996 3,0 3,0 - 3,0

1997 a 2002 1,0 1,0 - 1,0

2003 a 2005 0,5 0,5 0,5 1,0

2006 em diante 0,3 0,5 0,3 1,0

Obs.:Para os casos de veículos que utilizam combustível líquido e gasoso, serão considerados os 
limites de cada combustível.

Tabela 2 – Limites máximos de emissão de HCcorrigido, em marcha lenta e a 2500 rpm, para veí-
culos com motor do ciclo Otto.

Ano de fabricação Limites de HCcorrigido (ppm de hexano)

Gasolina Álcool Flex Gás Natural

Até 1979; 700 1100 - 700

1980 - 1988 700 1100 - 700

1989 700 1100 - 700

1990 e 1991 700 1100 - 700

1992 – 1996 700 700 - 700

1997 - 2002 700 700 - 700

2003 a 2005 200 250 200 500

2006 em diante 100 250 100 500

Obs.: Para os casos de veículos que utilizam combustíveis líquido e gasoso, serão considerados os 
limites de cada combustível.

1.1. A velocidade angular de marcha lenta deverá estar na faixa de 600 a 1200 
rpm e ser estável dentro de ± 100 rpm;
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1.2. A velocidade angular em regime acelerado de 2500 rpm deve ter tolerância 
de ±200 rpm;
1.3. O fator de diluição dos gases de escapamento deve ser igual ou inferior a 
2,5. No caso do fator de diluição ser inferior a 1,0, este deverá ser considerado 
como igual a 1,0, para o cálculo dos valores corrigidos de CO e HC.

2. Para os motociclos e similares, com motor do ciclo Otto, os limites máximos de 
emissão de escapamento de COcorrigido e HCcorrigido, são os definidos na tabela 3 
abaixo.

2.1. O fator de diluição dos gases de escapamento deve ser igual ou inferior a 
2,5. No caso do fator de diluição ser inferior a 1,0, este deverá ser considerado 
como igual a 1,0, para o cálculo dos valores corrigidos de CO e HC.
2.2. A velocidade angular de marcha lenta deverá ser estável dentro de uma 
faixa de 300 rpm e não exceder os limites mínimo de 700rpm e máximo de 1400 
rpm.

Tabela 3 - Limites máximos de emissão de COcorrigido,  HCcorrigido em marcha lenta e de fator de 
diluição(1) para motociclos e veículos similares com motor do ciclo Otto de 4 tempos(2):

Ano de fabricação Cilindrada

1ª Fase (2010) 2ª Fase (a partir de 2011)

COcorr (%) HCcorr 
(ppm) COcorr (%) HCcorr 

(ppm)

Até 2002 Todas 7,0 3500 5,0 3500

2003 a 2008
<250cc 6,0 2000 4,5 2000

≥250cc 4,5 2000 4,5 2000

A partir de 2009 Todas 1,0 200 1,0 200

1. O fator de diluição deve ser de, no máximo, 2,5.
2. Os limites de emissão de gases se aplicam somente aos motociclos e veículos 

similares equipados com motor do ciclo Otto de quatro tempos. cc: Capacidade 
volumétrica do motor em cilindrada ou cm3.

3. Para os veículos automotores do ciclo Diesel, os limites máximos de opacidade 
em aceleração livre são os valores certificados e divulgados pelo fabricante. 
Para veículos automotores do ciclo Diesel, que não tiverem seus limites máxi-
mos de opacidade em aceleração livre divulgados pelo fabricante, são os esta-
belecidos nas tabelas 4 e 5.
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Tabela 4 - Limites máximos de opacidade em aceleração livre de veículos não abrangidos pela 
Resolução Conama 16/95 (anteriores a ano-modelo 1996)

Altitude

Tipo de motor

Naturalmente  aspirado  ou  turboalimentado  com LDA (1) Turboalimentado

Até 350 m 1,7 m-1 2,1 m-1

Acima de 350 m 2,5 m-1 2,8 m-1

(1) LDA é o dispositivo de controle da bomba injetora de combustível para adequação do seu dé-
bito à pressão do turboalimentador

Tabela 5 - Limites de opacidade em aceleração livre de veículos a diesel posteriores à vigência da 
Resolução Conama 16/95 (ano-modelo1996 em diante)

Ano-Modelo Altitude Opacidade (m-1)

1996 - 1999
Até 350m 2,1

Acima de 350m 2.8

2000 e posteriores
Até 350m 1,7

Acima de 350m 2,3

4. Para todos os veículos automotores, nacionais ou importados, os limites máxi-
mos de ruído na condição parado são os valores certificados e divulgados pelo 
fabricante. Na inexistência desta informação, são estabelecidos os limites má-
ximos de ruído na condição parado da tabela 6.

Tabela 6 - Limites máximos de ruído emitidos por veículos automotores na condição parado para 
veículos em uso.

CATEGORIA POSIÇÃO DO MOTOR NÍVEL DE RUÍDO dB(A)

Veículo de passageiros até nove lugares e 
veículos de uso misto derivado de automóvel

Dianteiro 95

Traseiro 103

Veículo de passageiros com mais de nove 
lugares, veículo de carga ou de tração, veículo 
de uso misto não derivado de automóvel e 
PBT até 3.500 kg

Dianteiro 95

Traseiro 103

Veículo de passageiros ou de uso misto com 
mais de 9 lugares e PBT acima de 3.500kg

Dianteiro 92

Traseiro e entre eixos 98
Veículo de carga ou de tração com PBT acima 
de 3.500 kg

Todos 101

Motocicletas,  motonetas,  ciclomotores,  
bicicletas  com motor auxiliar e veículos 
assemelhados

Todas 99
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Observações:
1. Designações de veículos conforme NBR 6067.
2. PBT: Peso Bruto Total.
3. Potência: Potência efetiva líquida máxima conforme NBR ISO 1585.

5. Definições
CO: monóxido de carbono contido nos gases de escapamento, medido em % em 
volume.

COcorrigido: é o valor medido de monóxido de carbono e corrigido quanto à diluição 
dos gases amostrados, conforme a expressão:

COcorrigido  =                  x   COmedido

HCcorrigido: é o valor medido de HC e corrigido quanto à diluição dos gases amostra-
dos, conforme a expressão:

HCcorrigido  =                                           x   HCmedido

Fator de diluição dos gases de escapamento: é a razão volumétrica de diluição da 
amostra de gases de escapamento devido à entrada de ar no sistema, dada pela 
expressão:

Fdiluição  =

Marcha Lenta: regime de trabalho em que a velocidade angular do motor especifi-
cada pelo fabricante deve ser mantida durante a operação do motor, sem carga e 
com os controles do sistema de alimentação de combustível, acelerador e afogador, 
na posição de repouso.

Motor do ciclo Diesel: motor que funciona segundo o princípio de ignição por com-
pressão.

Motor do ciclo Otto: motor que possui ignição por centelha.

15
(CO + CO2)medido

15
(CO + CO2)medido

15
(CO + CO2)medido
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Opacidade: medida de absorção de luz sofrida por um feixe luminoso ao atravessar 
uma coluna de gás de escapamento, expressa em m-1, entre os fluxos de luz emer-
gente e incidente.
Veículo bicombustível: Aquele que tem dois tanques distintos para combustíveis 
diferentes, excluindo-se o reservatório auxiliar de partida.

Veículo flex: Aquele que pode funcionar com gasolina, ou álcool etílico hidratado 
combustível, ou qualquer mistura desses dois combustíveis.
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ANEXO V -  IBAMA IN Nº 6 de 08/06/2010

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 6, DE 8 DE JUNHO DE 2010
DOU 09.06.2010

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso da atribuição que lhe confere o item VIII, 
do art. 22, do anexo I ao Decreto n.º 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprova a 
Estrutura Regimental do IBAMA;

Considerando a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução 
de emissão de poluentes por veículos automotores, como parte integrante da Políti-
ca Nacional de Meio Ambiente;

Considerando as prescrições do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veícu-
los Automotores - PROCONVE instituído pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
através da Resolução CONAMA n.º 18, de 6 de maio de 1986, e demais resoluções 
complementares;

Considerando exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 
através da Resolução CONAMA nº 418, de 25 de Novembro de 2009, que determi-
nou ao Ibama regulamentar os procedimentos para avaliação do estado de manu-
tenção dos veículos em uso; considerando a necessidade de contínua atualização do 
PROCONVE bem como a complementação de seus procedimentos de execução re-
solve:

Art.1º Estabelecer os requisitos técnicos para regulamentar os procedimentos para 
avaliação do estado de manutenção dos veículos em uso.

Parágrafo único. Os requisitos citados no caput deste artigo encontram-se nos 
Anexos da presente Instrução Normativa.

Art. 2º Fazem parte da presente instrução normativa os seguintes anexos:
ANEXO I - DEFINIÇÕES.
ANEXO II - PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO DIESEL NO 
PROGRAMA I/M
ANEXO III - PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO OTTO, 
EXCETO MOTOCICLOS E ASSEMELHADOS, NO PROGRAMA I/M



61Manual 2015  

ANEXO IV - PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE MOTOCICLOS E ASSEMELHA-
DOS DO CICLO OTTO NO PROGRAMA I/M
ANEXO V - PROCEDIMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE RUÍDO
ANEXO VI - CARACTERÍSTICAS DOS CENTROS DE INSPEÇÃO
ANEXO VII INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS INSPEÇÕES A SEREM FORNECI-
DAS PELOS FABRICANTES DE VEÍCULOS E MOTORES

Art. 3º Durante a realização da inspeção, a condução do veículo e dos procedimen-
tos de testes deve ser realizada por inspetor de emissões veiculares, qualificado e 
devidamente treinada.

Art. 4º Os veículos equipados com motor de 2 tempos podem ser dispensados da 
inspeção, conforme estabelecido na definição da frota alvo do programa.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entre em vigor na data da sua publicação. 

ABELARDO BAYMA

ANEXO I 
DEFINIÇÕES

Alterações no Sistema de Escapamento: alterações visualmente perceptíveis no 
sistema de escapamento (estado avançado de deterioração, componentes soltos, 
furos, entradas falsas de ar etc.) que impossibilitem ou afetem a medição dos gases 
de escapamento ou que comprometam o funcionamento do motor ou do sistema de 
controle de emissão.

Alterações nos Itens de Controle de  Emissão: alterações visualmente  percep-
tíveis (ausência, desconformidade com as especificações originais, inoperância ou 
estado avançado de deterioração) de componentes e sistemas de controle de 
emissão.

Assistente técnico: é o funcionário que auxilia o inspetor e faz a interface com o 
usuário, conduz o veículo, orienta e dá explicações sobre os procedimentos e resul-
tados. Ele não participa nem interfere no ensaio e não responde pelo resultado.

Centros de Inspeção: locais construídos e equipados com a finalidade exclusiva de 
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inspecionar a frota de veículos em circulação de modo seriado, quanto à emissão de 
poluentes, ruído e segurança.

CO: monóxido de carbono contido nos gases de escapamento, medido em % em 
volume.

COcorrigido: é o valor medido de monóxido de carbono e corrigido quanto à diluição 
dos gases amostrados, conforme a expressão:

COcorrigido = Fdiluição × COmedido

Condições de aceleração intermediária: condições de utilização do motor em car-
ga parcial, cuja potência específica em kW/t (quilowatts por tonelada) deve ser ava-
liada através da medição da velocidade e aceleração do veículo, inclinação da pista 
e de coeficientes típicos de resistência ao movimento de veículos, principalmente 
para atrito, aerodinâmica e inércia.

Condições normais de operação: são as condições de operação do veículo em 
tráfego normal, sob carga e velocidade compatíveis com as especificações originais 
do veículo, combustível comercial e quando os componentes do sistema de propul-
são e do sistema de controle de emissão de poluentes apresentam funcionamento 
regular e aceitável em relação aos padrões de projeto e de produção do veículo.

dB (A): unidade do nível de pressão sonora em decibéis, ponderada pela curva de  
resposta  em freqüência A, para quantificação de nível de ruído Descontaminação 
do óleo de cárter: procedimento utilizado para que o excesso de gases contaminan-
tes do óleo do cárter sejam recirculados através do sistema de recirculação dos ga-
ses do cárter e queimados na câmara de combustão pelo motor antes das medições.

Diagnose de bordo: avaliação realizada permanentemente pelo sistema de geren-
ciamento do motor, através do monitoramento de sinais emitidos por sensores es-
pecíficos, tendo capacidade para corrigir desvios de funcionamento, integrar todo o 
sistema e identificar o mau funcionamento de componentes, bem como protegê-los 
contra riscos decorrentes dos defeitos encontrados, emitir alarmes preventivos para 
a manutenção e fixar condições padrão para o funcionamento do motor em situa-
ções de emergência.

Dispositivos de informação sobre o funcionamento do motor: São os instrumen-
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tos e indicadores do painel do veículo que fornecem informações sobre as condições 
de seu funcionamento.

Fator de diluição dos gases de escapamento: é a porcentagem volumétrica de di-
luição da amostra de gases de escapamento devida à entrada de ar no sistema, dada 
pelas expressões:

Fdiluição = 15/(CO + CO2)medidos - para veículos movidos a etanol ou gasolina. 

Fdiluição = 12/(CO + CO2)medidos - para veículos movidos a GNV.

Fumaça azul: produtos de combustão de cor azulada, visíveis a olho nu, compostos 
por partículas de carbono, óleo lubrificante e combustível parcialmente queimado, 
excetuando-se o vapor de água.

Funcionamento irregular do motor: condição de operação caracterizada por uma 
nítida instabilidade da rotação de marcha lenta, ou da RPMmáxima livre do motor 
Diesel ou quando o motor do veículo só opera mediante o acionamento do afogador 
ou do acelerador, bem como quando apresenta ruídos anormais.

Gás de escapamento: substâncias emitidas para a atmosfera provenientes de qual-
quer abertura do sistema de escapamento.

Gases do cárter: substâncias emitidas para a atmosfera, provenientes de qualquer 
parte dos sistemas de lubrificação ou ventilação do cárter do motor.

HCcorrigido: é o valor medido de HC e corrigido quanto à diluição dos gases amostra-
dos, conforme a expressão:

HCcorrigido = Fdiluição × HCmedido

Hidrocarbonetos: total de substâncias orgânicas, incluindo frações de combustível 
não queimado e subprodutos resultantes da combustão, presentes no gás de esca-
pamento e que são detectados pelo detector de infravermelho para HC, expresso 
como normal hexano, em partes por milhão em volume - ppm.

Inspetor de emissões veiculares: é o técnico que realiza o ensaio, faz a entrada de 
dados no sistema, instala os equipamentos, acelera o veículo, expede o relatório e 
registra e cola o selo no veículo.
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Item de controle de emissão: componente ou sistema desenvolvido especificamen-
te para o controle de emissão de poluentes e/ou ruído. Considera-se como tal os 
sensores necessários ao gerenciamento eletrônico do motor, o conversor catalítico 
(catalisador), filtros de partículas (DPF), os dispositivos limitadores de fumaça 
(LDA), os sistemas de recirculação de gases do cárter (PCV) e do escapamento 
(EGR), o sistema de controle de emissões evaporativas e outros, definidos a critério 
do órgão responsável pelo gerenciamento do Programa I/M.

Itens de ação indesejável: são quaisquer peças, componentes, dispositivos, sis-
temas, softwares, lubrificantes, aditivos, combustíveis e procedimentos operacio-
nais em desacordo com a homologação do veículo, que reduzam ou possam redu-
zir a eficácia do controle da emissão de ruído e de poluentes atmosféricos de 
veículos automotores, ou produzam variações acima dos padrões ou descontínuas 
destas emissões em condições que possam ser esperadas durante a sua operação 
em uso normal.

LIM (Lâmpada indicadora de mau funcionamento): é o meio visível que informa 
ao condutor do veículo um mau funcionamento do sistema de controle de emissões

Marcha Lenta: regime de trabalho em que a velocidade angular do motor especifi-
cada pelo fabricante deve ser mantida durante a operação do motor sem carga e 
com os controles do sistema de alimentação de combustível, acelerador e afogador, 
na posição de repouso.

Medidor de Nível de Som: equipamento destinado a efetuar medição da pressão 
sonora provocada por uma fonte de ruído e que fornece medidas objetivas e repro-
dutíveis do nível do som, normalmente expressa em decibéis (dB).

Motociclo: qualquer tipo de veículo automotor de duas rodas, incluídos os ciclomo-
tores, motonetas e motocicletas.

Motor de dois tempos: motor cujo ciclo de funcionamento compreende duas fases 
(combustão-exaustão e admissão-compressão);

Motor de quatro tempos: motor cujo ciclo de funcionamento compreende quatro 
fases distintas (admissão, compressão, combustão e exaustão);
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Motor do ciclo Diesel: motor que funciona segundo o princípio de ignição por com-
pressão. Motor do ciclo Otto: motor que possui ignição por centelha.

Opacidade: medida de absorção de luz sofrida por um feixe luminoso ao atravessar 
uma coluna de gás de escapamento, expressa em m-1, entre os fluxos de luz emer-
gente e incidente.

Opacímetro: aparelho que mede, de maneira contínua, a opacidade dos gases de 
escapamento emitidos pelos veículos.

Peso Bruto Total - PBT: peso indicado pelo fabricante para condições específicas 
de operação, baseado em considerações sobre resistência dos materiais, capacida-
de de carga dos pneus etc., conforme NBR 6070.

Potência máxima: potência efetiva líquida máxima, conforme NBR-5484, expressa 
em KW (quilowatts).

Programa I/M: Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, que tem 
por objetivo realizar de forma sistemática e padronizada a emissão de poluentes 
atmosféricos e ruído.

Responsável técnico: é o responsável por um ou mais Centros de Inspeção, que 
responde tecnicamente pelos procedimentos praticados, fiscalização interna e pro-
posição de soluções para os casos específicos.

Sensores: são os dispositivos que medem as variáveis primárias de controle do mo-
tor (rotação, temperaturas, pressões, oxigênio no gás de escapamento etc.) e as 
transmitem para o módulo de controle do motor

Sistema de controle de emissões: significa o conjunto de componentes, inclusive o 
módulo de gerenciamento eletrônico do motor, e todo e qualquer componente rela-
tivo aos sistemas de alimentação de combustível, de ignição, de admissão, exaustão 
ou controle de emissões evaporativas que fornece ou recebe sinais deste módulo 
com função primordial de controlar a emissão de poluentes.

Sistema de escapamento: conjunto de componentes compreendendo o coletor de 
escapamento, tubo de escapamento, câmara(s) de expansão, silencioso(s) e, quan-
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do aplicável, conversor(es) catalítico( s), filtro(s) de partículas e outros sistemas de 
pós-tratamento de gás de escapamento e ruído. Considera-se mais de um escapa-
mento quando os gases de escape, desde as câmaras de combustão, são expelidos 
por tubulações totalmente independentes sem qualquer interligação entre si, de-
vendo-se considerar como resultado das medições, o que apresentar maior valor.

Sistema de redução de ruídos: dispositivos empregados com a finalidade de redu-
zir o ruído emitido pelo veículo, podendo ser constituído de barreiras ou isolamen-
tos acústicos até encapsulamentos de componentes do sistema de propulsão do 
veículo e sistemas de cancelamento eletrônico de ruídos.

Sistema OBD: é um sistema de diagnose de bordo utilizado no controle das emis-
sões e capaz de identificar a origem provável das falhas verificadas por meio de 
códigos de falha armazenados na memória do módulo de controle do motor, im-
plantado.

Vazamentos: vazamentos de fluídos do motor, do sistema de alimentação de com-
bustível e de gás de escapamento.

Veículo bi-combustível: Veículo com dois tanques distintos para combustíveis dife-
rentes, excluindo-se o reservatório auxiliar de partida.

Veículos derivados de motociclos: veículos com três ou mais rodas que apresen-
tam sistema de propulsão com características semelhantes às dos motociclos.

Veículo multi-combustível ou Flex: Veículo que pode funcionar com gasolina ou 
álcool etílico hidratado combustível ou qualquer mistura desses dois combustíveis 
num mesmo tanque.

Veículo REJEITADO: Veículo que apresenta condições desfavoráveis à realização 
dos testes de emissões.

Veículo REPROVADO: Veículos que apresentarem alterações e irregularidades na 
inspeção visual e/ou na inspeção de gases, de opacidade e de ruído.
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ANEXO II
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO DIESEL  

NO PROGRAMA I/M

1. O veículo depois de recepcionado no Centro de Inspeção deve ser direcionado 
para uma linha de inspeção.

2. O inspetor deve registrar a placa e realizar a conferência dos dados cadastrais do 
veículo junto ao órgão de trânsito.

3. Em seguida o inspetor registrará a quilometragem do veículo e certificar-se-á de 
que o motor do mesmo encontra-se em temperatura normal de operação.

4. A verificação da temperatura do motor poderá ser feita pelos seguintes métodos:
a) Informação do instrumento de painel do próprio veículo;

b) Medição da temperatura do óleo do motor;

c) Leitura, por termômetro digital, da temperatura externa do bloco do motor, a 
qual não deve ser inferior a 60º C, evitando-se a medição em área muito próxima 
à tubulação de escapamento.

5. Proceder a uma inspeção visual prévia, verificando se o veículo se encontra apto 
a ser inspecionado quanto à emissão gases.

5.1 Verificar se o motor é do tipo 2 tempos ou 4 tempos

5.2. Verificar, se o veículo apresenta:

a) Funcionamento irregular do motor;

b) Emissão de fumaça branco-azulada ou fumaça preta visivelmente intensa;

c) Violação de lacres do sistema de alimentação;

d) Vazamentos aparentes de fluidos (gotejamento de óleo, combustível, 
água, outros fluídos);

e) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de esca-
pamento (corrosão excessiva, furos não originais, falta de componentes), que 
causem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do nível de ruído. 
Obs.: Os sistemas de escapamento ou parte destes, não originais, poderão ser 
admitidos, desde que não prejudiquem os padrões originais de desempenho;
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f) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de ad-
missão de ar, que causem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento 
do nível de ruído;

g) Insuficiência de combustível para a realização da medição de emissão

h) A existência de qualquer anormalidade que possa apresentar risco de aci-
dentes, ou danos aos instrumentos de medição ou ao veículo durante a ins-
peção.

6. Constatada qualquer das irregularidades descritas no item acima, o veículo será 
considerado “REJEITADO” não podendo iniciar os procedimentos de medição de ga-
ses, sendo então emitido o Relatório de Inspeção do Veículo, encerrando-se a inspe-
ção.

7. No caso do veículo não ter sido rejeitado na pré-inspeção visual, o mesmo será 
submetido a uma inspeção visual dos itens de controle de emissão de gases e ruído, 
originalmente previstos para sua marca/modelo/versão, e dos dispositivos de infor-
mação sobre o funcionamento do motor. Devem ser observados, no que couber, 
desde que visíveis sem qualquer desmontagem, os eventuais defeitos nos itens se-
guintes:

a) Sistema PCV (ventilação positiva do cárter) ausente ou danificado.
Obs.: Todos os veículos leves com motor do ciclo Diesel naturalmente aspirado 
fabricados a partir de 1º/1/1996, todos os ônibus urbanos com motor Diesel na-
turalmente aspirado fabricados a partir de 1º/1/1988 e todos os veículos pesados 
com motor Diesel naturalmente aspirado fabricados desde 1º/1/1994 devem pos-
suir sistema PCV;

b) Fixação, conexões e mangueiras do sistema PCV, irregulares;

c) Sistema EGR (recirculação de gases de escapamento) ausente ou danificado;

d) Fixação, conexões e mangueiras do sistema EGR, irregulares;

e) Presença,  tipo  de  aplicação,  estado  geral,  verificação  do  conteúdo  e  fixa-
ção  dos  sistemas  de tratamento dos gases de escapamento, irregulares;

f) Presença, fixação e conexão elétrica de sensores, irregulares;

g) Existência de dispositivos de ação indesejável e adulterações do veículo que 
comprovadamente prejudiquem o controle de emissões;

h) Falta da tampa do reservatório de combustível e do reservatório de óleo do 
motor;
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i) Lâmpada (LIM) indicando mau funcionamento do motor;

j) Avarias, ausência ou estado avançado de deterioração de encapsulamentos, 
barreiras acústicas e outros componentes que influenciam diretamente na emis-
são de ruído do veículo, previstos para a marca/modelo/versão do veículo.

8. Caso o veículo apresente pelo menos uma das irregularidades acima, o mesmo 
será REPROVADO, mas deverá ser submetido à medição das emissões dos gases 
para efeito de orientação ao usuário.
9. Durante a pré-avaliação, o inspetor deverá decidir se o veículo deve ser submeti-
do à medição de ruído, conforme procedimento descrito no Anexo V. O sistema in-
formatizado também poderá selecionar aleatoriamente alguns veículos não indica-
dos pelo inspetor para controle e auditoria do processo de inspeção.

10. Previamente à medição da opacidade da fumaça, o inspetor deverá verificar o 
número de saídas independentes do escapamento, bem como a quantidade de tipos 
de combustível utilizados pelo veículo, para determinar o número de ensaios.

11. O inspetor deverá identificar as características do sistema de alimentação para a 
correta seleção dos limites aplicáveis para o motor, ou seja, se o mesmo é:

a) Naturalmente aspirado ou turbo alimentado com LDA (limitador de fumaça);

b) Turbo alimentado;

c) Para os veículos bicombustíveis com modos selecionáveis de alimentação, o 
inspetor deve efetuar os testes em cada um dos modos.

12. As medições devem ser realizadas com opacímetro que atenda à Norma NBR 
12897 - Emprego do Opacímetro para Medição do Teor de Fuligem de Motor Diesel 
- Método de Absorção de Luz, desde que seja correlacionável com um opacímetro de 
amostragem com 0,43m de comprimento efetivo da trajetória da luz através do gás 
e certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade In-
dustrial-INMETRO.

13. Para a execução das medições da opacidade da fumaça, o inspetor seguirá a 
sequência abaixo descrita, que deverá ser orientada pelo software de gerenciamen-
to da inspeção instalado no computador do equipamento.

13.1. Instalar o medidor de velocidade angular

13.2. Informar ao software de gerenciamento da inspeção as velocidades angula-
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res de marcha lenta e de máxima livre (corte). A fim de preservar a integridade 
mecânica do veículo acelerar lentamente o motor e observar os valores de veloci-
dade angular atingidos, certificando-se de sua conformidade com as especifica-
ções dos fabricantes.

13.3. Para a verificação, o motor deverá funcionar sem carga para a medição e 
registro do valor da RPMmarcha lenta, por até 10 segundos e, em seguida, deve 
ser acelerado lentamente desde a rotação de marcha lenta até atingir a RPMmáx.
livre, certificando-se de suas estabilizações nas faixas recomendadas pelo fabri-
cante, com a tolerância adicional de +100 RPM e -200 RPM na RPMmáx. livre e de 
+/- 100 RPM para a rotação de marcha lenta;

13.4. Se o valor de velocidade angular de máxima livre registrado não atender ao 
valor especificado, o veículo será considerado “REPROVADO”;

13.5. Se o valor encontrado para a marcha lenta estiver fora da faixa especificada, 
o veículo será considerado REPROVADO, mas deverá ser submetido à medição da 
opacidade;

13.6. Se as velocidades angulares de marcha lenta e de máxima livre não forem 
conhecidas, o software de gerenciamento da inspeção poderá fazer a sua deter-
minação de forma a constatar que o limitador de RPM está operando adequada-
mente, de acordo com as características do motor. Os valores assim determina-
dos serão a base para definição das faixas aceitáveis de medição da velocidade 
angular com a tolerância adicional de +100 RPM e -200 RPM na RPMmáx. Livre e 
de +/-100 RPM, para a rotação de marcha lenta;

13.7. Se ocorrer alguma anormalidade durante a aceleração do motor, o inspetor 
deverá desacelerar imediatamente o veículo, que também será considerado “RE-
JEITADO”, por funcionamento irregular do motor;

13.8. Após a comprovação de que as rotações de marcha lenta e de corte estão 
conformes, o veículo estará apto a ser inspecionado com relação à opacidade da 
fumaça;

13.9. Posicionar a sonda do opacímetro introduzindo pelo menos 300 mm no es-
capamento do veículo, com o motor em RPMmarcha lenta;

13.10. Se o operador tiver observado que o motor apresenta emissão excessiva de 
fumaça preta, antes de iniciar o procedimento completo de medição deve acele-
rar o motor por duas vezes até a RPMmáx. livre, inserir a sonda no tubo de esca-
pamento e acelerar até cerca de 75% da rotação de corte, por até 5s, e verificar o 
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valor máximo de opacidade registrado. Se esse valor for superior a 7,0m-1, o pro-
cedimento de medição será interrompido e o veículo será considerado “REPRO-
VADO”;

13.11. Para a realização do procedimento completo da medição da opacidade, o 
acelerador deverá ser acionado de modo contínuo e rapidamente (no máximo em 
1s), sem golpes, até atingir o final de seu curso. Deverão ser registrados os tem-
pos de aceleração entre o limite superior da faixa de rotação de marcha lenta e o 
limite inferior da faixa de rotação de máxima livre;

13.12. Manter a posição do acelerador descrita no item anterior até que o motor 
estabilize na faixa de rotação máxima, permanecendo nesta condição por um 
tempo máximo de 5 segundos.

Desacionar o acelerador e aguardar que o motor estabilize na RPMmarcha 
lenta e que o opacímetro retorne ao valor original obtido nessa mesma condição. 
O valor máximo da opacidade atingido durante esta seqüência de operações deve 
ser registrado como a opacidade medida, juntamente com o valor da rotação 
máxima atingida;

13.13.

13.14. Para a próxima leitura, repetir o procedimento descrito nos itens 13.11 e 
13.12 reacelerando, no máximo, em 5 segundos após a última estabilização em 
marcha lenta;

13.15. Se em determinada aceleração, a rotação máxima atingida estiver abaixo 
da faixa de rotação de corte especificada com as respectivas tolerâncias, o valor 
máximo de opacidade verificado não será registrado e a operação será despreza-
da devendo ser repetida;

13.16. Se ocorrer, em três acelerações consecutivas que a rotação máxima atingi-
da esteja abaixo da faixa de rotação de corte especificada com as respectivas 
tolerâncias, o veículo é “REPROVADO;

13.17. Em cada aceleração, se o tempo de elevação da rotação desde o limite su-
perior da faixa de rotação de marcha lenta até o limite inferior da faixa de rotação 
de máxima livre registrado ultrapassar 4,5s, a aceleração será desconsiderada e 
uma nova aceleração será realizada em seu lugar.

Se essa mesma condição ocorrer pela terceira vez durante o teste de acelera-
ção livre, o teste será interrompido e o veículo será “REJEITADO”, por funciona-
mento irregular do motor; (representado na Figura 1);
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Procedimento de Aceleração Livre - Tempos de Medição

NML: Rotação de Marcha Lenta
NMLmin: Rotação de Marcha Lenta Mínima NMLmax: Rotação de Marcha Lenta Máxima NRC: 
Rotação de Máxima Livre (Corte)
NRCmin: Rotação de Máxima Livre (Corte) Mínima NRCmax: Rotação de Máxima Livre (Corte) 
Máxima tA: Tempo de aceleração registrado
tB: Tempo de aceleração (o aumento da aceleração deve ser linear)
tx: Tempo de medição depois de atingida a rotação de máxima livre (conforme especificação do 
fabricante do motor ou 0,5 s ≤ tx ≤ 5,0 s)
tM: Tempo de medição = tB + tX
tH: Tempo de acelerador acionado = tM + mínimo 1 s
tL: Tempo entre acelerações = máximo 5 s após estabilização do valor de opacidade no regime de 

marcha lenta.

13.18. O procedimento de medição descrito em 13.11 a 13.16 deve ser realizado de 
4 a 10 vezes e o cálculo dos resultados deve ser efetuado conforme segue;

a) Desprezando-se a primeira aceleração para eliminação de resíduos acumula-
dos no escapamento, os valores de opacidade obtidos em três medições consecu-
tivas a partir da segunda medição inclusive, devem ser analisados e só podem ser 
considerados válidos quando a diferença entre o valor máximo e o mínimo neste 
intervalo não for superior a 0,5m-1;

b) O primeiro grupo de três valores consecutivos que atenda às condições de 
variação determinadas no subitem acima, é considerado como o grupo de medi-
ções válidas, encerrando-se o ensaio;
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c) O resultado do ensaio é a média aritmética dos três valores consecutivos váli-
dos, assim selecionados.

14. Em caso de atendimento aos limites de emissão e de velocidades angulares pre-
vistos para a marca/modelo do motor, e de o veículo ter sido aprovado na inspeção 
visual, o mesmo será considerado APROVADO e será emitido o Certificado de Apro-
vação do Veículo. Em caso contrário, o veículo será considerado REPROVADO e será 
emitido o Relatório de Inspeção do Veículo.

15. Além do Certificado de Aprovação do Veículo, os veículos aprovados poderão 
receber, a critério do órgão responsável, um selo de aprovação da inspeção.

16. O Certificado de Aprovação do Veículo deverá informar os limites e os valores 
obtidos nas medições de rotações e opacidade.

17. O Relatório de Inspeção do Veículo deverá informar os limites e, quando medi-
dos, os valores obtidos nas medições, bem como os itens de reprovação na inspeção 
visual, quando se tratar de REPROVAÇÃO e os itens não atendidos na pré-inspeção 
visual, quando se tratar de REJEIÇÃO.

18. Ao término do ensaio, com a sonda desconectada do sistema de escapamento, 
deve ser verificado o zero do opacímetro conforme prescrição do seu fabricante.

19. O opacímetro nunca deve, em qualquer condição de uso, estar posicionado na di-
reção da fumaça do escapamento, inclusive quando da realização do zero da escala.

ANEXO III
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO OTTO, EXCETO 

MOTOCICLOS E ASSEMELHADOS, NO PROGRAMA I/M

1. O veículo depois de recepcionado no Centro de Inspeção deve ser direcionado 
para uma linha de inspeção.

2. O inspetor deve registrar a placa e realizar a conferência dos dados cadastrais do 
veículo junto ao órgão de trânsito.

3. Em seguida o inspetor registrará a quilometragem do veículo e certificar-se-á de 
que o motor do mesmo encontra-se em temperatura normal de operação.
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4. A verificação da temperatura do motor poderá ser feita pelos seguintes métodos:

a) Informação do instrumento de painel do próprio veículo;

b) Medição da temperatura do óleo do motor (mínimo de 45°C para veículos re-
frigerados a ar e 70°C para os demais);

c) Leitura, por termômetro digital, da temperatura externa do bloco do motor, a 
qual não deve ser inferior a 60ºC, evitando a medição em área muito próxima à 
tubulação de escapamento.

5. Proceder a uma inspeção visual prévia, verificando se o veículo se encontra apto 
a ser inspecionado quanto à emissão  de gases.

5.1. Verificar se o motor é do tipo 2 tempos ou 4 tempos

5.2. Verificar, se o veículo apresenta:
a) Funcionamento irregular do motor;

b) Emissão de fumaça visível, exceto vapor d’água;

c) Vazamentos aparentes de fluidos (gotejamento de óleo, combustível, água, 
outros fluídos);

d) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de escapa-
mento (corrosão excessiva, furos não originais, falta de componentes), que cau-
sem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do nível de ruído. Obs.: Os 
sistemas de escapamento ou parte destes, não originais, poderão ser admitidos, 
desde que não prejudiquem os padrões originais de desempenho.

e) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de admissão 
de ar, que causem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do nível de ruído;

f) Insuficiência de combustível para a realização da medição de emissão.

g) A existência de qualquer anormalidade que possa apresentar risco de aciden-
tes, ou danos aos instrumentos de medição ou ao veículo durante a inspeção.

6. Constatada qualquer das irregularidades descritas no item acima, o veículo será con-
siderado “REJEITADO” não podendo iniciar os procedimentos de medição de gases, sen-
do então emitido o Relatório de Inspeção do Veículo, encerrando-se a inspeção.

7. No caso do veículo não ter sido rejeitado na pré-inspeção visual, o mesmo será sub-
metido a uma inspeção visual dos itens de controle de emissão de gases e ruído, origi-
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nalmente previstos para sua marca/modelo/versão, e dos dispositivos de informação 
sobre o funcionamento do motor. Devem ser observados, no que couber, desde que 
visíveis sem qualquer desmontagem, os eventuais defeitos nos itens seguintes:

a) Sistema PCV (ventilação positiva do cárter) ausente ou danificado.
Obs.: Todos os veículos leves com motor do ciclo Otto fabricados a partir de 
01/01/1978 e todos os veículos pesados com motor do ciclo Otto fabricados a 
partir de 01/01/1989 devem possuir sistema PCV.

b) Fixação, conexões e mangueiras do sistema PCV, irregulares;

c) Sistema EGR (recirculação de gases de escapamento) ausente ou danificado;

d) Fixação, conexões e mangueiras do sistema EGR, irregulares;

e) Cânister ausente ou danificado;

f) Fixação, conexões e mangueiras do cânister, irregulares;

g) Presença, tipo de aplicação, estado geral, verificação do conteúdo e fixação do 
catalisador, irregulares;

h) Presença, fixação e conexão elétrica de sonda lambda, irregulares;

i) Sistema de injeção de ar secundário ausente ou danificado;

j) Fixação da bomba e/ou conexões do sistema de injeção de ar secundário, irre-
gulares;

k) Existência de dispositivos de ação indesejável e adulterações do veículo que 
comprovadamente prejudiquem o controle de emissões;

l) Falta da tampa do reservatório de combustível (principal e secundário nos veí-
culos com motor a álcool e flexíveis) e do reservatório de óleo do motor;

m) Lâmpada (LIM) indicando mau funcionamento do motor ;

n) Avarias, ausência ou estado avançado de deterioração de encapsulamentos, 
barreiras acústicas e outros componentes que influenciam diretamente na emis-
são de ruído do veículo, previstos para a marca/modelo/versão do veículo.

8. Caso o veículo apresente pelo menos uma das irregularidades acima, o mesmo 
será REPROVADO, mas deverá ser submetido à medição das emissões dos gases 
para efeito de orientação ao usuário.

9. Durante a pré-avaliação, o inspetor deverá decidir se o veículo deve ser submeti-
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do à medição de ruído, conforme procedimento descrito no Anexo V. O sistema in-
formatizado também poderá selecionar aleatoriamente alguns veículos não indica-
dos pelo inspetor para controle e auditoria do processo de inspeção.

10. Previamente à medição de gases, o inspetor deverá verificar o número de saídas 
independentes do escapamento, bem como a quantidade de tipos de combustível 
utilizados pelo veículo, para determinar o número de ensaios.

11. Para os veículos movidos por mais de um combustível, o inspetor deve efetuar os 
testes com cada um dos combustíveis. Para tanto, o veículo deve ser submetido, 
entre as inspeções de cada combustível, a uma descontaminação de 30s a 2500 +/- 
200 RPM. O veículo “Flex” deve ser inspecionado com o combustível com que estiver 
abastecido.

11.1. Os veículos com opção selecionável para GNV devem ser ensaiados primei-
ramente com GNV e a seguir com o combustível líquido que estiver no tanque.

12. Antes da medição das emissões de gases, o inspetor deverá conectar o sensor do 
tacômetro ao veículo para comprovação do valor especificado pelo fabricante e da 
estabilização da rotação de marcha lenta dentro de uma faixa de variação máxima 
de 200 RPM. A verificação da velocidade angular do motor deve ser feita com um 
tacômetro apropriado, sem que haja a necessidade de desmontagem de qualquer 
peça do veículo. Se o valor encontrado para a marcha lenta estiver fora da faixa 
especificada ou não estabilizado, o veículo será REPROVADO, embora o ensaio deva 
ser realizado até o final.

13. Para a execução das medições de emissões de gases, o inspetor deverá seguir a 
sequência abaixo descrita (ilustração na Figura 1):

a) Posicionar a sonda no escapamento do veículo, introduzindo pelo menos 300 
mm. Para assegurar o correto posicionamento da sonda, o analisador de gases 
deve interromper a medição se o valor medido de CO2 for inferior a 3%

b) Previamente à medição dos gases de escapamento, deverá ser realizada a des-
contaminação do óleo do cárter mediante a aceleração em velocidade angular 
constante, de 2500 ± 200 RPM, sem carga e sem uso do afogador, quando exis-
tente, durante um período mínimo de 30 segundos.

c) Após a descontaminação de 30 segundos, o equipamento analisador de gases 
deve iniciar, automaticamente, a medição dos níveis de concentração de CO, HC 
e CO2 a 2500 RPM ± 200 RPM, sem carga, e enviar os resultados ao computador 
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de gerenciamento da inspeção que os registrará e calculará o fator de diluição 
dos gases de escapamento do veículo.

d) Se o fator de diluição resultar superior a 2,5 o posicionamento da sonda de 
amostragem deve ser verificado e o ensaio reiniciado. Caso persista o valor eleva-
do para a diluição, o veículo deve ser reprovado.

e) Para efeito da correção dos valores medidos de CO e HC, quando o fator de dilui-
ção resultar em valor inferior à unidade, o mesmo deverá ser arredondado para 1,0.

f) Se os valores medidos atenderem aos limites estabelecidos, o motor deverá ser 
desacelerado e novas medições deverão ser realizadas sob o regime de marcha 
lenta. Em caso de atendimento aos limites de emissão nos dois regimes de funcio-
namento e o veículo tiver sido aprovado na inspeção visual e na verificação da 
rotação de marcha lenta, este será APROVADO, sendo emitido o certificado de 
Aprovação do Veículo. Havendo reprovação na inspeção visual e/ou na verifica-
ção da rotação de marcha lenta, o ensaio é encerrado, e o veículo será REPROVA-
DO, sendo emitido o Relatório de Inspeção do Veículo

g) Se os valores de CO e/ou HC medidos em regime de 2500 ± 200 RPM após a 
descontaminação de 30 segundos, não atenderem aos limites estabelecidos, o 
veículo tiver sido aprovado na inspeção visual e na verificação da rotação de 
marcha lenta e a emissão de HC for inferior a 2000ppm, o motor deve ser manti-
do nesta faixa de rotação por um período total de até 180 segundos.

h) Durante esse tempo o equipamento deverá efetuar medições sucessivas dos 
níveis de concentração de CO, HC e diluição dos gases de escapamento.

i) Tão logo o equipamento obtenha resultado que possibilite a aprovação do veí-
culo durante o limite de 180 segundos, o motor deverá ser desacelerado e novas 
medições deverão ser realizadas sob o regime de marcha lenta.

j) Em caso de atendimento aos limites de emissão e todos os demais itens inspe-
cionados estiverem aprovados, o veículo está APROVADO e é emitido o certifica-
do de Aprovação do Veículo.

Em caso contrário, o veículo está REPROVADO e é emitido o Relatório de 
Inspeção do Veículo.

k) Se, depois de decorrido o tempo de 180 segundos, os resultados das medições 
ainda estiverem acima dos limites, o motor deverá ser desacelerado, devendo, 
entretanto, ser feita a medição no regime de marcha lenta e o veículo será RE-
PROVADO e emitido o Relatório de Inspeção do Veículo.



78 Manual 2015

l) Se os valores de CO e HC medidos em regime de 2500 ± 200 RPM após a des-
contaminação de 30 segundos, não atenderem aos limites estabelecidos, ou o 
veículo não tiver sido aprovado na inspeção visual ou na verificação da rotação 
de marcha lenta ou no fator de diluição, ele é REPROVADO, devendo, entretanto, 
ser feita a medição no regime de marcha lenta.

m) Em qualquer etapa das medições, se a emissão de HC for superior a 2000ppm 
o ensaio será interrompido para não danificar os analisadores e o veículo está 
REPROVADO.

Figura 1 - Ilustração gráfica da sequência de medições de gases

14. O Certificado de Aprovação do Veículo deverá informar os limites e os valores 
obtidos nas medições.

15. O Relatório de Inspeção do Veículo deverá informar os limites e os valores obti-
dos nas medições, bem como os itens de reprovação na inspeção visual, quando se 
tratar de REPROVAÇÃO e os itens não atendidos na pré-inspeção visual, quando se 
tratar de REJEIÇÃO.

16. Além do Certificado de Aprovação do Veículo, os veículos aprovados poderão 
receber, a critério do órgão responsável, um selo de aprovação da inspeção.

17. Antes da medição o analisador de gases deve garantir concentrações residuais 
de HC inferiores a 20 PPM.
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ANEXO IV
PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE MOTOCICLOS E ASSEMELHADOS DO 

CICLO OTTO NO PROGRAMA I/M

1. Previamente à inspeção, o veículo depois de recepcionado no Centro de Inspeção, 
deve ser direcionado para a linha de inspeção de motociclos, onde deverá ser orien-
tado a permanecer com o motor ligado para manter o aquecimento do motor, en-
quanto permanece na fila de espera.

2. O inspetor deve registrar a placa e realizar a conferência dos dados cadastrais do 
veículo junto ao órgão de trânsito.

3. Em seguida o inspetor registrará a quilometragem do veículo e certificar-se-á de 
que o motor do mesmo encontra-se em temperatura normal de operação.

4. A verificação da temperatura do motor poderá ser feita através de duas maneiras 
diferentes:

a) Informação do instrumento de painel do próprio veículo, quando existir;

b) Medição da temperatura do óleo do motor;

c) Leitura, por termômetro digital, da temperatura externa do bloco do motor, a 
qual não deve ser inferior a 60º C.

Neste caso, o termômetro deve ser apontado para a região quente do filtro de 
óleo, na parte externa do bloco do motor ou, na impossibilidade de medição nes-
te local, deve-se fazer a medição em outro ponto, próximo à galeria de circulação 
do óleo lubrificante do motor ou na base do cárter, evitando a medição em área 
que envolva a tubulação de escapamento.

5. Proceder a uma inspeção visual prévia, verificando se o veículo se encontra apto 
a ser inspecionado quanto à emissão gases.

5.1. Verificar se o motor do veículo é do tipo “2 tempos” ou “4 tempos”.

5.2. Verificar se a cilindrada nominal do veículo é menor que 250 cm3 ou é maior 
ou igual a 250 cm3, para seleção dos limites de emissões.

5.3. Verificar, se o veículo apresenta:

a) Funcionamento irregular do motor;

b) Emissão de fumaça visível, exceto vapor d’água;
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c) Vazamentos aparentes de fluidos (gotejamento de óleo, combustível, água, 
outros fluídos);

d) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de escapa-
mento (corrosão excessiva, furos não originais, falta de componentes), que cau-
sem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do nível de ruído. Obs.: Os 
sistemas de escapamento ou parte destes, não originais, poderão ser admitidos, 
desde que não prejudiquem os padrões originais de desempenho;

e) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de admis-
são de ar, que causem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do nível 
de ruído.

f) Insuficiência de combustível para a realização da medição de emissão.

g) Existência  de  qualquer  anormalidade  que  possa  apresentar  risco  de  aci-
dentes  ou  danos  aos instrumentos de medição e ao veículo durante a inspeção.

6. Constatada qualquer das irregularidades descritas no item acima, o veículo será 
“REJEITADO”, não podendo iniciar os procedimentos de medição de gases, sendo 
então emitido o Relatório de Inspeção do Veículo, encerrando-se a inspeção.

7. No caso do veículo não ter sido rejeitado na pré-inspeção visual, ele será subme-
tido a uma inspeção visual dos itens de controle de emissão de gases e ruído, origi-
nalmente previstos para sua marca/modelo/versão, e dos dispositivos de informa-
ção sobre o funcionamento do motor. Devem ser observados, no que couber, desde 
que visíveis sem qualquer desmontagem, eventuais defeitos nos itens seguintes:

a) Sistema PCV (ventilação positiva do cárter) ausente ou danificado.

b) Fixação, conexões e mangueiras do sistema PCV, irregulares;

c) Sistema EGR (recirculação de gases de escapamento) ausente ou danificado;

d) Fixação, conexões e mangueiras do sistema EGR, irregulares;

e) Presença, tipo de aplicação, estado geral, verificação do conteúdo e fixação do 
catalisador, irregulares;

f) Presença, fixação e conexão elétrica de sonda lambda, irregulares;

g) Sistema de injeção de ar secundário ausente ou danificado;

h) Fixação  da  bomba  (ou  válvula  PAIR)  e/ou  conexões  do  sistema  de  injeção  
de  ar  secundário, irregulares;
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i) Existência de  dispositivos de  ação indesejável e adulterações  do veículo que 
comprovadamente prejudiquem o controle de emissões;

j) Falta da tampa de reservatório de combustível e do reservatório de óleo do 
motor;

k) Lâmpada (LIM) indicando mau funcionamento do motor;

l) Avarias, ausência ou estado avançado de deterioração de encapsulamentos, 
barreiras acústicas e outros componentes que influenciam diretamente na emis-
são de ruído veículo, previstos para a sua marca/modelo/versão.

8. Caso o veículo apresente pelo menos uma das irregularidades acima, será RE P R 
O VA D O , mas deverá ser submetido à medição das emissões dos gases para efeito 
de orientação ao usuário.

9. Durante a pré-avaliação, o inspetor deverá decidir sobre a seleção do veículo para 
ser submetido à medição de ruído, conforme procedimento descrito no ANEXO V. 
Um sistema informatizado também poderá selecionar aleatoriamente alguns veícu-
los não indicados pelo inspetor para controle e auditoria do processo de inspeção.

10. Previamente à medição de gases, o inspetor deverá verificar o número de saídas 
independentes do escapamento, bem como a quantidade de tipos de combustível 
utilizados pelo veículo, para determinar o número de ensaios.

11. Antes da medição das emissões de gases, o inspetor deverá conectar o sensor do 
tacômetro ao veículo para comprovação do valor especificado pelo fabricante e da 
estabilização da rotação de marcha lenta dentro de uma faixa de variação máxima 
de 300 RPM. A verificação da velocidade angular do motor deve ser feita com um 
tacômetro apropriado, sem que haja a necessidade de desmontagem de qualquer 
peça do veículo.

12. Caso a marcha lenta se mostre instável, o motor pode ser acelerado rapidamente 
por três vezes consecutivas e retornar ao regime de marcha lenta, quando nova ve-
rificação deve ser feita.

13. Se ainda for verificada instabilidade da rotação de marcha lenta, o veículo será 
considerado REPROVADO, porém mesmo assim deverá ser submetido à medição 
das emissões dos gases para efeito de orientação ao usuário.
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14. Caso o modelo do veículo não permita a captação da rotação do motor, o inspetor 
deverá verificar visualmente e auditivamente, se a rotação de marcha lenta está esta-
bilizada. Em caso positivo, a inspeção deve prosseguir sem a necessidade de registro 
da rotação. Caso o inspetor verifique que a rotação de marcha lenta não está estável, 
o veículo deverá ser REJEITADO por “Funcionamento irregular do motor”.

15. Para a execução das medições de emissões de gases, o inspetor deverá seguir a 
seqüência abaixo descrita:

a) Instalar um dispositivo de adaptação aos escapamentos dos veículos que per-
mitam que a tomada de ar da amostra não seja afetada pela entrada de ar exter-
no ou pelos pulsos da exaustão dos gases do motor, conforme os modelos cons-
tantes das Figuras 1 e 3.

Figura 1 - Adaptador externo com coifa flexível

O tubo extensor reto deve possuir, pelo menos, 400 mm de comprimento e diâ-
metro máximo de 60 mm, onde deve ser posicionada a sonda de amostragem, 
seja pela extremidade de saída ou incorporada no tubo extensor. O extensor 
deve ser ajustado à ponteira do tubo de escapamento por meio de acoplamen-
to flexível, que amorteça as vibrações do escapamento e as pulsações dos 
gases e seja estanque à entrada de ar externo.
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Figura 2 - Exemplo de extensão com sonda móvel e coifa flexível

Figura 3 - Adaptador interno

Outras configurações podem ser usadas, desde que possibilitem tomadas de 
amostra representativa e resultados equivalentes aos obtidos com a configura-
ção recomendada.

b) O veículo deve estar posicionado de maneira perpendicular ao plano do solo, 
com suas rodas apoiadas no solo, e com o motor em marcha lenta.

c) Antes da realização da medição de gases o inspetor deve se certificar de que o 
veículo esteja com o acelerador na posição de repouso.

d) Posicionada a sonda no dispositivo de captação dos gases descrito acima, o 
equipamento analisador de gases deve efetuar medição de CO, CO2 e HC em re-
gime de marcha lenta enquanto registra o valor médio dessa rotação e enviar os 
resultados ao computador de gerenciamento da inspeção que os registrará e cal-
culará o fator de diluição dos gases de escapamento do veículo. Para assegurar o 
correto posicionamento da sonda, o analisador de gases deve interromper a me-
dição se o valor medido de CO2 for inferior a 3%

e) Se o valor encontrado para a rotação de marcha lenta estiver fora da faixa 
especificada o veículo será REPROVADO.

f) Se o fator de diluição resultar superior a 2,5 o posicionamento da sonda de 
amostragem deve ser verificado e o ensaio reiniciado. Caso persista o valor eleva-
do para a diluição, na segunda tentativa, o veículo deve ser REPROVADO, exceto 
nos casos especialmente autorizados em razão de dificuldades na adaptação da 
sonda ao tubo de escapamento. Para efeito da correção dos valores medidos de 
CO e HC, quando o fator de diluição resultar em valor inferior à unidade, o mes-
mo deverá ser arredondado para 1,0.
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g) Em qualquer etapa das medições, se a emissão de HC for superior a 5000 ppm 
o ensaio deve ser interrompido para não contaminar os analisadores e o veículo 
será REPROVA D O .

h) Se os valores corrigidos de CO e HC não atenderem aos padrões de emissão 
estabelecidos, o motor deve ser acelerado rapidamente por três vezes consecuti-
vas, retornar para o regime de marcha lenta e nova medição deve ser realizada. 
Na eventualidade de os novos valores corrigidos de CO e HC também não aten-
derem aos limites estabelecidos, o veículo será REPROVADO.

i) Em caso de atendimento aos limites de emissão e do veículo ter sido aprovado 
na inspeção visual e na verificação da rotação de marcha lenta, este será APRO-
VADO e sendo emitido o certificado e Aprovação do Veículo. Em caso contrário, 
o veículo será REPROVADO e sendo emitido o Relatório de Inspeção do Veículo.

j) Os veículos derivados de motociclos poderão ter a emissão dos gases de exaus-
tão medida de forma similar à estabelecida para os veículos dos quais derivam.

16. O Certificado de Aprovação do Veículo deverá informar os limites e os valores 
obtidos nas medições.

17. O Relatório de Inspeção do Veículo deverá informar os limites e os valores obti-
dos nas  medições e os itens não atendidos na inspeção visual, quando se tratar de 
REPROVAÇÃO, ou os itens não atendidos na pré-inspeção visual, quando se tratar 
de REJEIÇÃO.

18. Os veículos aprovados deverão receber um Certificado de Aprovação do Veículo.

19. Antes da medição o analisador de gases deve garantir concentrações residuais 
de HC inferiores a 20 ppm.
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ANEXO V
PROCEDIMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE RUÍDO EM CENTROS DE INSPEÇÃO

1. Objetivo:
1.1.Este procedimento destina-se à verificação anual da conformidade de veículos 
em uso com os níveis de ruído estabelecidos para veículos em uso e adapta a 
Norma NBR 9714 às condições de trabalho existentes nos Centros de Inspeção de 
Veículos para a medição do ruído emitido nas proximidades do sistema de esca-
pamento na condição parado.

1.2. O método é destinado  a verificar o  nível de ruído emitido  por veículos em 
uso, levando em consideração as variações no ruído emitido por seus componen-
tes, causadas por:

a) desgaste, deterioração, ou modificação de componentes, regulagens fora 
da especificação do fabricante;

b) remoção parcial ou completa de dispositivos que reduzem a emissão de 
ruído.

1.3. Estas variações podem ser determinadas por comparação dos resultados 
com medidas de referência efetuadas em condições semelhantes, quando da ho-
mologação do veículo.

2. Inspeção visual e pré-análise
2.1. A inspeção de veículos em uso, para determinar a sua conformidade com as 
exigências de controle de ruído, deve ser iniciada por uma inspeção visual, para 
que o inspetor verifique se há ocorrência de anormalidades, tais como: a ausên-
cia de componentes, peças defeituosas, corroídas ou não originais e com carac-
terísticas não aplicáveis ao modelo ou versão do veículo.

2.2. Em seguida deve ser realizada, por um inspetor devidamente treinado, uma 
pré-análise auditiva para verificar se o veículo apresenta timbres e níveis de ruído 
considerados anormais. Caso o inspetor verifique na pré-análise auditiva alguma 
anomalia, o veículo deve ser submetido à medição do ruído na condição parado 
para a confirmação da avaliação inicial quanto à sua desconformidade.

2.3. O ensaio na condição parado será também aplicado, aleatoriamente, aos 
veículos não selecionados, para auditoria do processo e verificação da habilidade 
do ins p e t o r.
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3. Aparelhagem
3.1. O instrumento de medição deve ser um medidor de nível de som (MNS), ou 
um sistema de medição equivalente, cujas características devem estar de acordo 
com a IEC 651, referente ao tipo 1 (tipo de precisão) ou com a IEC 61672:2003 
referente ao tipo 2, previamente calibrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO ou por laboratórios pertencen-
tes à Rede Brasileira de Calibração - RBC.

3.2. Se um dispositivo de proteção contra o vento for utilizado, seu efeito sobre a 
exatidão da medição deve ser levado em conta de acordo com as indicações do 
fabricante.

3.3. O MNS deve operar na curva de ponderação “A” e a sua característica dinâ-
mica deve operar na condição de resposta rápida (“F”).

3.4. Antes da primeira medição do dia e sempre que o equipamento for religado, 
ou houver mudanças bruscas de temperatura ambiente, deve-se efetuar uma ve-
rificação da escala do MNS com um calibrador fixo em 94 dB(A). O valor encon-
trado deve ser armazenado no sistema como o “valor antes do último ajuste” e a 
escala do MNS deve ser reajustada para 94 dB(A), seguindo-se as instruções do 
fabricante. O órgão ambiental pode solicitar verificações periódicas adicionais 
caso seja demonstrado estatisticamente a sua necessidade para assegurar a exa-
tidão dos resultados.

3.5. O instrumento medidor deve ter comunicação eletrônica para o registro das 
medições de ruído e seu armazenamento em tempo real, simultaneamente com a 
medição da RPM do motor no instante determinado pelo equipamento para a 
desaceleração, bem como armazenar os dados necessários à rastreabilidade do 
ensaio e a sua conexão com a identificação do veículo e do inspetor.

3.6. O equipamento completo deve ser dotado de software que conduza o ensaio 
orientando o inspetor quanto aos momentos adequados para a aceleração e de-
saceleração do motor, indicando a RPM do motor, minimizando a possibilidade 
de interferência do inspetor sobre os resultados do ensaio.

3.7. O software do equipamento também deve realizar a análise estatística dos 
níveis sonoros medidos em cada condição, para a validação do ensaio conforme 
prescrito nos itens 6.2.4 e 6.2.5. e emitir o laudo final do ensaio com as caracte-
rísticas requeridas pelo Programa de Inspeção e Manutenção - I/M.
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4. Condições e local de ensaio
4.1. O local de ensaio deve consistir em  uma área plana de concreto, asfalto ou 
outra superfície equivalente, cujos limites devem distar pelo menos 1,0m das ex-
tremidades do veiculo, não havendo objetos próximos que possam afetar signifi-
cativamente a leitura do MNS.

4.2. Durante a medição do ruído do escapamento, o microfone deve estar a uma 
distância maior que 1,0m da guia de calçada ou qualquer outro obstáculo e ne-
nhum observador deve estar a menos de 1m do microfone durante a inspeção.

4.3. Os locais indicados para a execução dos ensaios devem ser acusticamente 
adequados, o que deve ser comprovado mediante comparação de medições de 
veículos neste local e em outro em condições isentas de interferências.

5. Condições atmosféricas e ruído ambiente
5.1. As medições não devem ser efetuadas em condições de tempo adversas e 
rajadas de vento não devem afetar o resultado da avaliação.

5.2. É recomendável que o nível do ruído ambiente seja no mínimo 10 dB(A) me-
nor do que os níveis medidos durante o ensaio. Caso esta condição não seja 
atendida, o resultado pode ser corrigido de acordo com o item 6.2.8., caso seja 
superior ao limite estabelecido.

6. Execução do ensaio
6.1.Posicionamento do veículo e do microfone

6.1.1.O veículo deve ser posicionado na área de ensaio, com o motor em sua tem-
peratura normal de trabalho e a alavanca de mudança das marchas na posição 
neutra e sem o acionamento da embreagem.

6.1.2. Os analisadores de ruído devem ser posicionados na altura da saída do 
tubo de escapamento (ou a 20cm mínimo do solo quando esta altura for menor), 
a 50cm de distância da sua extremidade e a 45°±10° do eixo do tubo, utilizando-
-se um gabarito conforme Figura 1.
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Figura 1 - Gabarito para posicionamento do microfone nas proximidades do escapamento

6.1.3. A menos que indicado pelo fabricante, o eixo de referência do microfone 
para condições de campo livre (ver IEC 651) deve ser sempre paralelo à superfície 
do local de ensaio (inclusive no caso de a altura do orifício de saída dos gases de 
escapamento ser menor que 0,2m) e fazer um ângulo de 45°±10°com o plano 
vertical que contém a direção do fluxo de gases e posicionado conforme mostra-
do na Figura 2.

6.1..4.Na medida da altura do microfone em relação ao solo e dos demais compri-
mentos é permitido um erro máximo de 0,01m (ver Figura 2).

6.1.5. Para veículos providos de um único silencioso e duas ou mais saídas distan-
ciadas de 0,3m ou menos, somente a posição do microfone referida ao orifício de 
saída mais próximo ao lado externo do veículo deve ser usada ou, quando o mes-
mo não puder ser determinado, o orifício de saída mais alto da superfície do local 
do ensaio deve ser o escolhido;

6.1.6.Para veículos com saídas de escapamento conectadas a silenciosos inde-
pendentes, ou a um único silencioso, porém distanciadas em mais de 0,3m, deve 
ser feito um ensaio para cada saída, como se ela fosse a única, e o maior resulta-
do deve ser o considerado.

6.1.7. Para veículos com tubo de escapamento vertical, o microfone deve ser po-
sicionado na altura do orifício de escapamento, orientado para o mesmo e com 
seu eixo na horizontal, a uma distância de 0,5m a partir do lado do veiculo mais 
próximo do orifício de saída dos gases.

6.1.8. Quando o microfone não puder ser posicionado conforme a Figura 2, devi-
do à presença de obstáculos que façam parte do veículo, tais como: roda sobres-
salente, reservatório de óleo, bateria, etc., o microfone deve ser posicionado a 
uma distância maior que 0,5m do obstáculo mais próximo e seu eixo de referên-
cia, para condições de campo livre, deve ser orientado no sentido do orifício do 
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escapamento, em um ponto em que a influência provocada pelos obstáculos 
mencionados acima seja mínima.

6.1.9. A Figura 2 abaixo apresenta esquemas da configuração do local de ensaios 
e do posicionamento do microfone para medição de ruído de escapamento.

Figura 2 - Local de ensaio e posições do microfone para medição do ruído de escapamento

6.2. Condições de operação do motor

6.2.1.O motor deve ser estabilizado em marcha lenta, para a medição do ruído 
nesta condição  (RML), em seguida acelerado até a RPM máxima de ensaio, defi-
nida em 6.2.2, e bruscamente desacelerado a partir desta velocidade angular 
para a condição de marcha lenta novamente. A medição do nível máximo de ruído 
(Racel) deve iniciar-se por um breve período durante a condição de velocidade 
angular máxima constante e continuar por toda a desaceleração. Somente o 
maior valor deve ser anotado.

6.2.2. Durante o período de levantamento de dados para a revisão dos limites 
máximos estabelecidos, a máxima velocidade angular do motor para ensaio deve 
ser estabilizada nos seguintes valores, sendo admitida uma variação máxima de 
±200 RPM.

a) Para todos os veículos automotores, a velocidade de teste é ¾ da velocidade 
angular de potência máxima do motor, ou a especificada pelo fabricante para 
este ensaio, exceto os constantes nos incisos “b”, “c”, “d” e “e”, a seguir;

b) Para motores de motociclos e assemelhados com velocidade angular de potên-
cia máxima acima de 5000 rotações por minuto, a velocidade de ensaio é de ½ 
da velocidade angular de potência máxima do motor;
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c) Para veículos que, por projeto, não permitam a estabilidade nas velocidades in-
dicadas em “a” e “b”, deve-se utilizar a rotação máxima que possa ser estabilizada.

d) No caso da velocidade angular de potência máxima ser desconhecida, o ensaio 
de ruído de veículos com motor do ciclo Otto poderá ser realizado sob as seguin-
tes RPM:

i) 2500rpm e a 3500rpm para veículos leves anteriores a 1997;

ii) 3000rpm e a 4000rpm para os motociclos, bem como os veículos leves de 1997 
em diante;

e) No caso da velocidade angular de potência máxima ser desconhecida, o ensaio 
de ruído de veículos com motor do ciclo Diesel poderá ser realizado a ¾ da RPM 
máxima livre, sendo que o órgão ambiental responsável poderá autorizar outros 
valores entre 60% e 75% da RPM máxima livre.

f) O órgão ambiental poderá estabelecer outros valores da velocidade angular 
para ensaio do veículo na condição parado, desde que tecnicamente justificáveis.

6.2.3. A avaliação do ruído de um veículo, em local sujeito a interferências de ru-
ído externo ao local do ensaio, deve considerar pelo menos 6 (seis) medições dos 
níveis mínimos de ruído com o motor ligado em marcha lenta (“RML”), intercala-
das com 5 (cinco) medições dos níveis máximos a partir da condição acelerada 
(“RAcel”) e 2 (duas) medições do nível do ruído ambiente (“RAmb”) realizadas 
imediatamente antes e depois do ensaio feitas com o motor desligado e através 
de uma amostragem do nível de ruído equivalente por um período de 10 segun-
dos, como indica a seqüência: Ramb1 - RML1 - RAcel1 - RML2 - RAcel2 - RML3 - 
RAcel3 - RML4 - RAcel4 - RML5 - RAcel5 - RML6 - Ramb2, ilustrada na Figura 3.

6.2.4. O resultado do ensaio é dado pela mediana dos valores máximos (“RAcel”), 
desde que os níveis medidos imediatamente acima e abaixo da mediana não difi-
ram em mais de 2 dB(A), identificando e eliminando desta forma as leituras afe-
tadas de interferências de ruído externo;

6.2.5. Caso a variação acima exceda 2 dB(A), pode-se acrescentar, num mesmo 
ensaio, duas ou quatro medições adicionais em aceleração e as correspondentes 
em marcha lenta, até que os níveis medidos imediatamente acima e abaixo da 
nova mediana de todos os valores máximos não difiram em mais de 2 dB(A), para 
que o ensaio seja considerado válido.

Se após as quatro medições adicionais não forem encontradas as condições 
para validação do ensaio, o mesmo será considerado inválido e deverá ser repeti-
do, exceto durante a fase de levantamento de dados do Programa.
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6.2.6. O nível base de ruído ambiente é definido como o percentil de 20% (P20) 
de todos os níveis mínimos de ruído - 6 a 10 medidos em marcha lenta (“RML”), 
juntamente com os dois níveis medidos com motor desligado (“Ramb1” e “Ramb2”) 
–, todos medidos na mesma seqüência de ensaio.

Figura 3 - Seqüência de medições de ruído nas proximidades do escapamento e resultados

6.2.7. Caso a diferença entre a mediana dos ruídos máximos e o nível base de 
ruído ambiente definido em 6.2.6. seja inferior a 10 dB(A) e superior a 3 dB(A) 
e esta mediana exceder o limite aplicável, é permitida a utilização da fórmula 
abaixo para a correção (também representada pela curva da Figura 4), sub-
traindo o ruído ambiente para a determinação da efetiva emissão sonora do 
escapamento do veículo. Esta curva é gerada a partir da fórmula de subtração 
de fontes sonoras:

Rv = 10 * log(10(Rm /10) - 10(Ra /10)) Onde:

Rv: é o nível de ruído real do veículo que se pretende avaliar

Rm: é o nível de ruído total medido (mediana que inclui a fonte e o ruído de fun-
do) Ra: é o nível de ruído de ambiente (sem a presença do veículo sob avaliação)
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Figura 4 - Curva de correção da interferência do ruído ambiente
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6.2.8. Para levantamentos de dados estatísticos, deve-se registrar a informação 
do posicionamento do tubo de escape dos gases de exaustão considerando as 
seguintes alternativas:

a) traseiro, horizontal, unitário;

b) traseiro, horizontal, duplo;

c) traseiro, vertical, com motor traseiro;

d) traseiro, vertical, com motor central;

e) traseiro, vertical, com motor dianteiro;

f) central, para baixo;

g) central, para o lado esquerdo ou direito;

h) dianteiro, vertical, unitário;

i) dianteiro, vertical, duplo;

j) outro (especificar)

7. Resultado da Inspeção
Os resultados dos ensaios de veículos em uso podem ser interpretados pela compa-
ração com os resultados de ensaios de referência, nos quais veículos ainda novos 
são ensaiados na condição parado.  Os valores obtidos por este método não são 
representativos do ruído total emitido pelos veículos em movimento  como  medido  
por  outras  normas.  Estes  valores  não  devem  ser  utilizados  para  efetuar com-
paração entre o ruído total emitido por veículos diferentes.

7.1. Caso seja constatada alguma anormalidade na inspeção visual, o veículo será 
considerado REJEITADO.

7.2. Se a mediana determinada em 6.2.4. e 6.2.5. ou a mediana corrigida segundo 
6.2.7.  resultar inferior ao limite aplicável e não for constatada nenhuma anorma-
lidade na inspeção visual, o veículo será considerado como APROVADO no en-
saio.

7.3. Se o resultado do ensaio for superior ao limite estabelecido, o veículo será 
considerado REPROVADO.

7.4. O relatório gravado pelo equipamento de medição deve conter os seguintes 
campos:
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No primeiro ano de implantação do Programa de I/M, os resultados da inspeção 
de ruído poderão ter o caráter de conscientização e levantamento de dados, não 
sendo motivo para sanções ou de bloqueio do licenciamento do veículo.

DADOS INICIAIS E IDENTIFICAÇÕES

Ano_Exercício Hora_Final_Inspeção Posição_Motor

Placa Nº do Medidor de Nível Sonoro Insp. Visual_Ruído 1

Tipo de motor Data e Hora da ùltima Verificação Insp. Visual_Ruído 2

Centro_Inspeção Valor Antes do Último Ajuste Insp. Visual_Ruído 3

Linha_Inspeção Ano Fabricação Nº Escap. p/Medição

Nome_Inspetor Ano Modelo Res. Aval. Subj. Ruído

Nome_Supervisor Marca_ID Ruído_Max_Info

Data_Inspeção Marca_Modelo_Motor RPM Ensaio Especificado

Hora_Inicial_Inspeção Veic. Dispensado_Avaliação

RESULTADOS PARA CADA SAÍDA DE ESCAPAMENTO

Ruído Ambiente 1 Ruído_Acel._1 RPM 1

Ruído Lenta 1 Ruído_Acel._2 RPM 2

Ruído Lenta 12 Ruído_Acel._3 RPM 3

Ruído Lenta 3 Ruído_Acel._4 RPM 4

Ruído Lenta 4 Ruído_Acel._5 RPM 5

Ruído Lenta 5 Ruído_Acel._6 RPM 6

Ruído Lenta 6 Ruído_Acel._7 RPM 7

Ruído Lenta 7 Ruído_Acel._8 RPM 8

Ruído Lenta 8 Ruído_Acel._9 RPM 9

Ruído Lenta 9 Mediana Ruído Res Ruído

Ruído Lenta 10 Variação entre 3 Melhores Motivo_Ruído

Ruído Ambiente 2 Mediana Corrigida

P1 20
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ANEXO VI  
CARACTERÍSTICAS DOS CENTROS DE INSPEÇÃO

1. Os centros de inspeção devem ser construídos em locais escolhidos adequada-
mente para que seu funcionamento não implique em prejuízo do tráfego em suas 
imediações. Devem possuir área de estacionamento para funcionários e visitantes, 
área de circulação e espera dos veículos, área coberta para serviços gerais e admi-
nistrativos e instalações para guarda de equipamentos, materiais, peças de reposi-
ção e gases de calibração quando couber.

2. Os centros de inspeção devem ser cobertos, possibilitando o desenvolvimento das 
atividades de inspeção, independentemente das condições climáticas e dispor de 
ventilação adequada para permitir a inspeção de veículos com o motor ligado.

3. Os centros de inspeção devem ser adequadamente dimensionados e possuir sis-
tema de múltiplas linhas de inspeção de modo a evitar interrupções das atividades 
e filas com tempo de espera superior a 30 minutos.

4. Os centros de inspeção devem funcionar em regime de horário que possibilite 
atendimento adequado aos usuários.

5. Todas as atividades de coleta de dados, registro de informações, execução dos 
procedimentos de inspeção, comparação dos dados de inspeção com os limites es-
tabelecidos e fornecimento de certificados e relatórios, devem ser realizadas através 
de sistemas informatizados.

5.1. Os sistemas devem permitir o acesso em tempo real aos dados de inspeção 
em cada linha, bem como o controle do movimento diário, pela unidade de super-
visão do Programa, que deve estar permanentemente interligada com os centros 
de inspeção.

5.2. Os sistemas devem ser projetados e operados de modo a impedir que os 
operadores de linha tenham acesso a controles que permitam a alteração de pro-
cedimentos ou critérios de rejeição/aprovação/reprovação.

5.3. Somente os operadores certificados podem ter acesso ao sistema de opera-
ção das linhas de inspeção, através de código individual.

6. As linhas de inspeção devem ser operadas por pessoal devidamente treinado e 
certificado para o desenvolvimento das atividades de inspeção.
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6.1. É responsabilidade da instituição operadora do Programa I/M a certificação 
de inspetores e de assistentes técnicos dos centros de inspeção.

6.2. Os inspetores e assistentes técnicos devem ser treinados e certificados pe-
riodicamente,  para atualização em novas tecnologias empregadas para o contro-
le das emissões de poluentes pelos veículos e novos procedimentos de inspeção.

7. Nenhum serviço de ajuste ou reparação de veículos poderá ser realizado nos 
centros de inspeção. Os inspetores, assistentes técnicos e o pessoal de apoio e su-
pervisão não podem recomendar empresas para realização dos serviços.

8. Os equipamentos utilizados na inspeção de veículos leves do Ciclo Otto devem 
apresentar  as seguintes características:

8.1. Os analisadores de CO, HC e CO2 devem ser do tipo infravermelho não dis-
persivo ou de concepção superior, devem atender as especificações estabeleci-
das na regulamentação BAR 90, do Bureau of Automotive Repair do Estado da 
Califórnia, EUA, ou em normas de maior atualização tecnológica, serem adequa-
dos aos combustíveis utilizados no território nacional, e aprovados pelo órgão 
ambiental do Estado.

8.2. Os analisadores de gases devem possuir sistema adequado de verificação e 
eliminação automática de aderência de HC no sistema de amostragem.

8.3. Os medidores de nível sonoro utilizados devem atender aos requisitos esta-
belecidos pela norma NBR-9714 - Ruído Emitido por Veículos Automotores na 
Condição Parado - Método de Ensaio ou em normas de maior atualização tecno-
lógica. Os microfones podem ser do tipo 1 ou tipo 2 e, alternativamente, o medi-
dor de ruído pode utilizar dois microfones simultaneamente para a medição dos 
níveis de ruído ambiente e do escapamento.

9. Os equipamentos utilizados para a medição de CO, HC, CO2, e nível de ruído, 
devem estar sempre calibrados, possuir funcionamento automático e não devem 
permitir a interferência do operador no registro dos valores medidos.

10. Os resultados da inspeção devem ser impressos em formulários próprios indi-
cando os itens inspecionados.

10.1. O resultado da emissão de CO e HC devem ser registrados sob as formas 
“medido” e “corrigido”, bem como a emissão de CO2 e o fator de diluição, para 
posterior auditoria.
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11. Os centros de inspeção devem manter equipamentos de reserva calibrados e 
estoque de peças de reposição, de modo a garantir que eventuais falhas de equi-
pamentos não provoquem paralisações significativas na operação das linhas de 
inspeção.

12. A instituição operadora do Programa I/M deve realizar verificações periódicas da 
calibração e manutenção geral dos equipamentos utilizados nos centros de inspe-
ção, bem como desenvolver programas de auditoria de equipamentos e procedimen-
tos, conforme os critérios estabelecidos pelo órgão gestor.

13. As inspeções serão realizadas por profissionais regularmente habilitados em cur-
sos de capacitação específicos para Programas I/M.

14. O inspetor de emissões veiculares, para atuar em uma estação, deve atender aos 
seguintes requisitos:

a) Possuir carteira nacional de habilitação;

b) Ter escolaridade mínima de segundo grau;

c) Ter curso técnico completo em automobilística ou mecânica, ou experiência 
comprovada no exercício de função na área de veículos automotores superior a 
um ano, ou ter acumulado no mínimo 6 (seis) meses como assistente técnico de 
inspetor de emissões veiculares;

d) Ter concluído curso preparatório para inspetor técnico de emissões veiculares, 
reconhecido pelo órgão gestor do programa;

e) Não ser proprietário, sócio ou empregado de empresa que realize reparação, 
recondicionamento ou comércio de peças de veículos;

15. Em todos os casos deve ser feita uma avaliação da qualificação técnica mediante 
exame de conhecimentos teóricos e práticos, de acordo com procedimentos estabe-
lecidos pelo órgão gestor a ser aplicada por entidade de reconhecida competência 
nesse campo.

16. O assistente técnico deve ter habilitação de motorista, formação mínima de nível 
secundário e um treinamento específico para adquirir as noções gerais do Programa 
I/M para receber o usuário, conduzir o seu veículo à linha de inspeção e entregá-lo 
novamente com os resultados e as orientações ecessárias ao cliente.
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ANEXO VII
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS INSPEÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELOS 

FABRICANTES DE VEÍCULOS E MOTORES

1. Os fabricante/importador de veículos e/ou motores, devem disponibilizar as espe-
cificações e parâmetros necessários à inspeção veicular, de todos os modelos pro-
duzidos inclusive os dispensados do atendimento aos limites do PROCONVE/PRO-
MOT, no formato apresentado nos quadros modelo a seguir.

1.1. Todos  os  campos  definidos  nestes  quadros  modelo  devem  ser  preenchi-
dos  obrigatoriamente, marcando-se “n.a.” quando o item não for aplicável ao 
modelo do veículo em questão.

1.2. Além dos campos definidos, o fabricante pode complementar os quadros 
modelo com colunas adicionais para acrescentar as informações que julgar ne-
cessárias.

Quadro 1 - Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso com motor do ciclo Otto 
Onde:
a) 1 - automóvel ou derivado; 2 - comercial não derivado de automóvel; 3 - motociclo
b) 1 - closed coupled(diretamente ligado ao coletor de descarga); 2 - sob o assoalho
c) 1 - compartimento do motor; 2 - interior do veículo sob o painel; e - lado esquerdo; d - lado di-
reito; c - centro; 3 - outro (especificar)
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Quadro 2 - Parâmetros de Referência para Inspeção de Veículos em Uso com motor do ciclo Diesel 
Onde:
a) 1 - automóvel ou derivado; 2 - comercial não derivado de automóvel; 3 - motociclo
b) 1 - closed coupled; 2 - sob o assoalho; 3 - outro (especificar)
c) 1 - compartimento do motor; 2 - interior do veículo sob o painel; e - lado esquerdo; d - lado di-
reito; c - centro; 3 – outro (especificar)
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2. Os parâmetros a serem publicados referem-se às configurações de cada MARCA/
MODELO, produzidas ou importadas, desde que foi instituída cada exigência, de 
acordo com as Resoluções CONAMA nº 18/86, 01/93, 02/93, 06/93, 16/95, 
272/2000, 297/2002 e 342/2003;

2.1. O “Código DENATRAN” refere-se ao código do modelo que consta normal-
mente do documento do veículo, para permitir a correta identificação dos parâ-
metros no momento da inspeção.

3. Os fabricantes e empresas de importação de veículos automotores devem, num 
prazo máximo de 180 dias a partir da publicação desta Resolução, dispor de proce-
dimentos e infra-estrutura para a divulgação sistemática, ao público em geral  e à 
rede de reparação, das  recomendações e especificações de calibração, regulagem e 
manutenção do motor, dos sistemas de alimentação de combustível, de ignição, de 
partida, de arrefecimento, de escapamento e sempre que aplicável, dos componen-
tes de sistemas de controle de emissão de gases, partículas e ruído, bem como dos 
parâmetros de verificação do sistema OBD, equipamento e sistema operacional ne-
cessários.

3.1. Para todos os veículos novos comercializados a partir do ano-modelo, 2011, 
inclusive, a divulgação das recomendações e especificações de calibração, regu-
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lagem e manutenção deve ser feita sempre que houver introdução no mercado de 
novos modelos, novas versões de veículos de ano-modelo já em comercialização 
e mudança de ano-modelo.

3.2. Para os veículos comercializados a partir do ano-modelo 2003, inclusive, até 
os veículos ano-modelo 2011, a compilação das recomendações e especificações 
de calibração, regulagem e manutenção deve estar disponível ao público em geral 
até 180 dias da publicação desta instrução normativa.

3.3. Para os veículos comercializados a partir do ano-modelo 2002 até os veículos 
ano-modelo 1997, inclusive, a compilação das recomendações e especificações de 
calibração, regulagem e manutenção deve estar disponível ao público em geral 
até 360 dias da publicação desta instrução normativa.

3.4. Para os veículos comercializados a partir do ano-modelo 1996 até os veículos 
ano-modelo 1987, inclusive, a compilação das recomendações e especificações de 
calibração, regulagem e manutenção deve estar disponível ao público em geral 
até 540 dias da publicação desta instrução normativa.

3.5. Para os veículos comercializados a partir do ano-modelo 1986 até os veículos 
ano-modelo 1970, inclusive, a compilação das recomendações e especificações 
de calibração, regulagem e manutenção deve estar disponível ao público em geral 
até 720 dias da publicação desta instrução normativa.

4. Todas as informações a serem divulgadas de acordo com o item 1 deste Anexo 
devem ser também fornecidas por ocasião da solicitação de Licença para uso da 
Configuração do Veículo ou Motor - LCVM do fabricante ou importador para veícu-
los novos.

4.1. Os valores recomendados para manutenção do veículo (emissão de CO e HC 
e rpm de marcha lenta; opacidade em aceleração livre e rpm máxima livre; ruído 
e rpm de potência máxima) devem constar em plaqueta metálica em todos os 
veículos, em lugar protegido e de fácil acesso.
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ANEXO VI - PORTARIA CONJUNTA DETRAN/RJ/INEA Nº 131 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 

PORTARIAS DO DETRAN-RJ / 2013 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA CONJUNTA DETRAN/RJ/INEA Nº 131 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO PARA VEÍCULOS DE EMPRESAS 
VINCULADAS AO PROCON FUMAÇA PRETA MOVIDOS A 
ÓLEO DIESEL QUE ESTEJAM REPROVADOS EM 
INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR EMPRESAS/
PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PELO INEA

O PRESIDENTE DO DETRAN e o PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AM-
BIENTE, no uso das respectivas competências e atribuições regimentais, bem como 
constam dos processos nº  E-07/509796/2012 INEA  e E-12/058/274/2013 DETRAN/
RJ. CONSIDERANDO - O disposto no artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro, que 
determina que “os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de 
controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que 
será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os 
itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído”; - Que 
o art. 230 e 231 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que sejam retidos para 
regularização, veículos que transitam produzindo fumaça, gases e partículas em ní-
veis superiores aos fixados pelo CONAMA e que estejam em mau estado de conser-
vação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de se-
gurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104; - Que o Estado do 
Rio de Janeiro implantou em 1997 o Programa de Inspeção e Manutenção de Veícu-
los em Uso - I/M, em cumprimento à Lei n° 2.539 de 19 de abril de 1996, que deter-
minou a aplicação deste Programa a fim de promover a redução da poluição atmos-
férica no estado do Rio de Janeiro; - Que desde 1997 há um Convênio de Cooperação 
Técnica firmado entre a extinta Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 
(FEEMA), atual INEA, e o DETRAN/RJ, o qual tem por objetivo estabelecer condições 
e regulamentar à colaboração e parceria entre os CONVENENTES, para que o DE-
TRAN/RJ, em nome do INEA, conforme delegação prevista pelo CONAMA, possa 
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promover o controle de emissão de gases poluentes e de ruído nos veículos automo-
tores registrados e licenciados no Estado do Rio de Janeiro; - Que em 16 de dezem-
bro de 2012 o Estado do Rio de Janeiro publicou a Resolução CONEMA n° 43, que 
aprovou o Plano de Controle de Poluição Veicular – PCPV, definindo como instru-
mentos de controle das emissões veiculares o Programa de Inspeção e Manutenção 
de Veículos em Uso - I/M e Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta 
por Veículos Automotores do Ciclo Diesel - PROCON FUMAÇA PRETA; - Que o inciso 
II, do parágrafo 1° do Art. 61 da Lei n° 3467/2000 dispõe que causar poluição atmos-
férica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas 
afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população constitui conduta pas-
sível das sanções aplicáveis à poluição e a outras infrações ambientais; - Que o Art. 
89 da Lei n° 3467/2000 dispõe que é uma infração ambiental poluir o ar por emissão 
proveniente de fonte fixa ou móvel, assim como poluir o ar por lançamento de resí-
duos gasosos ou de material particulado proveniente de fontes fixas ou móveis, con-
forme o Art. 91 da referida lei; - O que estabelece o Decreto Estadual n° 44.072, em 
18 de fevereiro de 2013, o qual demonstra a necessidade de se aumentar ou criar 
novos mecanismos de controle de poluição atmosférica, tanto para fontes móveis, 
quanto para fontes fixas, com o objetivo de se aproximar aos valores recomendados 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais são bastante restritivos; - Os 
resultados apresentados pelo inventário de emissões atmosféricas de 2004, onde se 
verificou que 77% do total de poluentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
são emitidos pelo tráfego de veículos automotores, foi publicada a deliberação da 
Comissão Estadual de Controle Ambiental -  CECA n° 4.814, em 17 de abril de 2007, 
que aprovou a DZ-572.R-4 - Diretriz do Programa de Autocontrole de Emissão de 
Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel; - PROCON FUMAÇA PRETA, 
que determinou que todas as empresas públicas ou privadas que utilizam óleo diesel 
como combustível automotor e atuam no Estado do Rio de Janeiro realizem medi-
ções periódicas de opacidade em sua frota e reportem os resultados ao INEA; - Por 
fim, que a Portaria Conjunta DETRAN/RJ-INEA n° 55, de 08 de novembro de 2012, 
por meio do Parágrafo Único do Art. 1°, determinou a criação de Grupo de Trabalho, 
que visa o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas de controle de poluição 
do ar por veículos automotores, especialmente em áreas urbanas com problemas de 
contaminação atmosférica e poluição sonora.

RESOLVE:
Art. 1º - Os veículos movidos a óleo diesel de empresas vinculadas ao PROCON FU-
MAÇA PRETA que estejam reprovados em inspeção veicular realizada por empresas/
profissionais credenciados pelo INEA estarão impedidos de circular, sendo inserida 
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uma restrição de circulação no Banco de dados do DETRAN/RJ. Art. 2º - O DETRAN/
RJ permitirá o acesso ao INEA ao seu banco de dados para a inserção e retirada da 
informação quanto à restrição de circulação de veículos reprovados em inspeção 
veicular realizada por empresas/profissionais credenciados pelo INEA. Parágrafo 
Único - As restrições a que se refere o caput deste artigo serão identificadas como 
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO e AUTORIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO. I - RESTRIÇÃO DE 
CIRCULAÇÃO – Impedimento de circulação em vias públicas para veículos movidos 
a óleo diesel de empresas vinculadas ao PROCON FUMAÇA PRETA, que estejam re-
provados em inspeção veicular realizada por empresas/profissionais credenciados 
pelo INEA, sendo estes passíveis de retenção para regularização das emissões de 
fumaça preta. II - AUTORIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO – Permissão concedida ao pro-
prietário para a regularização das emissões de fumaça preta, em atendimento aos 
limites estabelecidos pela Resolução CONEMA em vigor, num prazo máximo de 20 
(vinte) dias para novas inspeções. Art. 3º - Caberão aos órgãos de fiscalização de 
trânsito o cumprimento dos artigos 230 e 231 do CTB por meio de retenção do veícu-
lo para regularização. Art. 4º - O infrator deverá comparecer ao INEA com o compro-
vante de agendamento de inspeção em uma das empresas/profissionais credencia-
dos pelo INEA, para transformação da RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO em 
AUTORIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO. Art. 5° - O veículo removido para depósito do DE-

TRAN/RJ somente será restituído após inserção no banco de dados da AUTORI-
ZAÇÃO PARA INSPEÇÃO, observado, ainda, o artigo 271, Parágrafo único da Lei 
nº 9.503/97. Art. 6º - Os órgãos responsáveis pelo cumprimento desta Portaria 
terão um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a operacionalização da rotina 
dos procedimentos aqui previstos. Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando todos os dispositivos em contrário. Rio de 
Janeiro, 30 de dezembro de 2013 FERNANDO AVELINO B. VIEIRA Presidente do 
DETRAN/RJ MARILENE RAMOS Presidente do INEA.

Publicada no D.O. de 13.01.2014

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2013

FERNANDO AVELINO B. VIEIRA 
Presidente do Detran-RJ
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ANEXO VII – Modelo de Requerimento de Adesão e Inscrição das Empresas

Rio de Janeiro, XX de XXXX de XXXX.

Aos cuidados de: INEA / GEAR

FILIAÇÃO DA EMPRESA XXXXX AO PROGRAMA DE AUTO CONTROLE DA EMIS-
SÃO DE FUMAÇA PRETA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Declaramos que toda a frota de ônibus da empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 
nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, é filiada à Federação das Empresas de Transportes de Passa-
geiros do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR, sendo atendida pelo PROGRA-
MA ECONOMIZAR com o uso de opacímetro nas medições realizadas por técnicos 
treinados pela PETROBRAS e pelo INEA.

A FETRANSPOR está credenciada pelo INEA através do Convênio SELO VERDE e do 
CREV N° IN028000 (cópia em anexo) a realizar, em nome de suas empresas, as 
avaliações referentes à DIRETRIZ DO PROGRAMA DE AUTOCONTROLE DE EMIS-
SÃO DE FUMAÇA PRETA POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DO CICLO DIESEL – PRO-
CON FUMAÇA PRETA – dentro do PROGRAMA ECONOMIZAR, em parceria com a 
PETROBRAS/CONPET. Todos os técnicos operadores do programa estão aptos e for-
malmente credenciados pelo INEA para a realização das referidas medições.

Os serviços do Convênio Selo Verde incluem visitas periódicas às empresas de ôni-
bus associadas à FETRANSPOR, sendo cada um dos veículos avaliados semestral-
mente, como estabelecido no convênio. Assim, a XXXXXXXX receberá os relatórios 
de desempenho ambiental de sua frota podendo enviá-los ou apresentá-los segun-
do sua conveniência, além da adesivação de sua frota aprovada com os respectivos 
selos verdes. 
Vimos informar que, no âmbito do Convênio Selo Verde:
•	 Todos os veículos são avaliados para atendimento das Resoluções16/95 e 

418/2009, de acordo com o seu ano de fabricação;

•	 Os veículos são avaliados na opacidade requerida pelo selo de porta ou pelos 
valores especificados pelo manual de manutenção do proprietário, consideran-
do a altitude do local da avaliação, conforme as resoluções Conama estabele-
cem;
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•	 Todos os veículos são avaliados de acordo com a Norma Brasileira NBR 13037 e 
de acordo com o Procedimento de Avaliação da Opacidade de Veículos Automo-
tores do Ciclo Diesel em Uso pelo Método de Aceleração Livre (conforme a Re-
solução Conama estabelece);

•	 Todos os opacímetros utilizados são homologados pelo Inmetro, são de fluxo 
parcial e atendem a todos os requisitos prescritos para este tipo de equipamen-
to, conforme a Resolução do Conama 418/2009 pede.

Cordialmente,         

Guilherme Wilson da Conceição
Gerente de Planejamento e Operações da Mobilidade Urbana - FETRANSPOR
Responsável Técnico pelo Convênio Selo Verde
CREA – RJ – 177104/TD - Registro 2003104662 
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ANEXO VIII – Minuta – Termo de Compromisso

TERMO DE COMPROMISSO ESPECÍFICO QUE A EMPRESA 
................................................... FORMALIZA COM A FEDE-
RAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEI-
ROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR, 
ATRAVÉS DE SEUS SINDICATOS FILIADOS, PARA O ATEN-
DIMENTO AO PROCON FUMAÇA PRETA ATRAVÉS DO 
CREDENCIAMENTO DA FETRANSPOR JUNTO AO INEA

A  empresa .................................................................. inscrita no CNPJ sob o número 
........................................, estabelecido na Rua ..................................................., neste ato 
representada pelo empresário, Sr. ............................................., brasileiro, casado, por-
tador da identidade nº ................................., e órgão expedidor ............................., ins-
crito no CPF nº ..............................., concorda em delegar à FEDERAÇÃO DAS EMPRE-
S A S 
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANS-
POR, inscrita no CNPJ sob o número ........................., estabelecido na Rua da Assem-
bléia, 10 – 39º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, neste ato representado por seu 
presidente, Sr. LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, portador da célula de 
identidade nº 2519766, órgão expedidor IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 335.832.937-
20, através de seu sindicato filiado ........................., e inscrito no CNPJ sob o nº 
..........................., estabelecido na Rua .................................................., neste ato repre-
sentado por seu presidente, o SR. ................................................, brasileiro, casado, 
portador da célula de identidade nº ..............................., órgão expedidor .....................
.........., e inscrito no CPF .............................., a atividade de medição dos gases poluen-
tes de sua frota de ônibus com fins ao atendimento ao Programa de Autocontrole de 
Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel - PROCON FU-
MAÇA PRETA -
FEEMA (atualmente INEA), criado por Deliberação da Comissão Estadual de Contro-
le Ambiental - CECA nº 4.814, de 17 de abril de 2007, que aprovou a 
Diretriz DZ-572.R-4, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este termo de compromisso formaliza o interesse da empresa operadora em receber 
os serviços prestados pela FETRANSPOR, através do seu sindicato associado, no 
âmbito das avaliações dos níveis de emissão de gases poluentes (fumaça preta), em 
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atendimento ao Programa de Autocontrole de gases poluentes (fumaça preta), em 
atendimento ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por veículos 
Automotores do Ciclo Diesel – PROCON FUMAÇA PRETA – INEA, através do Convê-
nio firmado entre a FETRANSPOR, INEA e a PETROBRAS/CONPET, assinado inicial-
mente em 19 de dezembro de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

À FETRANSPOR compete: 

I – Gerenciar e controlar os serviços prestados à empresa operadora para atendi-
mento ao PROCON FUMAÇA PRETA, através do convênio assinado.
       II – Utilizar-se do seu credenciamento junto ao INEA, CREV IN028000, em favor 
da empresa operadora. 
       III - Disponibilizar os relatórios de avaliação técnica a serem encaminhados pela 
empresa operadora ao INEA

Ao SINDICATO compete:

 I – Operar os PROGRAMAS ECONOMIZAR E DESPOLUIR, sob coordenação da FE-
TRANSPOR, com o objetivo de atender à empresa operadora quanto ao PROCON 
FUMAÇA PRETA, através do 
 Convênio; 
 II - Enviar à FETRANSPOR os relatórios de avaliação técnica e os 
 dados relativos ao atendimento da empresa operadora quanto ao PROCON 
FUMAÇA PRETA 

À EMPRESA operadora compete: 

I - Fornecer todos os dados necessários ao cadastramento da empresa junto ao 
INEA para atendimento ao PROCON FUMAÇA PRETA (placa, número de ordem, ano, 
chassi, tipo de ônibus, média de consumo de combustível, quilometragem rodada, 
entre outros);
 II - Apresentar um representante de nível adequado para relacionar-se com o sindi-
cato no atendimento às diretrizes do PROCON FUMAÇA PRETA;
III - Disponibilizar um manobrista para receber e dar total apoio ao técnico do sindi-
cato que promoverá as avaliações de medições de gases da frota de ônibus da em-
presa, dentro das garagens; 
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IV - Enviar os relatórios de medição de gases feitos pela FETRANSPOR, através do 
sindicato, para o INEA em atendimento ao PROCON FUMAÇA PRETA;
V - Manter os níveis de emissão recomendados, para veículos, objeto de auditoria, 
retirando-os de circulação para sua correção com o objetivo de alcançarem os níveis 
mínimos recomendados pela legislação ambiental do Estado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES COM PESSOAL

Não decorrerá deste Termo de Compromisso Específico o estabelecimento de qual-
quer vínculo jurídico, especialmente de natureza trabalhista ou contratual, entre os 
partícipes e o pessoal que qualquer um deles utilizar na execução dos trabalhos ou 
atividades objeto deste instrumento, ficando os convenientes isentos de qualquer 
responsabilidade, ainda que solidária, por dívidas de natureza trabalhista, previden-
ciária ou tributária relativamente a esse pessoal bem como não responderão, ainda 
que solidariamente, civil ou criminalmente por perdas e danos, físicos ou materiais, 
sofridos por estes na execução do presente Termo de Compromisso Específico e por 
quaisquer perdas ou danos que os mesmos direta ou indiretamente, por culpa ou 
dolo, vierem a causar a terceiros.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Cada partícipe será responsável pelos vencimentos, salários e encargos de seu pes-
soal, bem como, de todas as despesas administrativas, despesas de viagens, gastos 
com material e depreciação de equipamentos utilizados na condução do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento será por prazo indeterminado e terá início no ato de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ADITAMENTO

Este Termo de Compromisso Específico poderá ser alterado conforme entendimento 
prévio entre as partes, mediante Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA

Fica assegurado aos partícipes o direito de, unilateralmente e a qualquer tempo, 
denunciar o presente Termo de Compromisso Específico, mediante prévia comunica-
ção por escrito aos demais convenientes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias, ficando o denunciante, entretanto, responsável pelas obrigações assumidas 
durante o período em que tiver participado deste Compromisso.
Em qualquer das hipóteses a FETRANSPOR imitir-se-á na posse de todos os mate-
riais e equipamentos para com os quais haja ocorrido 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Para dirimir as dúvidas oriundas da execução ou interpretação deste Termo de Com-
promisso Específico, que não possam ser resolvidas administrativamente entre os 
signatários, fica eleito o foro da Justiça Federal do Rio de Janeiro, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas aqui estabele-
cidas, os signatários firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem. 

Rio de Janeiro, ______ de ______________ de _______. 
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