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Propósito do relatório

• Primeira fase de uma iniciativa do Banco Mundial para:
– Promover a eficiência energética e a redução de emissões no transporte de 

cargas e 

– Operacionalizar recomendações de relatórios recentes do Banco 
Mundial  sobre Logística e o Estudo de Baixo Carbono para o Brasil

• O foco deste relatório é : 
– Avaliar tecnologias e praticas que visem melhorar a performance da frota 

de caminhões visando a redução de emissões

– Desenho e implementação de testes piloto (em andamento)

– Avaliar iniciativas existentes no Brasil destinadas a reduzir o consumo de 
energia e impacto ambiental do transporte de cargas

– Identificar uma base para o desenvolvimento de uma estratégia ambiental  
abrangente para o setor

– Identificar uma estratégia operacional aproveitando recursos e atividades 
existentes
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Estrutura do relatório

1. Introdução: Tendências e Convergência de Interesses

2. Avaliação de iniciativas “Green Freight” para diminuição de 
emissões

3. Avaliação de outras iniciativas de objetivo similar

4. Recomendações e próximos passos

5. Agenda para suporte do Banco

– Anexo 1. Visão Geral do Setor

– Anexo 2. Avaliação de Tecnologias para diminuição de impacto 
ambiental

– Anexo 3. Resumo de Iniciativas Privadas do Setor no Brasil

– Anexo 4. Projeto Piloto e Protocolo

– Anexo 5. Parcerias e Agradecimentos
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Rápido Crescimento, Altas Emissões GEE

• A demanda por transporte de carga vai continuar crescendo

• Transporte Rodoviário continuara a ser o maior segmento do setor

• Projeção de emissões por categoria de veiculo e caminhões onde 
se destacam:
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Fonte: Institute for Energy and Environment (IEMA), publicado pelo Ministerio do Meio Ambiente, “1º inventário Nacional 

de Emissões Atmosféricas Por Veículos Automotores Rodoviários,” Janeiro de 2011.
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Convergência de Agendas: Meio Ambiente + 
Transporte de Carga Eficiente

1. Melhorias no setor de cargas e logística visando ganho em 
competitividade através da diminuição de custos operacionais
– Combustível é a maior componente de custo na operação de caminhões 

– A parcela aproximada de custos operacionais no Brasil (excluindo
manutenção e depreciação) é 40-50%:

2. Alinhando objetivos:
– Mitigação de mudanças climáticas

– Redução da poluição local do ar

– Busca de sinergias e benefícios comuns, como: gestão de 
congestionamentos, independência energética e segurança nas estradas
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Como comparação:
China: ~60%
EUA: ~36%
Europe: 20-30%
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Aproximadamente 1,5 milhões de caminhões em 
operação no Brasil

Perfil da frota por tecnologia de motor/emissões e proprietário dividido 
em 3 segmentos:
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Fonte: 
ANTT, 2009
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Segmento 1: Caminhões mais velhos

• Caminhões com mais de 20 anos

• Aproximadamente 48% da frota total (>700,000):
– Caminhões que não se enquadram nos padrões 

ambientais (Pre-EURO)

– Responsável por volume desproporcional de emissões e 
consumo de combustível

– De propriedade de operadores autônomos com recursos 
financeiros escassos e capacitação técnica limitada

• Assumindo todo resto igual, substituir caminhões 
P1(Pre-EURO) por P3 (EURO 1) pode potencialmente:
– Aumentar a eficiência de combustível em mais de 10%

– Reduzir emissões de CO, HC, NOx e PM em 30% a 60%
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Segmento 2: Típico caminhão em operação

• Maior parte tem entre 5 e 15 anos (EURO 0-3)
• Aproximadamente 42% da frota total (>620,000):
– Responsável pela maior parte da carga transportada no Brasil em ton-

km
– 40% pertence a proprietários/operadores autônomos
– Tem valor de revenda e vida útil considerável 
• Segmento viável para investimento em novas tecnologias afim de 

melhorar a eficiência e diminuir o consumo

Fonte: TRB, 2010
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Tipo de Tecnologia % potencial redução de consumo

Aerodinâmica 3 to 15

Componentes auxiliares 1 to 2.5

Rolamento (pneus) 4.5 to 9

Redução de peso 2 to 5

Redução de marcha lenta 5 to 9

Tecnologias de monitoramento 8 to 15
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Segmento 3: Caminhões novos

• Caminhões licenciados em 2010

• Aproximadamente150.000

• A eficiência energética aumenta em 1% para veículos 
pesados em países da OECD

• Um caminhão EURO 5 (Proconve 7) é
aproximadamente 5% mais eficiente que um EURO 3

• Novas tecnologias em veículos sendo introduzidas:
– Sistema de transmissão hibrido diesel-elétrico

– Elétrico (caminhões pequenos)

– Transmissão automática sincronizada

– Geradores auxiliares

– Controladores de emissão avançados (filtros e 
catalisadores)

9



World Bank - Green Freight Transport for Brazil

Exemplo de Tecnologias Certificadas nos EUA
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Comportamento do Motorista e Treinamento

• O motorista tem algum controle sobre a maioria dos 
fatores que influenciam o consumo de combustível do 
veiculo (velocidade, aceleração, troca de marchas, uso 
de marcha lenta, e pressão dos pneus)

• Um teste com 105 caminhões no Brasil mostrou uma 
queda no consumo de combustível de 4% a cada 6 
meses e uma melhoria cumulativa de 13% ao longo de 
18 meses seguindo varias táticas:

– Aumentando o tempo de operação na faixa econômica do 
motor

– Evitando rotações excessivas do motor

– Minimizando o uso desnecessário de marcha lenta e freios

– Reuniões periódicas de desempenho com motoristas para 
reforçar o treinamento
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Gestão e Manutenção

• O impacto potencial do comportamento dos condutores é
grande, mas depende de:

– Sistemas para gestão e manutenção:

• Cinco paradas numa viagem de 10 km pode dobrar o consumo 
de combustível de um caminhão de 40 toneladas comparado a 
mesma viagem a velocidade continua sem paradas

• Pneus com pressão  abaixo da ideal em 10 psi (60kPa) resulta 
em queda de 1% na eficiência de combustível

– Exemplos de melhorias continua da performance da frota:

• Jamef (transportadora urbana): Consumo de combustível 
diminuiu em 4.5% nos últimos 12 meses e outros 2.5% ao longo 
dos 12 meses anteriores

• Wal-Mart (Grade embarcadora): Melhoria de 12% devido a 
defletores instalados, acordos para reduzir a idade da frota, 
viagens de volta com caminhão vazio e gestão operacional com 
o uso de telemetria
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Revisão de tecnologias e praticas
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Strategy State-of-practice State-of-the-art Potential 

Fuel Savings 

Likely barriers to state-

of-the-art strategy 

Aero-

dynamics 

• Roof fairing (over-

the-cabin 

deflectors) 

• Side extenders (lateral 

deflectors) 

• Chassis fairing 

Medium to 

High 

Low familiarity, 

applicability limited to 

highway operations 

Rolling 

Resistance 

• Black tires 

(conventional) 

• Green tires (low rolling 

resistance) 

Medium Low familiarity and only 

recently available in 

Brazil 

Rolling 

Resistance 

• Regular width tires • Wide-base tire (super 

single) 

Low to 

Medium 

Limited applicability 

(adequate pavement is 

needed) 

Rolling 

Resistance 

• Mechanical tire 

inflation system 

(Rodo-Ar) 

• Electronic tire inflation 

system 

• Tire balancing spheres 

Medium High investment cost, 

Low familiarity 

Weight 

Reduction 

• Steel materials 

such as wheels 

• Open bed truck 

where appropriate 

• Light-weight materials 

such as aluminum 

wheels 

Low to 

Medium 

Investment cost and 

questions of durability 

Auxiliary 

Load and 

Idling 

Reduction 

• Climatizer • Air conditioning with 

Auxiliary Power Unit 

(APU) 

Low Lack of availability; 

Auxiliary loads are 

minimal because heat 

and AC not common 

Drivetrain 

and 

Propulsion 

• Manual 

transmission 

• Synchronized automatic 

transmission 

• Hybrid diesel-electric, 

CNG/Diesel, all electric 

(small trucks) 

Medium High investment cost; 

Only available for new 

vehicles 

Exhaust 

After-

Treatment 

• Standard catalytic 

systems (Proconve) 

• Diesel particulate filters 

• On-board diagnostic 

systems 

Low (but 

reduces 

pollution) 

High investment cost; 

Fuel quality 

requirements 

Driver • Basic operator 

training 

• Eco-driving training 

• Driver incentive 

schemes 

Medium to 

High 

Low familiarity or lack 

of availability 

Maintenance • Corrective 

maintenance 

programs 

• Preventative 

maintenance supported 

by On-board Diagnostic 

System 

Medium to 

High 

High investment cost 

Operational 

Management 

• Analog or digital 

tachograph 

• Speed control 

• Telemetry and 

performance 

benchmarking 

Medium to 

High 

High investment cost; 

difficult to test 
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Testes Piloto de “Caminhão Verde”

• Testes evidenciam resultados práticos nas operações
– Baseado em tecnologias e boas praticas
– Selecionadas para serem robustas, beneficio/custo e praticas e 

aplicáveis

• Dois testes de 3 meses foram iniciados em Agosto de 2011

– Teste 1: Pneus Verdes e 
defletores aerodinâmicos na
frota em Anápolis (GO)

– Teste 2: Treinamento de 
Eco-direcao com frota em
Contagem (MG)

• Testes 1 e 2 representam o “pacote de eficiência” que se 
implementa a um custo médio por caminhão de US$ 4000

• Período de payback esperado de cerca de 1 ano para o pacote, a 
ser confirmado por testes
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Tecnologias e Praticas para Testes Piloto
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“Green Tires,” such as these provided by Michelin, 

experience lower rolling resistance due to their 

sidewall construction and material compound. 

  
Deflectors to reduce aerodynamic drag, including roof 

fairing and lateral gap reducers provided by Barril Fibras. 

 
Eco-driving training delivered by CNT/SEST/SENAT, the most well-known training program in Brazil (including a 

hands-on module using a mobile truck unit like the one pictured), and verified by World Bank consultants. 
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Outras iniciativas de “eco-frete”

• Infraestrutura
– Qualidade da infraestrutura (por exemplo, condições das estradas 

afetando a velocidade)
– Métodos de construção e uso apropriado de materiais de baixo 

carbono 

• Regulamentação
– Uso adequado de veículos de alta capacidade 
– Taxas e impostos para registro
– Iniciativas governamentais locais

• Inovações tecnológicas e veículos e combustíveis
• Desafios a logística e operações

– Redução da parcela de caminhões que viajam vazios

– Iniciativas do setor privado e associações do setor

• Programas de financiamento (por exemplo, Procaminhoneiro do 
BNDES)

• Programas de capacitação e assistência técnica 
(SEST/SENAT; Conpet: EconomizAr, TransportAr)
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Elementos de uma estratégia de eco-frete
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Recomendações para o governo

Esforços contínuos com resultados a longo prazo: Infraestrutura

• Continuar desenvolvendo infraestrutura multimodal integrada tendo 
em vista a mitigação de impacto ambiental

No curto a médio prazo:

• Renovação da frota: considerar regulamentação e incentivos financeiros 
para acelerar a renovação da frota (por exemplo, programa de 
sucateamento ligado a inspeção, manutenção e custo de registro de 
veículos)

• Operação da frota:
– Facilitar parceiras que estimulem e reconheçam esforço voluntario do 

setor privado (a exemplo da U.S. SmartWay ou China)

– Aumentar acesso a financiamento a renovação da frota e capacitação 
para disseminar melhores praticas

• Frota Futura
– Apoiar inovação no setor, revendo estrutura regulamentaria (por 

exemplo, para combustíveis alternativos)

– Promover inovação com subsídios fiscais e regulamentários (exemplo  
da U.S. 21st Century Truck Initiative) 
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Modelo Voluntario de Parceria
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“SmartWay” resultados nos EUA

>2,700 Partners:
– Drive approximately 650,000 trucks (10% of industry)

– Travel over 60 billion miles per year (30% of industry)

– Consume over 12 billion gallons of fuel (32% of industry)

– In addition, encompasses - rail operators, freight shippers, 
logistics companies, technology manufacturers, trucks stops, 
ports, banks, vehicle and equipment dealer and service 
centers

Since 2004, SmartWay Partners saved:
– 14.7 million metric tons of CO2 

– 1.5 billion gallons of diesel fuel

– 3.6 billion dollars in fuel costs

– Equivalent to taking about 3 million cars off the road for 1 
year
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Fatores de sucesso do SmartWay
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Shippers:

– Top of the supply chain, drive 
marketplace demand

– Give preferred status to 
SmartWay Carrier Partners

– Get better data to improve their 
own shipping operations 

– Modify logistics operations to 
improve efficiency & reduce 
emissions, for example:

• Inter-modal Shipping

• Full Truck Loads

• Warehouse Improvements

• Idle-Reduction at facilities

– Get recognition and PR value 
with SmartWay brand

Carriers:

– Gain competitive advantage:

• Preferred status, plus

• Fuel efficiency, savings

– Reduce emissions

– Integrate fuel saving 
technologies and strategies 
into fleets, such as:

• Idle Reduction

• Improved Aerodynamics

• Efficient Tire Systems

• Driver Training

• Renewable Fuels

• Advanced Lubricants

– Get recognition and PR value 
with SmartWay brand
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Agenda proposta para suporte do Banco

• Atividades no curto prazo (Novembro – Dezembro de 2011):
– Avaliação e disseminação de testes-piloto (em andamento)

– Fornecer apoio técnico ao plano nacional de mudanças climáticas, 
estendendo a metodologia utilizada no estudo de baixo carbono para as 
estratégias de modernização da frota

• Assistência técnica em políticas para analise estratégica e de   
regulamentação :
– Apoiar o desenvolvimento de uma abrangente estratégia “green freight”

– Desenvolvimento de um programa de renovação da frota

– Institucionalizar programas de incentivo e  investimento na eficiência 
energética no setor

• Assistência técnica em políticas para apoiar medidas operacionais:
– Desenvolvimento de um modelo de parceria voluntaria, incluindo 

certificação, programa de relacionamento com o setor, capacitação e 
avaliação

– Desenvolvimento de programa de inovação

• Programas pilotos e suporte financeiro de pequena escala
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