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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo principal gerar maior eficiência energética, por meio de uma técnica de 

ecoeficiência programável, de acordo com a rota a ser desenvolvida sendo aplicada à frota de caminhões em 

circulação no país. A técnica se desenvolve em três eixos principais: (a) mapeamento e georreferenciamento das 

rotas de transporte dos veículos envolvidos na pesquisa e levantamento das informações de consumo de 

combustível; (b) Promoção e desenvolvimento do papel do motorista como agente no processo de ecoeficiência, 

por meio da técnica de eco-condução; e (c) Aplicação de mais torque ao motor dos veículos participantes da 

pesquisa e acompanhamento do desempenho por telemetria veicular. Maior eficiência energética dos caminhões 

traria ganhos econômicos, sociais e ambientais para o setor. 
Palavras-chave: Gestão de Frotas. Eficiência Energética. Ecoeficiência. Transporte Rodoviário de Cargas. 

 

1. INTRODUÇÃO 
O transporte rodoviário responde por mais de 60% de todo o volume de bens e mercadorias 

transportados no país e sua matriz energética é, essencialmente, à base de petróleo, fonte de 

energia não-renovável e poluente. Embora o país seja autossuficiente em produção de petróleo, 

não é em capacidade de refino. Conforme dados do Balanço Energético (BEN) 2009, divulgado 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em função do aumento da demanda, a importação 

de todo o óleo diesel consumido no país em 2012 aumentou em 9%. A frota de caminhões 

pesados no Brasil alcançou a marca em 2012, de 492 mil veículos (Denatran, 2012). 

 

A Confederação Nacional do Transporte – CNT, por meio do Programa Despoluir, mostra que 

a autonomia dos veículos de transporte de carga novos é de 3,7 Km/l enquanto que a dos 

caminhões com mais de 10 anos cai para 2,2 km/l. Já a média de quilometragem anual 

percorrida pelos caminhões pesados, é da ordem de 100.000 km/ano. Os combustíveis 

respondem por 38% dos custos do frete rodoviário no país. 

 

Embora o Governo envide esforços, na tentativa de renovar a frota de caminhões em serviço, 

ainda há no país um número expressivo de caminhões velhos e com tecnologia obsoleta em 

circulação. O problema social e ambiental gerado é grande, pois estes transportadores têm 

custos de frete maiores e seus equipamentos são mais poluidores. Há também perdas na 

arrecadação devido a isenção de IPVA (Arruda, 2010). 

 

Na esteira das ações, visando produzir de forma mais sustentável, visto que os estoques da 

matéria-prima do planeta são finitos, aliado à conscientização de que as atividades produtivas 

são poluidoras e suas externalidades negativas precisam ser, permanentemente, combatidas e 

reduzidas, surgiram ações como smart-way nos Estados Unidos ou ecodriving na Europa, que 

preparam os condutores para dirigir de maneira mais sustentável, poupando combustível e, 

assim, minimizando a emissão de poluentes atmosféricos, em especial o CO2, principal 

elemento do efeito estufa.  



 

 

O Internacional Agency for Research on Cancer-IARC, órgão da Organização Mundial da 

Saúde-OMS, através do press release nº 213 de 12 de junho de 2012, alerta que a fumaça 

proveniente de motores do ciclo diesel é cancerígena. Portanto, mitigar e tratar suas emissões 

apenas por esse aspecto, torna-se primordial. 

 

O sistema de transporte de mercadorias e de pessoas, por sua vez, possui duplo papel neste 

cenário, pois os motores à combustão interna utilizam energia não renovável e despejam, 

anualmente, toneladas de gases nocivos à saúde e ao meio ambiente.  

 

O problema é ainda maior pelo fato de a frota ser muito antiga. No transporte rodoviário de 

cargas, o combustível, tem peso importante na planilha de custos. O principal desafio deste 

trabalho é analisar e apontar melhorias na Gestão da Frota, por meio de inovações em gestão 

da frota circulante. Trata-se da análise de soluções com base no trinômio Fator Humano, Fator 

Tecnológico, Fator Mecânico e seu posterior melhoramento, com vistas a promover maior 

eficiência energética. 

 
3. PROPOSTA DA PESQUISA 
Atualmente, há diversos produtos que se propõem a melhorar a eficiência energética dos 

motores diesel, monitorar à distância o comportamento mecânico e humano, bem como, 

diminuir a emissão de poluentes jogados na atmosfera. 

 

A telemetria veicular é o monitoramento à distância do desempenho dos veículos. Avanços 

neste campo permitem que os gestores de frota das transportadoras, cooperativas e mesmo os 

autônomos, além de seguradoras e empresas de gerenciamento de risco, tenham em tempo real, 

informações sobre a posição do veículo, a velocidade desenvolvida, tempo de viagem e uma 

série de outras informações sobre as condições de operação do equipamento, como frenagem 

bruscas, acelerações, temperatura do motor e do compartimento de carga, além das rotações 

por minuto do motor ou RPM, informação fundamental para a análise da eficiência energética. 

 

O padrão tecnológico atual dos caminhões permite, por meio da Unidade Central Eletrônica-

ECU, o gerenciamento de todos os parâmetros do caminhão, em especial o gerenciamento 

eletrônico de combustível, o que transformou o caminhoneiro, em um condutor e gestor de 

tecnologia. 

 

O fator humano, por sua vez, vem sendo cada vez mais exigido, no sentido de contribuir com 

os objetivos econômicos e ecológicos da operação, já que a forma de condução influencia, 

diretamente, nos resultados operacionais do caminhão, e, em especial, no consumo de 

combustível. 

 

Os estudos para o controle do consumo de combustíveis e emissão de poluentes se concentram 

no desenvolvimento de novas tecnologias, as quais se aplicam, essencialmente, aos caminhões 

novos. Porém, as políticas de controle dos níveis de emissão estão a cada geração mais 

rigorosas e os programas de controle de emissão o veicular, não raro, são proibitivos para 

caminhões em idade mais avançada e com manutenção elevada.  

 

4. MÉTODO APLICADO 
 



 

O Objetivo Geral do trabalho é reduzir o consumo de combustível dos veículos em operação no 

transporte rodoviário de cargas. 
 

Os passos metodológicos que serão desenvolvidos: 

 

- Mapear e georreferenciar as rotas dos veículos envolvidos na pesquisa; 

- Levantar as informações de consumo de combustível antes da intervenção;  

- Capacitar o motorista por meio da técnica de eco-condução; 

- Aplicar mais torque ao motor dos veículos participantes da pesquisa, em função da altimetria 

das rotas previamente georreferenciadas; 

- Monitorar o desempenho com emprego de equipamentos de telemetria veicular. 

 

4.1 – Etapas da pesquisa 
 

 
Figura 1: Etapas da pesquisa 

 
 
4.2 Cronograma 
 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Diagnóstico      

Análise dados    Análise dados  

 Implantação     

  Capacitação    

   Monitoramento  Encerramento 

Figura 2: Cronograma da pesquisa 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Espera-se com a aplicação das técnicas de eco-condução, remapeamento de motores e 

telemetria, gerar economia de combustível. Testes empíricos mostraram resultados da ordem 

de 10% de redução de consumo, apenas com o remapeamento. A segunda fase da pesquisa 

pretende elevar estes índices para 20% em função do treinamento dos motoristas e da telemetria 

veicular, por meio de equipamento de monitoramento satelital, já disponível para os trabalhos 

de campo. 
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