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1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A energia exerce um papel importante no desenvolvimento das sociedades, entretanto 

as fontes primárias de energia não se encontram equitativamente distribuídas pelo 

planeta. Em conseqüência dessa distribuição, alguns países necessitam buscar 

suprimento de energia fora de seu território e, caso esse suprimento esteja restrito a 

poucos fornecedores, o país torna-se vulnerável. Nesses casos, há uma grande 

preocupação com a segurança de suprimento energético, por exemplo; países da 

União Européia (UE), Estados Unidos (EU), Japão e China mostram grande 

preocupação com a chamada “segurança energética” em função de sua dependência 

de fontes primárias, entre elas o petróleo (USG, 2007; iCET, 2008; EC, 2008; IEA, 

2009; JAMA, 2009; METI, 2008). 

 

A Figura 1 ilustra a chamada razão de auto-suficiência energética, com referência no 

ano de 2005, de vários países importantes no cenário energético mundial (METI, 2008, 

apud IEA, 2007). Apesar de a China apresentar um fator de auto-suficiência elevado, 

estima-se que, em 2020, 68% do petróleo refinado na China sejam importados em 

conseqüência do crescimento acentuado da demanda por transporte privado (iCET, 

2008) e 74% em 2030 (IEA, 2009). 
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Figura 1 Razão de auto-suficiência energética no ce nário energético mundial (2005) 

Fonte: METI, 2008, apud IEA, 2007. 
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As conseqüências ambientais da produção, transformação e uso da energia também 

têm causado preocupação, principalmente em decorrência de mudanças climáticas, 

somadas a problemas de poluição urbana. Um dos mais importantes problemas 

ambientais globais, vinculado ao uso da energia, está relacionado à emissão 

antropogênica de gases de efeito estufa (GEE) e seus efeitos. Segundo estimativas da 

Agência Internacional de Energia (AIE), a manutenção do caminho energético atual, 

sem qualquer mudança de políticas governamentais, acarretaria em um aumento da 

dependência por combustíveis fósseis, com conseqüências alarmantes para as 

mudanças climáticas e a segurança energética (IEA, 2009). Nesse cenário, a taxa de 

crescimento do consumo de combustíveis fósseis leva inexoravelmente para uma 

concentração de GEE da ordem de 1.000 ppm CO2eq em 20301. Mesmo no cenário 

energético com redução de emissões criado pela AIE, no qual seria possível manter a 

concentração de GEE no longo prazo em níveis abaixo de 450 partes por milhão de 

CO2eq., os combustíveis fósseis continuariam dominando a matriz energética mundial. 

 

Para encontrar soluções para as duas questões supracitadas – segurança de 

suprimento e conseqüências ambientais relativas ao uso da energia – cada país busca 

soluções próprias, levando em consideração os respectivos impactos econômicos. 

Decompondo-se o uso da energia, utilizando a classificação setorial utilizada no 

Balanço Energético Nacional, têm-se os seguintes setores: energético, comercial, 

público, residencial, agropecuário, transportes e industrial. Dentre esses, o setor de 

transporte corresponde a 25% do consumo mundial de energia e de emissões de CO2, 

fortemente concentrado no uso de combustíveis à base de petróleo2, com pouca 

probabilidade de substituição dessa tendência nos cenários de referência analisados 

para 2030 (IEA, 2009; EC, 2008; DOE, 2010; METI, 2008; iCET, 2008)3. No cenário 

                                                
1 Embora haja divergência de opiniões sobre o que seria considerado sustentável em termos 
de emissões anuais de CO2eq. no setor energético, existe um consenso no fato que a 
temperatura média do planeta não pode exceder 2°C. Para limitar a probabilidade desta 
ocorrência, a concentração de GEE na atmosfera deve ser estabilizada em um nível próximo a 
450 ppm de CO2eq. (IEA, 2009). 
2 Em outros setores é possível ter maior flexibilidade e alternativas para substituição de fontes 
primárias de energia como, por exemplo, no setor residencial a energia elétrica pode ser obtida 
a partir de energia hidráulica, eólica, solar, carvão e urânio. 
3 O cenário de referência reflete as tendências no progresso técnico, no comportamento do 
público, nos mercados de energia e nas políticas regulatórias, assumindo que estas tendências 
basicamente continuarão no futuro. Este cenário contempla as mudanças esperadas, tais como 
políticas em discussão que são prováveis de serem adotadas ou tecnologias alternativas que já 
se mostraram promissoras (ZACHARIADIS, 2006). Estes cenários não têm por objetivo prever 
o futuro ou antever soluções e são inevitavelmente acompanhados por grandes incertezas, 
pois eles devem modelar as interações entre sociedade, economia, tecnologia e meio 
ambiente. 
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elaborado pela AIE, o petróleo permanece como a fonte primária de energia mais 

importante na matriz energética de 2030, sendo o setor de transporte responsável por 

97% do aumento no uso de petróleo até lá4. No Brasil, os combustíveis à base de 

petróleo também dominam, em termos de energia e emissões, o setor de transporte, 

apesar da quantidade significativa de biocombustíveis utilizada. Exemplo disso é o 

etanol, que em 2008 ultrapassou o consumo interno de gasolina em volume. Por outro 

lado, em função do etanol representar uma parcela significativa do consumo de 

combustíveis líquidos no país, sendo que o Brasil é um dos principais mercados 

consumidores e principal exportador, verifica-se um potencial aumento de pressão na 

competição pelo uso do solo entre alimentos e biocombustíveis (RATHMANN et al., 

2009), incluindo os efeitos do uso indireto do solo (SEARCHINGER et al., 2008, 

LAPOLA et al., 2010). 

 

Para melhor compreensão, o setor de transportes pode ser classificado em cinco 

modais: rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário5. Desses, o transporte rodoviário é o 

mais relevante em termos de consumo de energia e também em emissões de GEE. A 

AIE estima que 75% de todas as emissões relativas ao setor de transporte advenham 

do transporte rodoviário em 2030 (IEA, 2009). A Figura 2 mostra esse quadro de 

dominância em algumas regiões ou países do mundo6, incluindo o Brasil. É possível 

perceber duas tendências nítidas: a primeira é que o consumo de energia e as 

emissões de CO2 (principal GEE dentro deste setor) apresentam proporções 

equivalentes, e a segunda é a alta representatividade do modal rodoviário dentro do 

setor de transporte, geralmente ultrapassando a proporção de 80% do total de energia 

consumida e de emissões de CO2. Apesar de a China ser o único país em que o 

modal rodoviário apresenta valores de consumo e emissões abaixo de 80%, espera-se 

uma elevação dessas proporções em função do aumento projetado na frota de 

veículos privados7. 

                                                
4 O pico de produção de petróleo convencional nos países não pertencentes à Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deve ocorrer por volta de 2010, desta forma 
espera-se que grande parte do aumento de produção seja suprido pelos países da OPEP, os 
quais detêm a maior parte das reservas recuperáveis remanescentes, aumentando a 
dependência de países importadores (IEA, 2009). 
5 O transporte dutoviário não foi mencionado, tendo em vista o mesmo não ser considerado no 
Balanço Energético Nacional. Rigorosamente falando, dutos prestam-se mais a movimentação 
do que a  transporte. 
6 A Figura 2 apresenta os dados de consumo de energia e de emissões de diversas fontes e 
datas tendo com objetivo mostrar qualitativamente a dominância do setor rodoviário em 
diversos países. 
7 Do inglês “Private Vehicles” utilizado para descrever os veículos adquiridos para fins 
privativos, excluindo os veículos leves voltados para transporte de carga ou uso comercial. 
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Figura 2 Consumo energético e emissões de CO 2 do segmento transporte rodoviário 

dentro do Setor Transporte 

Fonte: DOT, 2010; EC, 2008; IGUCHI, 2009, EPE, 2009; TIMILSINA & 
SHRESTHA, 2009; EEA, 2009, KOSUGI, 2005; MCT, 2004. 

 

O modal rodoviário também pode ser classificado em subcategorias, em função da 

massa e do tipo de uso, quais sejam: veículo leve de passageiros, veículo leve 

comercial, veículo com características especiais para uso fora de estrada e veículo 

pesado (CONAMA, 95). Dentre essas subcategorias, os veículos leves representam o 

meio de transporte dominante no setor de transporte rodoviário, estimado em 55,9% 

do total de energia consumida no setor em 2005 na União Européia (EC, 2008). Em 

2008, nos Estados Unidos, eles representaram 60% do consumo energético do 

transporte rodoviário. Em países onde esta proporção é menor, tais como China, Índia 

e Brasil, espera-se um aumento em função do crescimento da frota e da taxa de posse 

de veículos, ambos mostradas na Figura 3. Além da relevância já constatada dentro 

do segmento rodoviário, espera-se que os incrementos na demanda de transporte 

tenham uma participação ainda maior dos veículos leves8. 

 

A Figura 3 ilustra que a taxa de posse de veículos leves, medida em veículos por mil 

habitantes, nos Estados Unidos, União Européia e Japão, encontra-se próxima da 

saturação. Em contrapartida, em países importantes fora da Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) – especificamente China, Índia e 

Brasil – espera-se um aumento significativo na taxa de posse de veículos e também 

                                                
8 Por exemplo, 95% do aumento da demanda no setor de transportes no Japão no período de 
1990 a 2000 foram em função de “veículos privados” (ECCJ, 2007b). 
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em termos absolutos9. Segundo a AIE, o aumento contínuo na aquisição de veículos 

nas regiões fora da OECD causaria um crescimento da frota de veículos leves de 

passageiros de 770 milhões em 2007 para 1,4 bilhões em 2030 (IEA, 2009). Esse 

aumento é contrabalançado energeticamente, em parte, por aumentos significativos na 

comercialização de veículos mais eficientes ao redor do mundo. 

 

 
Figura 3 Frota e taxa de posse de veículos leves no  Cenário de Referência da AIE, 

incluindo dados do Brasil 

Fonte: adaptado de IEA, 2009; MME, 2007. 
 

Corroborando com a expectativa da AIE, mostrada na Figura 3, a China tornou-se o 

país com a maior quantidade de vendas anuais de veículos em 200910 (iCET, 2009), e 

os licenciamentos de veículos leves no Brasil ultrapassaram os 3,0 milhões de 

veículos em 2009 (1,5 milhão de veículos a mais que a média anual da década 1995-

2004). Por conseguinte, isso deve remeter no médio prazo a uma pressão para 

aumentar a oferta de combustíveis líquidos, incluindo os biocombustíveis (DOE, 2010; 

EC, 2008; JAMA, 2009; IEA, 2009), e por políticas mais rigorosas para eficiência dos 

veículos (USG, 2007; METI, 2008; EC, 2009). No caso do Brasil, esse aumento na 

pressão exerce grande impacto em termos da produção de biocombustíveis em função 

do aumento da demanda interna (KAMIMURA e SAUER, 2008) e na possibilidade de o 

                                                
9 Deve-se ter cautela em analisar os dados de posse de veículos, pois algumas referências 
utilizam somente os veículos leves de passageiros. Quando isto é feito distorce a estatística 
dos Estados Unidos, pois as Sport Utility Vehicles (SUV) que atingem 50% das vendas ficam 
fora da classificação, pois são enquadradas como caminhões leves. 
10 Comparação levando em consideração as seguintes subcategorias: veículos leves, ônibus e 
caminhões. 



 

6 

país aumentar significativamente as exportações de etanol (ÖZDEMIR et al., 2009, 

SZKLO et al., 2007), trazendo reflexos na questão do uso da terra11. 

 

Apesar de o petróleo representar a fonte primária mais consumida da matriz 

energética brasileira, atualmente o país tem um Balanço Energético muito favorável, 

tanto em termos de segurança de suprimento, ver Figura 4, como em termos de 

emissões de GEE. Em 2007, em torno de 46% da oferta interna de energia foi oriunda 

de energia renovável (ver Figura 5), bem acima de média mundial de 13% (EPE, 

2009). Sua dependência de petróleo importado reduziu-se drasticamente a partir da 

década de 80 em função do aumento da produção interna (MME, 2009) e também 

pela disseminação do etanol como combustível substituto à gasolina em veículos leves 

(MOREIRA e GOLDEMBERG, 1999). Um combustível substituto ao diesel, biodiesel, 

vem sendo estimulado por meio de política específica, entretanto, atualmente, 

representa uma pequena parcela do mercado nacional. 
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Figura 4 Dependência energética externa do Brasil: 1999-2008 

Fonte: EPE, 2009. 

 

Além do Brasil, alguns países têm direcionado esforços em programas de estímulo ao 

uso de biocombustíveis tais como Estados Unidos, países da União Européia e China, 

geralmente atrelados como parte da solução de segurança energética e mudanças 

climáticas e com objetivo de agregar valor ao agronegócio. Em função dessa 

                                                
11 No Brasil, essa questão não é considerada tão crítica como internacionalmente, em função 
da demanda por terra para produção de cana-de-açúcar voltada para produção de etanol 
representar cerca de 10% do total de área plantada no país atualmente, mas uma fração muito 
menor da área potencialmente agricultável. Adicionalmente, o etanol é produzido a partir de 
cana-de-açúcar, o que reduz suas emissões de GEE comparativamente ao etanol de milho. 
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tendência, o mercado global de biocombustíveis para uso veicular deve crescer de 

1,5% do volume total em 2005 para 5% em 2030 (IEA, 2009). 
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Figura 5 Oferta de energia interna no Brasil por fo nte referente ao Ano 2007 

Fonte: EPE, 2009. 

 

As projeções são que, em 2030, 28% da demanda veicular total por combustíveis seja 

suprida por biocombustíveis no Brasil e 8% nos Estados Unidos (IEA, 2008). Estados 

Unidos e Brasil são os dois principais mercados de etanol e juntos, representam mais 

de 75% da produção mundial (IEA, 2008; CHAKRAVORTY et al., 2009). Embora haja 

incentivos para o uso de biocombustível em motores de ignição por compressão (ciclo 

diesel), a maior parte da demanda mundial advém de motores de ignição por centelha 

(ciclo Otto) queimando etanol. A Tabela 1 mostra estimativas de produção de etanol 

em três países importantes: Brasil, Estados Unidos e China. 

Tabela 1 Produção de etanol nos principais mercados  consumidores 

PAÍS 
PRODUÇÃO DE ETANOL (bilhões de litros) 

2010 2020 2030 
Brasil 24 48 67 
Estados Unidos a  4712 61 76 
China 2 12 ND 
TOTAL 73 121  
a Considerado somente etanol a partir de milho e celulósico, excluindo-se biomassa para 
líquidos e outras matérias-primas que deverão ter um aumento significativo a partir de 2020. 
Fonte: Adaptado de MME, 2007; DOE, 2010; YANG, 2009. 

 

                                                
12 Este valor foi estimado a partir dos dados do DOE, interpolando o consumo de 2008 (10 
bilhões de galões) e o consumo estimado em 2012 (15 bilhões de galões) (DOE, 2010). 
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Em 2005, a produção de etanol foi de 16 bilhões de litros no Brasil e estima-se que 

alcance 67 bilhões de litros em 2030, sendo 11,5 bilhões exportados e a diferença 

consumida no país. A estimativa mais recente do Departamento de Energia dos 

Estados Unidos (DOE) prevê que os biocombustíveis atenderão a todo o crescimento 

de consumo de combustíveis líquidos nos Estados Unidos nos próximos 25 anos, 

enquanto que o consumo de combustíveis a base de petróleo permanece estabilizado 

(DOE, 2010). Entende-se que, em termos energéticos, os biocombustíveis atenderiam 

ao aumento de demanda americana e que a demanda por combustíveis fósseis 

permaneceria constante face aos esperados aumentos da eficiência no uso final. Esse 

crescimento na demanda por biocombustíveis, não somente etanol, seria fruto das 

metas presentes no EISA 2007 RFS13, que estima em 136 bilhões de litros (36 bilhões 

de galões) para o ano de 2022 (USG, 2007). Entretanto, os dados apresentados na 

Tabela 1, construídos pelo DOE em 2010, mostram que a meta inicial estabelecida 

pelo EISA não deve ser atingida, e estimam em 97 bilhões de litros para o ano de 

2022 (incluindo outros biocombustíveis). O Parlamento Europeu redefiniu o percentual 

da utilização de energia renováveis no transporte rodoviário de 5,75% em 2010 para 

10% em 2020 (base energética). Apesar de permanecer a tendência do biodiesel 

como principal biocombustível na Europa, existe mais espaço para entrada do etanol 

em função de uma flexibilização para utilização de qualquer combinação de 

biocombustíveis ou energia renovável em veículos elétricos (ABADIE e BRADY, 2009). 

Na China, o principal biocombustível é o etanol e as estimativas são de produzir 10 

milhões de toneladas de etanol e 2 milhões de toneladas de biodiesel em 2020, 

comparadas a 2 milhões de toneladas de etanol e 0,2 milhões de toneladas de 

biodiesel em 2010. As metas chinesas são consideradas desafiadoras em função da 

matéria-prima a ser utilizada, área de terra e quantidade de água requerida (YANG et 

al., 2009). 

 

Percebe-se que o etanol é um combustível maduro e que existem políticas de indução 

à produção e ao uso de biocombustíveis pelo mundo; todavia, a comercialização e o 

uso ainda enfrentam algumas barreiras. Dentre essas barreiras estão questões 

associadas com a competição pelo uso do solo entre combustível e alimento, questões 

ambientais associadas a mudanças climáticas e questões sociais relacionadas com o 

trabalho escravo (RATHMANN et al., 2010; CHAKRAVORTY et al., 2009). Ao contrário 

                                                
13 Renewable Fuel Standard que é uma das ações do Energy Independence and Security Act. 
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da maioria dos países, no Brasil, o consumo de gasolina e etanol é aproximadamente 

igual, conforme pode ser observado na Figura 6 (EPE, 2009). 
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Figura 6 Consumo volumétrico de gasolina A e etanol  no Brasil. 

Fonte: EPE (2009). 
 

Se o governo brasileiro não alterar suas políticas energéticas, a tendência será de o 

etanol capturar cada vez mais o mercado da gasolina (KAMIMURA e SAUER, 2008), 

em função da vasta disseminação dos veículos flexfuel, ver Figura 7 - os quais podem 

utilizar qualquer combinação de etanol e gasolina - e da diferença de preço entre os 

combustíveis, que geralmente favorece o etanol. 
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Figura 7 Licenciamento anual de veículos leves e fr ota circulante no Brasil: por MCI 

Fontes: ANFAVEA (2009), MCT (2002). 
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No Brasil, a taxação nos combustíveis geralmente privilegia o etanol em detrimento da 

gasolina. Entretanto, como o álcool hidratado possui um poder calorífico mais baixo 

por unidade de volume, os preços finais do etanol (depois das taxas) devem ser 

aproximadamente 30% mais baixo que o da gasolina (que já possui atualmente entre 

20-25% de álcool anidro) para ter uma vantagem de preço. Atualmente, com os altos 

preços do petróleo, o etanol se torna mais economicamente atrativo sem necessitar de 

taxas favoráveis. Adicionalmente, o preço do etanol tem ocasionalmente subido acima 

do nível de paridade em função de redução da produção nos períodos de entressafra 

e para atender os picos globais de preços do açúcar. Atualmente, a diferença fiscal é 

da ordem de US$ 0,10 por litro em benefício do etanol no início da cadeia de impostos 

(ANP, 2009). 

 

Apesar dos argumentos a favor de biocombustíveis, geralmente em função da 

segurança de suprimento, mudanças climáticas e por aumentar a renda do setor 

agrícola, duas questões têm sido bastante discutidas recentemente: competição pelo 

uso da terra entre alimento e combustível e metodologias de cálculo das emissões de 

CO2. 

 

Em relação à primeira questão a indagação feita por RATHMANN et al. (2010), “Como 

os biocombustíveis podem ser produzidos de forma sustentável sem aumentar a 

competição pelo uso do solo entre combustível e alimento?” caracteriza bem a 

preocupação atual. Algumas soluções encontradas na literatura são a produção de 

biocombustíveis a partir de plantas com baixa emissão de GEE no ciclo de vida 

(TILMAN et al., 2009), o uso de material lignocelulósico (DALE, 2007), a 

implementação de padrão de certificação de biocombustíveis (LEWANDOWSKI e 

FAAIJ, 2006), a utilização de produtos secundários a partir da produção de 

biocombustíveis (ÖZDEMIR et al., 2009) e o gerenciamento do cultivo (KIM et al., 

2009). Essas soluções não são restritas à primeira questão. 

 

Em relação à segunda questão, SEARCHINGER et al. (2008) apresentam um estudo 

importante a respeito da sustentabilidade dos biocombustíveis e colocam em xeque 

estudos que excluem as emissões de CO2 relativas às mudanças indiretas no uso da 

terra. O argumento é simples: os estudos geralmente contemplam os benefícios de 

captura do carbono através do uso da terra para biocombustíveis, mas não os custos 

do carbono, o armazenamento de carbono e o seqüestro sacrificado em função de 

desviar a terra de seu uso anterior. No caso do etanol brasileiro de primeira geração, 

eles mencionam que estudos específicos precisam ser feitos, pois os valores de 86% 
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apresentados na literatura desconsideram esses aspectos. TILMAN et al. (2009) 

trazem para discussão a denominação “trilema”14 que envolve alimento, energia e 

meio ambiente, além de apresentarem um conceito de produção correta de 

biocombustíveis no qual estes são produzidos a partir de insumos que emitam, na 

análise de ciclo de vida, quantidades de GEE inferior às rotas tradicionais de petróleo 

e sem causar pressão sobre a produção de alimentos15. 

 

Apesar de SEARCHINGER et al. (2008) focarem no processo americano de produção 

de biocombustíveis a partir do milho, causou uma forte pressão para contrapor as 

argumentações de que biocombustíveis podem emitir mais CO2 que rotas tradicionais 

quando se insere às mudanças diretas e indiretas no uso da terra. KIM et al. (2009) 

apresentam uma contra-argumentação baseando-se no fato de que algumas variáveis 

importantes não foram levadas em consideração16. Os resultados apresentados por 

KIM et al. (2009) diferem dos apresentados por SEARCHINGER et al. (2008), todavia 

o debate novamente não entra na questão do uso final eficiente do veículo. Segundo 

ÖZDEMIR et al. (2009) e KIM et al. (2009), os benefícios dos produtos secundários17 

no tocante à avaliação do uso da terra deveriam ser mais bem contemplados, dessa 

forma não induziriam a estimativas de área plantada tão grandes. 

 

Analisando sob o ponto de vista do etanol brasileiro, produzido a partir de cana-de-

açúcar, PACCA e MOREIRA (2009) apresentam a contabilização da capacidade de 

neutralização do carbono do Programa de Etanol brasileiro desde 1975, incluindo as 

mudanças diretas e indiretas no uso da terra mencionadas por SEARCHINGER et al. 

(2007). Em verdade, SEARCHINGER et al. (2008) não atribuíram ao etanol brasileiro 

de primeira geração o mesmo caráter de análise realizado para o milho nos Estados 

Unidos, mas ressaltaram que uma análise mais apurada merecia ser realizada, a qual 

                                                
14 Situação problemática, em que é preciso escolher uma de três formas para solucioná-la. 
15 Exemplos desses insumos seriam: plantas perenes que crescem em áreas abandonadas 
pela agricultura, resíduos de culturas (palha da cana, resíduos de milhos), colheita sustentável 
de madeira e resíduos de floresta, sistema de cultivo misturado ou dobrado e resíduos 
municipais e industriais. 
16 Gerenciamento de práticas de cultivo (rotação de culturas, colheita de resíduos agrícolas); 
mudança indireta no uso da terra causa pressão em florestas americanas e pastagem (não em 
florestas tropicais); emprego de análise de ciclo de vida considerando a utilização de parte da 
produção do milho ser direcionada ao tratamento de ruminantes; aumento da demanda pelo 
uso da terra não estar restrito somente à produção de biocombustíveis. 
17 Tradução para side products que são co-produtos da produção de biocombustíveis e que 
podem servir como alimento para animais, portanto evitando o cultivo de outras culturas e a 
respectiva área de terra (ÔZDEMIR et al., 2009). Exemplo: Distiller’s Dried Grain with Solubles 
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de alguma forma foi avaliada por PACCA e MOREIRA (2009). Os autores concluem 

que a neutralização das emissões em função de mudanças no uso da terra ocorreu 

em 1988. Entretanto, LAPOLA et al. (2010) apresentam um estudo que avalia as 

emissões de carbono em função do uso direto e indireto do solo no Brasil. Eles 

concluem que um aumento de 34 de bilhões de litros de biocombustíveis no Brasil no 

horizonte 2003-2020 pode contrabalançar os abatimentos de carbono dos 

biocombustíveis. Em termos de uso direto do solo, as mudanças causam um pequeno 

impacto nas emissões de carbono. Todavia, os usos indiretos do solo, especialmente 

aqueles que empurram a fronteira agrícola para dentro da floresta Amazônica, podem 

contrabalançar os abatimentos de carbono a partir dos biocombustíveis. Apesar do 

estudo de LAPOLA et al. (2010), a área plantada de cana-de-açúcar representou, em 

2007, somente 11,5%18 do total de área colhida (IBGE, 2010), podendo-se atribuir que 

6,3% sejam voltados para produção de etanol. Esse percentual deve aumentar, pois 

em 2009 a cana representou 13,2% da área colhida no país, resultando no maior 

aumento absoluto de área plantada de todas as culturas no período 2005-2009 (IBGE, 

2010). Todavia, a utilização de veículos mais eficientes permite reduções na área 

plantada no Brasil, e com isto liberando terra para que esta possa ser utilizada 

inclusive para produzir mais etanol visando exportação, ou por outras culturas. 

 

Percebe-se que os estudos que abordam o uso da terra não contemplam eficiência no 

uso final do biocombustível. Porém, no cenário mais favorável da AIE em termos de 

emissões de CO2 (IEA, 2009), a eficiência no uso final em veículos é o maior 

contribuinte para reduzir as emissões de CO2 em 2030, representando mais da 

metade da redução estimada. Infere-se, dessa forma, que a complementaridade entre 

políticas de eficiência energética e de biocombustíveis pode trazer impactos 

significativos em termos de redução da competição pelo uso do solo, segurança de 

suprimento e emissões de GEE. 

 

Por outro lado, quando se analisa a literatura recente que aborda o transporte 

rodoviário, mais especificamente os veículos leves, é possível perceber uma grande 

quantidade de publicações com foco em: tecnologias veiculares mais eficientes 

                                                                                                                                          

(DDGS) que é um co-produto da produção de etanol a partir de grãos e que pode ser utilizado 
como ingrediente alimentar para gado e aves. 
18 Em 2007 a área colhida total, incluindo lavouras temporárias e permanentes, no Brasil foi de 
61,7 milhões de ha, sendo 7,1 milhões de ha voltados para produção da cana-de-açúcar 
(IBGE, 2010). Para obter a área plantada voltada para produção de etanol assumiu-se que 
55% da cana seriam voltados para produzir etanol. 
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(JAMA, 2009; CHEAH et al., 2007; FONTARAS et al., 2007; KASSERIS, 2006; 

OLIVEIRA, 2005; CUENOT, 2009) e diversificação de combustível (HIRA & OLIVEIRA, 

2009; SZKLO et al., 2007; AHMAN, 2006; ROOM, 2006). Além desses aspectos, 

outros estudos abordam questões como: melhoria do tráfego (MANZIE et al., 2007), 

uso mais eficiente do veículo ou Eco-driving19 (MOTODA & TANIGUCHI, 2003; IEA, 

2009b) e modificação do paradigma de mobilidade atual baseado em transporte 

individual (AKERMAN & HÖJER, 2006; GILBERT & PERL, 2007; SMITH, 2008). 

 

Os biocombustíveis se inserem na discussão do transporte rodoviário como forma de 

diversificação do combustível. Poucos estudos abordam os temas biocombustível e 

uso final eficiente de forma integrada e, quando o fazem, não contemplam os impactos 

em termos de redução potencial da expansão agrícola. 

1.2 OBJETIVO 

De forma a unir os três elos identificados no trilema, uma abordagem interessante 

seria avaliar a complementaridade entre uso de eficientes veículos leves e seus 

impactos em termos de emissões, energia e uso do solo. Como forma de avaliar esses 

impactos e possíveis políticas, buscou-se identificar patamares de eficiência técnica na 

frota de veículos leves. Adicionalmente, buscou-se simular políticas de eficiência 

energética e verificar os resultados em termos de uso de combustíveis, emissões de 

GEE e área plantada em 2030. 

A hipótese assumida é de que a utilização de metodologia de SDVL integrada ao 

planejamento energético permite simular políticas de eficiência energética veicular, 

com maior nível de detalhamento e, portanto, precisão, sendo capaz ainda de fornecer 

resultados secundários associados a emissões veiculares e à cadeia produtiva 

relacionada ao combustível automotivo. Assim, esta tese tem como objetivo 

desenvolver uma metodologia de avaliação de eficiência energética em veículos leves 

e avaliar seus impactos em termos de uso de combustíveis, emissões de gases de 

efeito estufa e uso da terra. Para fazer essa análise, buscaram-se na literatura 

metodologias que dessem subsídios para auxiliar na verificação e na validação da 

hipótese. Concluiu-se que seria necessária a criação de uma metodologia 

preferencialmente em ambiente computacional de forma integrada e que permitisse: 

                                                
19 Eco-driving é a denominação utilizada para caracterizar modos de operação do veículo que 
minimizam o consumo de combustível e as emissões. Por exemplo: evitar carregar pesos 
desnecessários, buscar velocidades que o veículo opera com mais eficiência, etc (IEA, 2009b). 
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1. Contemplar a simulação de parâmetros físicos dos veículos, por exemplo, 

redução de massa, coeficiente aerodinâmico, sistema de tração, e seus 

respectivos ganhos de eficiência; 

2. Otimizar a participação de mercado das vendas de veículos, buscando 

categorias que minimizem o consumo de energia, considerando um conjunto de 

restrições razoáveis não permitindo assim valores irreais; 

3. Obter valores de autonomia por litro20 a partir de qualquer ciclo de condução, 

pois se sabe que a utilização de valores obtidos nos ciclos de condução 

normatizados geralmente não reflete as condições reais de tráfego; 

4. Estimar a frota circulante, a partir de modelos representativos da frota brasileira, 

em função da categoria do veículo, tipo de motor e fornecer o consumo de 

energia médio (MJ/km) e a autonomia por litro, e emissões de GEE; 

5. Estimar o uso de combustíveis, as emissões de GEE e a extensão de área 

plantada de cana-de-açúcar que poderia deixar de ser utilizada em 2030 em 

função dos progressos tecnológicos mais factíveis. 

1.3 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA 

Para incorporar as simulações de eficiência em função da variação de parâmetros 

físicos é necessária a simulação do comportamento dinâmico dos veículos. O 

emprego da Simulação Dinâmica de Veículos Leves (SDVL) é uma técnica 

amplamente utilizada para avaliar as interações entre os componentes dos veículos e 

tornou-se mais difundida nos estudos de veículos híbridos, elétricos e com pilha a 

combustível. Basicamente, essa técnica tem sido empregada para auxiliar em 

questões relativas aos dois temas, ver Figura 8: 

1. Otimização de projetos de veículos e; 

2. Avaliação de políticas energéticas e ambientais. 

 

                                                
20 A terminologia para identificar a quantidade de quilômetros percorrida com um litro de 
combustível (km/l) é autonomia por litro (INMETRO, 2008). Nesta tese esta será a terminologia 
utilizada. 
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Simular, avaliar e otimizar 
tecnologia de veículos leves 

Avaliar políticas 
energéticas e ambientais 

Modelagem Dinâmica de 
Veículos Leves (MDVL) 

 
Figura 8 Emprego da Modelagem Dinâmica de Veículos Leves 

O primeiro emprego é muito difundido, com estudos desde a década de 80 no Brasil. 

NETO (1980) apresenta um estudo a respeito de comportamento dinâmico de um 

veículo com volante de inércia para armazenamento de energia. Na realidade, em vez 

de utilizar baterias para armazenar a energia elétrica, utilizar-se-ia um flywheel para 

armazenar energia cinética, resultando na proposta de um modelo de veículo com 

essa concepção. STAVROPOULOU (1981) apresenta um modelo computacional para 

avaliar o comportamento de um veículo híbrido com armazenamento de energia em 

flywheel. Após um tempo de relativa estagnação, no Brasil, AMARAL (1995; 1998) 

apresentou dois estudos de veículo elétrico com sistema híbrido suprido com energia 

solar e hidrogênio. Em 1998, BISCARRI et al. (1998) apresentam uma ferramenta 

computacional desenvolvida para simular Veículos Elétricos Híbridos (VEH) e que 

permitia avaliar os fluxos de energia em um veículo híbrido série, incluindo a 

estimativa de consumo de combustível. PRIMO JÚNIOR (2002) propõe um sistema de 

propulsão para veículo híbrido série com regulação da demanda de energia e 

WINNISHOFER (2004) apresenta uma modelagem de VEH série para transporte 

coletivo. 

 

Em 2005, um engenheiro da Ford Brasil apresentou uma dissertação de mestrado 

comparando as configurações híbridas série e paralelo, utilizando um simulador de 

veículos denominado ADVISOR21 (Advanced Vehicle Simulator), em um veículo 

nacional com motor 1,0 litro (Ford Ka). Diversos estudos internacionais abordam as 

interações que ocorrem em nível de componentes de veículos e o conseqüente 

impacto no desempenho e no consumo de combustível. Alguns que podem ser citados 

                                                
21 O ADVISOR foi desenvolvido em 1994 no Laboratório Nacional de Energia Renováveis 
(NREL) dos Estados Unidos. O objetivo foi desenvolver uma ferramenta de auxílio ao 
Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) para o desenvolvimento de tecnologias 
para VEH em conjunto com algumas montadoras (Ford, General Motors e Daimler Chrysler). 
Atualmente é comercializado pela empresa AVL. 
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são KATRASNIK (2007); MILLER (2004), MARKEL et al. (2002), contudo, geralmente 

determinam as condições de contorno no próprio veículo, não avaliando os impactos 

em possíveis políticas energéticas, em emissões de CO2 ou no uso da terra. 

 

Por outro lado, os estudos que abordam políticas energéticas e de emissões 

geralmente não incluem os aspectos relacionados à simulação dinâmica dos veículos. 

Os estudos nessa área normalmente utilizam valores de autonomia por litro obtidos 

em ciclos de condução, incluindo ou não fatores de correção, e o impacto das 

mudanças tecnológicas na eficiência do veículo é estimado. Por exemplo, PERES 

(2000) propõe uma metodologia para análises de planejamento, com avaliação das 

operações de recarga das baterias de um grupo de veículos elétricos atuando no 

centro urbano, avaliando os impactos energéticos e ambientais. O estudo de MATTOS 

(2001) analisa o impacto do setor de transporte da cidade do Rio de Janeiro em 

termos de aquecimento global, por contas das emissões de CO2 na atmosfera.  

 

SZKLO et al. (2005) apresentam os programas e as medidas que o Brasil estabeleceu 

ao longo de mais de 30 anos que resultaram em reduções significativas de emissão de 

GEE, nesse contexto incluindo o emprego de biocombustíveis e a eficiência energética 

veicular. A abordagem permitiu verificar a influência do efeito estrutura intramodal pelo 

aumento da proporção de veículos com cilindrada até 1000 cm3 em detrimento de 

veículos com motores maiores. MORAES (2005) analisou as tendências da demanda 

de energia no setor de transportes no Brasil, abrangendo todos os modais (aéreo, 

ferroviário, hidroviário e rodoviário) e os combustíveis automotivos utilizados 

(combustíveis fósseis, álcool e eletricidade). As projeções são realizadas utilizando o 

modelo Model for Analysis of Energy Demand (MAED)22 para quantificar as tendências 

num horizonte de 25 anos. Apesar de se mencionar os fatos de as velocidades serem 

mais lentas em meios urbanos e da necessidade de o veículo parar muitas vezes em 

função das condições de tráfego, a eficiência dos veículos não incorpora o modo de 

operação do veículo e nem simulações de tecnologias. 

 

ROOM (2006) coloca em discussão as tecnologias mais promissoras para superar os 

desafios de redução de consumo e emissões de GEE em veículos leves. Apresenta 

como solução de curto prazo o aumento de eficiência do veículo, incluindo neste os 

veículos híbridos elétricos à gasolina. Aponta como próximo passo a substituição da 
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gasolina por um combustível com conteúdo de carbono zero “zero carbon fuel”. Para 

atingir esse objetivo, menciona os Veículos Elétricos Híbridos de Recarga Externa 

(VEH-DRE)23, preferencialmente com motores flexfuel. Apesar desse fato, ROOM 

(2006) não simula veículos com diferentes tecnologias e nem avalia o impacto nos três 

temas abordados no trilema mencionado acima. 

 

QUEIROZ (2006) identifica, em sua dissertação de mestrado, que a substituição da 

atual frota nacional de veículos leves por VEH reduzirá a poluição veicular em até 80% 

e poderá gerar uma economia de mais de R$ 450 trilhões por ano aos cofres públicos 

nacionais. Tendo em mente que o PIB brasileiro anual foi R$ 2,4 trilhões de reais em 

2006 (IBGE, 2010), tal resultado nos induz a pensar que os cálculos de Queiroz 

precisam ser refeitos. Além disso, a metodologia não responde a hipótese assumida. 

 

SZKLO et al. (2007) apresentam um estudo contrapondo alguns argumentos que o 

etanol representa uma ameaça ao mercado mundial de gasolina mostrando que o 

caso brasileiro não necessariamente pode ser replicado em outros países. 

Adicionalmente, mostram que a disseminação mundial do etanol ocorrida nos anos 90 

teve forte vínculo com a substituição de aditivos que aumentam a oxigenação da 

gasolina, e.g. MTBE (metil terciário butil éter). Uma solução apresentada para 

disseminação do etanol mundialmente seria aumentar o percentual da mistura na 

gasolina, otimizando o motor de combustão interna (MCI). Outros estudos relevantes 

da literatura internacional poderiam ser citados (HE et al., 2005; SMITH, 2008; 

PLOTKIN, 2009), contudo, de forma análoga, não contemplam os três temas e não 

permitem buscar uma participação de mercado ótima em termos de eficiência técnica.  

 

Os estudos que incluem a segunda vertente do emprego de modelagem dinâmica 

como ferramenta de suporte à regulação iniciam-se fortemente em 2007. Por meio 

dessa técnica, os três temas apontados por TILMAN et al. (2009) energia, meio 

ambiente e alimento podem ser de alguma forma avaliados em função do impacto da 

variação de parâmetros físicos do veículo, por exemplo, variação de massa, 

coeficiente aerodinâmico, resistência de rolamento dos pneus, eficiência do MCI, 

transmissão e sistema de tração. Porém, essa questão ainda não foi abordada por 

                                                                                                                                          
22 O MAED calcula a demanda de energia futura baseada em cenários de desenvolvimento 
sócio-econômico, tecnológico e demográfico de médio e longo prazo (IAEA, 2006). 
23 VEH-DRE é o acrônimo utilizado nesta tese para tradução do inglês Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle (PHEV) 
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outros autores, ficando restrita ao dilema segurança de suprimento e emissões de 

GEE. Os principais grupos de pesquisa que apresentam publicações com alto grau de 

indexação no tema encontram-se no Laboratório de Termodinâmica da Universidade 

de Aristóteles (Grécia) e no Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), com a 

presença mais efetiva do grupo do Laboratório Automotivo do MIT24. 

 

FONTARAS et al. (2007), pertencentes ao grupo da Universidade de Aristóteles, 

apresentaram um dos primeiros estudos que empregou a simulação, em software, de 

veículos leves com objetivo para avaliar as medidas de controle de emissão de CO2 

definidas pela União Européia. As medidas formuladas na Diretiva número 3 de 2004 

da Comissão Européia versam sobre a aprovação de veículos25 da categoria 

comerciais, na família de veículos, o que permite a extensão dos testes realizados por 

alguns modelos para outros veículos da família. Todavia, a análise feita por 

FONTARAS et al. (2007) conclui que há necessidade de redefinição das famílias de 

veículos informadas na Diretiva 2004/3/EC da Comissão Européia. A metodologia 

utilizada focou somente no efeito intensidade e uma categoria específica de veículos 

leves. Alguns veículos pertencentes à categoria supracitada foram testados em 

dinamômetro de chassi e depois modelados no software ADVISOR. A modelagem em 

software permitiu que os veículos fossem avaliados em diferentes ciclos de condução, 

incluindo a possibilidade de avaliar condições de tráfego mais severas, diferentes das 

encontradas usualmente em ciclos de condução normatizados. A abordagem de 

FONTARAS et al. (2007) abrange somente as simulações de consumo e emissões de 

forma não integrada, pois são necessários dois softwares que se complementam 

ADVISOR (simulação de veículos) e TREMOVE (estimar as reduções nas emissões 

de CO2). Além disso, FONTARAS (2007) não avalia a otimização intramodal por meio 

da possível mudança nas porções de mercado de cada categoria, buscando encontrar 

uma eficiência maior nos veículos vendidos em determinado ano. 

 

FONTARAS e SAMARAS (2010) empregam uma metodologia de SDVL para avaliar 

possibilidades de se atingir a meta estipulada pela União Européia em termos de 

emissões em veículos leves de passageiros. O novo valor estipulado é de 130 

gCO2/km em 201526 e todos os fabricantes devem atender às suas metas, afetando os 

veículos e a composição da frota européia. Para simular a eficiência dos veículos 

                                                
24 http://web.mit.edu/sloan-auto-lab/  
25 Veículos que se enquadram na mesma família não necessitam fazer os testes de emissões. 
26 Os outros 10 gCO2/km não necessariamente precisam vir de ganhos de eficiência no veículo. 
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europeus no cenário 2015, foram escolhidos e modelados seis veículos: três à 

gasolina e três à diesel. A análise mostrou que uma solução possível para reduzir o 

valor para 138 gCO2/km poderia ser obtida por meio de mudanças na massa, 

coeficiente aerodinâmico, redução da resistência de rolagem dos pneus e eficiência do 

sistema de tração, todavia, para atingir a meta de 130 gCO2/km, outras mudanças 

seriam necessárias. Os estudos basearam-se no Novo Ciclo de Condução Europeu 

(NEDC – New European Drive Cycle). Diferentemente do estudo anterior, o efeito 

estrutura, ou seja, alteração na participação de mercado, é mencionado; contudo, não 

é desenvolvida ou mencionada a inclusão desse tema nas análises. 

 

CHEAH et al. (2007), pertencentes ao grupo do MIT, utilizaram SDVL e demonstraram 

que é possível aumentar a eficiência da frota americana de veículos leves em duas 

vezes, alterando aspectos construtivos, não propondo mudanças radicais no atual 

modelo. Três opções de aumento de eficiência são apresentadas e, juntas, elas 

conseguem atingir o fator dois, que significa aumentar em duas vezes a eficiência 

média ponderada dos veículos leves vendidos nos Estados Unidos em 2035, sem 

alterar o combustível. As alterações tecnológicas avaliadas foram: (1) direcionar os 

aumentos de eficiência técnica para reduzir o consumo de combustível em vez de 

desempenho; (2) aumentar a proporção de veículos diesel e (3) reduzir a massa e o 

tamanho do veículo. Em relação ao último item, a abordagem se refere à substituição 

de material e à possibilidade de reprojeto do veículo, pois veículos mais leves podem 

ter MCI reduzido mantendo o mesmo desempenho. Novamente, a abordagem é muito 

focada no efeito intensidade, não mencionando a possibilidade de alterações 

intracategorias ou mesmo a questão do uso da terra. 

 

BANDIVADEKAR et al. (2008), pertencentes ao grupo do MIT, apresentam uma 

metodologia para avaliar as reduções potenciais de combustível e de emissões de 

GEE da frota americana de veículos leves. Os autores mostram que enfatizar o 

aumento da autonomia por litro do veículo, em km/l, no lugar de privilegiar o aumento 

de desempenho, resulta em ganhos maiores que simplesmente estimular tecnologias 

específicas de combustíveis ou veículos27. A metodologia adotada avalia cinco 

opções, listadas a seguir, como forma de reduzir em 5% o consumo de gasolina e as 

emissões de GEE nos Estados Unidos em 2025. Pressupõe-se que as cinco opções 

                                                
27 Os autores mostram que, nos Estados Unidos, os ganhos de eficiência nos motores e outros 
sistemas foram basicamente transferidos para melhorar o desempenho e não aumentar a 
eficiência do veículo. 
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tecnológicas começam a ser implantadas, de forma independente, em 2010 e ocorre 

um aumento progressivo e linear na participação de mercado. 

a. Utilizar os ganhos de eficiência das tecnologias veiculares, dando ênfase à 

redução de consumo de combustível em vez de ao aumento de desempenho; 

b. Aumentando a proporção de mercado de veículos com sistemas de propulsão 

alternativos (híbridos e híbridos DRE); 

c. Aumentando a proporção de biocombustíveis na matriz de combustíveis; 

d. Reduzindo a massa e o tamanho do veículo; 

e. Restringindo o crescimento de viagens com veículos. 

 

Analisando a abordagem feita por BANDIVADEKAR et al. (2008), é possível perceber 

que ela inclui os efeitos intensidade, estrutura e atividade dentro das cinco opções. No 

caso americano, verifica-se que a redução de consumo de combustíveis em 5% ocorre 

antes da redução de 5% nas emissões de GEE. Apesar de o etanol e a eletricidade 

estarem disponíveis para substituir a gasolina, a redução simultânea de combustível e 

emissões necessita que as fontes primárias sejam derivadas de rotas com baixo 

conteúdo de carbono na análise de ciclo de vida (etanol de milho e geração com 

carvão nos Estados Unidos). 

 

KROMER et al. (2010), pertencentes ao grupo do MIT, apresentam uma análise 

integrada para redução de consumo e de emissões de GEE em veículos leves nos 

Estados Unidos a partir da redução de combustíveis à base de petróleo. A abordagem 

é de longo prazo (2050), levando em consideração quatro mecanismos de mitigação 

de emissões e consumo: 1) aperfeiçoamento das tecnologias veiculares, incluindo 

taxas de penetração 2) aumento da ênfase em biocombustíveis com baixo conteúdo 

de carbono, principalmente à base de milho e material lignocelulósico 3) 

“descarbonização agressiva” na geração de energia elétrica e 4) iniciativas de redução 

da taxa de crescimento das viagens de veículos particulares. Deve-se ter em mente, 

novamente, que o estudo visa a analisar o segmento de leves nos Estados Unidos, por 

esta razão o emprego do milho como insumo para etanol e a descarbonização da rede 

elétrica tem um sentido mais forte, ambos aspectos diferentes do caso brasileiro. A 

metodologia desenvolvida para superar os desafios faz uso dos valores obtidos do 

efeito intensidade, porém não faz as simulações em uma plataforma integrada. A 

questão do uso da terra e suas implicações são mencionadas, contudo a abordagem 

não calcula as conseqüências neste tema. A Tabela 2 apresenta um quadro resumo 

onde se encontra o estado da arte de metodologias que utilizam SDVL para subsidiar 

análises de políticas energéticas, de emissões e de alimento. 
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Tabela 2 Metodologias que empregam SDVL como ferram enta de suporte a políticas 
energéticas e ambientais 

METODOLOGIAS 

ADVISOR EFEITOS TEMAS 

Modelos 
de 

Veículos 

Intensidade 
a 

Estrutura 
b 

Atividade Energia Emissões 

Uso 
do 

Solo 
c 

FONTARAS et al. 
(2006) 

2 SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 

FONTARAS e 
SAMARAS (2008) 6 SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 

CHEAH et al. 
(2006) 

3 SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 

BANDIVADEKAR 
et al. (2008) 3 SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 

Proposta da tese 18 SIM SIM SIMd SIM SIM SIM 

a Todas as metodologias utilizam simulação dinâmica de modelos de veículos leves criados no 
software ADVISOR. 
b O efeito estrutura utilizado por BANDIVADEKAR et al. (2008) considera que as mudanças 
intra ou entre categorias ocorre linearmente. A metodologia proposta na tese leva em 
consideração a desagregação dentro do segmento leve de passageiros (13 modelos) e 
comerciais (5 modelos). Um otimizador baseado em Simplex permite avaliar os máximos 
potenciais técnicos de aumento de eficiência. 
c O impacto do consumo de biocombustíveis em relação à ocupação do solo, abordando de 
alguma forma os temas discutidos no trilema identificado por TILMAN et al. (2009), é avaliado 
somente na metodologia da tese. 
d Efeito atividade como dado de saída. 

1.4 DIVISÃO DA TESE 

A tese está dividida em cinco partes. O capítulo 2 explica a metodologia utilizada para 

modelar a frota brasileira, a forma de otimização das vendas, os cálculos da eficiência 

da frota e área plantada e a rotina implementada. O capítulo 3 aborda os progressos 

tecnológicos mais promissores no curto e médio prazo em veículos leves no mundo. O 

capítulo 4 aborda a base para construção dos cenários tecnológicos e as alternativas 

consideradas plausíveis para alcançar a eficiência requerida. O capítulo 5 apresenta 

os resultados das políticas de eficiência energética em termos de uso de combustíveis, 

emissões de GEE e uso da terra. Avanços tecnológicos mais factíveis são simulados 

mostrando os impactos em termos de uso da terra em 2030. O capítulo 6 encerra a 

tese com as conclusões e os estudos futuros. 
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2 METODOLOGIA 

Conforme apresentado por SCHIPPER et al. (1992), as mudanças na demanda por 

combustíveis líquidos podem ser analisadas a partir de três fatores causais: atividade, 

estrutura e intensidade. O primeiro depende da frota, da mobilidade associada a pass-

km ou ton-km e ao fator de carga. O segundo é função do tipo de modal empregado: 

ferroviário, aéreo, rodoviário e hidroviário. O terceiro depende da eficiência energética 

no uso final. O modelo desenvolvido nessa tese utiliza os efeitos intensidade, 

quantificado pelo software ADVISOR, e estrutura dentro do segmento de veículos 

leves, podendo fazer uso de um otimizador, desenvolvido dentro do software 

MATLABTM 28. A metodologia empregada é bottom-up, o que significa que esses 

fatores são obtidos a partir de dados desagregados. 

 

As próximas seções têm por objetivo explicar como os fatores causais são inseridos 

na metodologia de estimativa de uso de combustíveis líquidos, de emissões de GEE e 

de uso da terra para produção de cana-de-açúcar. A seção 2.1 apresenta de que 

forma o efeito atividade foi modelado, incluindo identificação de modelos de veículos, 

cálculo da frota e fator de carga. A seção 2.2 apresenta como o efeito estrutura, dentro 

da classe de veículos leves, foi analisado e incluído nos cenários. A seção 2.3 

apresenta a metodologia empregada para estimar o consumo de combustível 

simulando os modelos identificados na seção 2.1 e o funcionamento do ADVISOR. As 

seções 2.4, 2.5 e 2.6 mostram as metodologias de estimativa de consumo de 

combustíveis líquidos, de emissões de GEE e de área plantada de cana-de-açúcar 

respectivamente a partir de veículos leves ciclo Otto em função dos modelos da seção 

2.1. A seção 2.7 apresenta a estrutura da metodologia proposta e a rotina que foi 

implementada em MATLAB. A Equação 1 mostra como os três fatores causais 

compõem a função para cálculo do consumo de energia que atende à demanda de 

transporte de passageiros. Equação semelhante pode ser montada em relação à 

demanda para atender o transporte de carga. A Figura 9 ilustra a composição do setor 

de transportes dividido nos três efeitos e suas principais variáveis. 

 

VLPVLPVLPVLP EEEIEAUC **=  Equação 1 

 

                                                
28 MATLAB é um ambiente interativo que permite realizar cálculos através de linguagem 
computacional. 
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Onde: 

UCVLP = uso de combustível em veículos leves, em tep29; 

EAVLP =  efeito atividade no transporte de passageiros em veículos 

leves, em pass-km; 

EIVLP =  efeito intensidade no transporte de passageiros em 

veículos leves, em tep/pass-km; 

EEVLP =  efeito estrutura em função da distribuição percentual dos 

modais em veículos leves de passageiros, em %. 

 

 
Figura 9 Composição do setor transporte 

Fonte: MORAES (2005). 
 

As próximas três seções 2.1, 2.2 e 2.3 detalham de que forma os fatores causais são 

inseridos dentro da metodologia desenvolvida. 

2.1 EFEITO ATIVIDADE 

A atividade de passageiros (pass-km) é resultado do produto entre a quantidade total 

de veículos da frota, a mobilidade de cada veículo (km/veículo) e o nível de ocupação 

(pass/veículo) (MORAES, 2005). A seção 2.1.1 explica como foram desagregados os 

modelos de veículos da frota brasileira. 

2.1.1 MODELOS DE VEÍCULOS  

Os modelos de veículos leves foram obtidos a partir da desagregação da frota em 

níveis que permitem avaliar os progressos tecnológicos incrementais, utilizando a 

técnica de SDVL. Assim, é possível avaliar os impactos de mudanças tecnológicas 

                                                
29 Tonelada equivalente de petróleo. 
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incrementais (e.g. redução de massa por meio da substituição do aço por magnésio 

nos motores) ou radicais (mudança no sistema de tração do veículo para um sistema 

híbrido) no cenário energético, de emissões e de área plantada no Brasil. Este tipo de 

abordagem não é usualmente realizada em cenários de médio prazo. Por exemplo, o 

estudo Matriz Energética Nacional 2030 divide os veículos leves em dois tipos: 

passageiros e comerciais. Esse nível de desagregação não seria adequado para 

avaliar progressos tecnológicos utilizando SDVL. 

 

De forma a superar essa limitação, buscou-se desagregar a frota brasileira de veículos 

leves no nível de modelos. Esses modelos foram criados levando-se em consideração 

as categorias oficiais (seção 2.1.1.1), tipo de motor (gasolina, flexfuel, álcool ou diesel) 

e volume do motor. Assim, conseguiu-se criar uma quantidade adequada de modelos 

de veículos que permitem obter resultados melhores quando integrados à simulação 

dos veículos. Por exemplo, foram criados três modelos de veículos subcompactos30: 

flexfuel com motores: 1,0 litro, 1,4 litros e 1,6 litros. Essa classificação foi concebida a 

partir de dados de licenciamentos da Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (ANFAVEA) relativa ao Ano Base 2007. Ao todo foram criados 

18 modelos de veículos leves no ADVISOR para o Ano Base, permitindo avaliar o 

impacto da difusão tecnológica incremental e radical em termos de consumo de 

combustíveis, emissões de GEE e área plantada. Veículos híbridos e elétricos também 

foram modelados, apesar de não terem vendas representativas no Brasil (mas são 

adotados em alguns mercados) (JAMA, 2009b; DOE, 2010b). A criação dos 18 

modelos está mostrada nas Seções: 2.1.1.1 – Classificação Oficial de Veículos Leves; 

e 2.1.1.2 – Representatividade das Categorias de Veículos Leves no Brasil. 

1.1.1.1 Classificação Oficial de Veículos Leves 

No Brasil, a classificação oficial de veículos, incluindo os veículos leves, foi 

estabelecida pela Resolução n° 15 31 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) de 13 de Dezembro de 1995. A Portaria n° 3 9132 do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), de 04 de Novembro de 

2008, definiu categorias de veículos leves ciclo Otto baseando-se na classificação 

                                                
30 Subcompacto é uma categoria oficial apresentada na Seção 2.1.1.1. 
31 Esta Resolução dispõe sobre a classificação dos veículos automotores para o controle da 
emissão veicular de gases, material particulado e evaporativo, e dá outras providências. 
32 Esta Portaria estabelece os critérios para o programa voluntário de avaliação da 
conformidade para os veículos leves de passageiros e comerciais leves com motores do ciclo 
Otto, comercializados no País. 
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oficial do CONAMA (1995). A Portaria n° 391 dividiu  os veículos leves ciclo Otto em 

oito categorias em função da área ou outro critério, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 Categorias de veículos leves no Brasil 

CATEGORIA CRITÉRIO a 

Passageiros 

Subcompacto 
(SBC)33 

Veículo de passageiros34, com área até 6,5 +/- 0,10 m2; 
exceto veículos derivados de passageiros para transporte 
de carga e veículos esportivos 

Compacto 
(CPT) 

Veículo de passageiros, com área de 6,5 +/- 0,10 m2 até 7,0 
+/- 0,10 m2, exceto veículos derivados de passageiros para 
transporte de carga e veículos esportivos 

Médio 
(MDO) 

Veículo de passageiros, com área de 7,0 +/- 0,10 m2 até 8,0 
+/- 0,10 m2; exceto veículos derivados de passageiros para 
transporte de carga e veículos esportivos. 

Grande 
(GDE) 

Veículo de passageiros com área superior a 8,0 +/- 0,10 m2, 
exceto veículos derivados de passageiros para transporte de 
carga e veículos esportivos. 

Esportivo 
(ESP) 

Veículos com até 4 assentos, dotado de motor com potência 
mínima de 140 kW, com relação potência/massa mínima de 
75 kW/1000 kg e capacidade de acelerar em 3ª marcha de 50 
a 61 km/h em no máximo 20 metros. 

Off-road 
(OFR) 

Veículo que possui tração nas quatro rodas e no mínimo 
quatro das seguintes características calculadas para o 
veículo com o peso em ordem de marcha, em superfície 
plana, com as rodas Dianteiras paralelas à linha de centro 
longitudinal do veículo e os pneus inflados com a pressão 
recomendada pelo fabricante: 
• Ângulo de ataque mínimo 25º; 
• Ângulo de saída mínimo 20º; 
• Ângulo de transposição de rampa mínimo 14º; 
• Altura livre do solo, entre os eixos, mínimo de 200 mm; 
• Altura livre do solo sob os eixos dianteiro e traseiro, 

mínimo de 180 mm. 

Comercial 
(COM) 

Veículo comercial35 conforme o art. 1º, §2º da Resolução 
CONAMA 15/95, excetuando-se os veículos com 
características especiais para uso fora-de-estrada. 

Carga 
(CRG) 

Veículo para o transporte de carga derivado de um veículo de 
passageiros, conforme o art. 1º, §1º da Resolução CONAMA 
15/95. 

Fonte: INMETRO (2008), CONAMA (1995). 
a A = Área Superior do Veículo (Largura x Comprimento) 

 
                                                
33 Esta nomenclatura não faz parte de INMETRO (2008) ou CONAMA (1995), mas será 
utilizada ao longo da tese para associar às categorias. 
34 Veículo leve de passageiros: veículo automotor com massa total máxima autorizada até 
3.856 kg e massa do veículo em ordem de marcha até 2.720 kg, projetado para o transporte de 
até 12 passageiros, ou seus derivados para o transporte de carga. 
35 Veículo leve comercial: veículo automotor não derivado de veículo leve de passageiros com 
massa total máxima autorizada até 3.856 kg e massa do veículo em ordem de marcha até 
2.720 kg, projetado para o transporte de carga ou misto ou seus derivados, ou projetado para o 
transporte de mais que 12 passageiros, ou ainda com características especiais para uso fora 
de estrada. 
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Essa categorização, apresentada na Tabela 3, é a mesma utilizada no Regulamento 

de Avaliação da Conformidade para Etiquetagem de Veículos Leves de Passageiros e 

Comerciais e também será utilizada como base para identificação dos modelos que 

compõem a frota brasileira na metodologia. Entretanto, faz-se necessário 

compreender a representatividade que cada uma dessas categorias tem nas vendas 

anuais e também em termos de frota circulante no Brasil. Esse processo de 

identificação está mostrado na Seção 2.1.1.2. 

1.1.1.2 Representatividade das Categorias de Veícul os Leves no Brasil 

Para identificar a representatividade de cada uma das 8 (oito) categorias dentro da 

frota nacional, pode-se recorrer a duas fontes de dados: Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN) e/ou ANFAVEA. Os dados de frota oriundos do DENATRAN 

estão acima dos valores apresentados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

no estudo da Matriz Energética Nacional 2030, no qual são apresentados cenários de 

consumo de combustíveis líquidos (MME, 2007). Por exemplo, em 2004, a estatística 

do DENATRAN para frota de automóveis no Brasil foi de 25 milhões de veículos, sem 

incluir veículos leves de carga (DENATRAN, 2010). Entretanto, a estimativa feita pelo 

MME foi da ordem de 20 milhões de veículos ciclo Otto (MME, 2007). Essa 

divergência pode ser ocasionada pela ausência de informação de sucateamento da 

frota. 

 

Assim, optou-se por estimar a frota utilizando os dados de licenciamentos36 da 

ANFAVEA. A partir das estatísticas de licenciamentos do Ano Base 2007, foi 

preparada uma planilha que contém 206 modelos de veículos (Apêndice I). Entenda-

se por modelo o nome do veículo vinculado ao tipo e a cilindrada de MCI. Por 

exemplo: Gol Flexfuel 1,0 e Gol Flexfuel 1,6 são modelos diferentes. A ANFAVEA 

divide os veículos leves em quatro tipos: 1) automóveis, 2) camionetas de carga, 3) 

camionetas de uso misto e 4) utilitários. Os veículos identificados pela ANFAVEA 

como automóveis são os veículos leves de passageiros e podem ser divididos 

conforme as categorias oficiais em subcompactos, compactos, médios ou grandes. 

Para conseguir desagregar os automóveis nas categorias oficiais foi necessário 

                                                
36 O termo licenciamento de veículos, tal como é empregado pela ANFAVEA, será utilizado ao 
invés de vendas de veículos. 
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identificar a área37 dos veículos, por meio de busca das dimensões dos veículos nos 

sites oficiais dos fabricantes. A Tabela 4 mostra a equivalência utilizada entre a 

nomenclatura da ANFAVEA e do INMETRO (2008). 

Tabela 4 Equivalência entre a nomenclatura utilizad a por ANFAVAE e INMETRO 

ANFAVEA INMETRO 
Automóveis Veículos Leves de Passageiros 
Camionetas de Carga Veículos Leves de Carga 
Camionetas de Uso Misto Veículos Leves Comerciais  
Utilitários Veículos Leves Comerciais  
Fonte: ANFAVEA (2009), INMETRO (2008) 

 

Analisando os veículos apresentados no Apêndice 1, a equivalência de categorias da 

Tabela 4, os dados dos fabricantes e fazendo algumas simplificações foram 

selecionados alguns grupos de veículos representativos. A Tabela 5 mostra um 

resumo preliminar dos grupos representativos de modelos presentes na frota 

brasileira. 

Tabela 5 Modelos representativos de veículos leves ciclo Otto: Ano 2007 

DESCRIÇÃO FLEX GAS SOMA % MOTOR 
SBC 1,0 564.952 29.714 594.666 27,5 F 
SBC 1,4 89.754 - 89.754 4,1 F 
SBC 1,6 115.855 - 115.855 5,4 F 
CPT 1,0 407.090 - 407.090 18,8 F 
CPT 1,4 101.037 78.528 179.565 8,3 F 
CPT 1,6 132.399 - 132.399 6,1 F 
CPT 1,8 46.342 - 46.342 2,1 F 
CPT 2,0 26.783 - 26.783 1,2 F 
MDO 1,0 32.225 - 32.225 1,5 F 
MDO 1,6 67.611 24.689 92.300 4,3 F 
MDO 1,8 75.353 34.215 109.568 5,1 F 
MDO 2,0 75.275 36.894 112.169 5,2 F 
GRD 2,3 - 16.478 16.478 0,8 G 
CRG 1,4 119.168 - 119.168 5,5 F 
CRG 1,6 30.981 - 30.981 1,4 F 
CRG 2,4 16.033 - 16.033 0,7 F 
COM 1,6 26.198 - 26.198 1,2 F 
COM >2,0 - 15.568 15.568 0,7 G 
TOTAL 1.927.056 236.086 2.163.142 100,0  
Fonte: adaptado de ANFAVEA (2009) 

 

                                                
37 Produto do comprimento máximo pela largura máxima, excluindo-se os espelhos retrovisores 
externos, eventuais saliências dos pára-choques e o conjunto de roda e pneu sobressalente 
quando afixado externamente (INMETRO, 2008). 
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A primeira coluna identifica a categoria oficial e a cilindrada do modelo. A segunda e a 

terceira colunas mostram as vendas absolutas dos modelos com motores flexfuel e 

com motores à gasolina respectivamente. Na quarta coluna estão somados os 

modelos com MCI flexfuel e gasolina. A última linha da quarta coluna apresenta a 

soma dos licenciamentos em 2,16 milhões de veículos, contudo os licenciamentos em 

2007 atingiram 2,35 milhões. Ou seja, 93,4% dos licenciamentos estão contemplados 

nesses 18 modelos. A diferença para atingir 100% se baseia em veículos que foram 

expurgados da análise em função da baixa representatividade (3,2%) ou por serem 

modelos com motor diesel (3,4%). Por simplificação, assumiu-se então que a 

participação de mercado das vendas de veículos em 2007 tem a composição da 5a 

coluna e o motor flexfuel (F) ou gasolina (G) identificado na 6a coluna. A coluna 2 

mostra que as vendas de veículos à gasolina foram representativas nas categorias 

SBC 1,0, CPT 1,4, MDO 1,6, MDO 1,7 e MDO 2,0, contudo assumiu-se que o maior 

dos valores entre Flexfuel e Gasolina serviria como base. Adicionalmente, no ano de 

2008, os licenciamentos desses modelos à gasolina se reduziram substancialmente, 

indicando uma tendência que na participação de mercado futura somente os veículos 

importados nas categorias veículos leves de passageiros grande e os veículos leves 

comerciais teriam MCI dedicados a gasolina. 

 

Assim, a Figura 10 apresenta os licenciamentos do Ano Base 2007 em função da 

classificação oficial, considerando as simplificações e as premissas mencionadas 

acima. São elas: 

1. Somente os veículos com motores à gasolina e flexfuel foram analisados, uma 

vez que os veículos à diesel representaram cerca de 3% das vendas de 

veículos leves e a regulação não favorece um aumento da participação de 

mercado desse tipo de motor em veículos leves38. Os veículos com motores 

dedicados à álcool tiveram vendas ínfimas. 

2. Os veículos esportivos e off-road foram negligenciados da análise, em função 

da baixa representatividade; 

3. Nas categorias em que as vendas de veículos à gasolina foram pouco 

representativas, esses veículos foram negligenciados. 

 

                                                
38 Em junho de 1994, o Departamento Nacional de Combustíveis estabeleceu a resolução n° 23 
(DNC, 1994), que proíbe o consumo de diesel em veículos de passageiros, carga e uso misto, 
nacionais ou importados, com capacidade de transporte menor que 1.000 kg. 
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O resultado da caracterização da participação de mercado de veículos leves por 

categoria está mostrado na Figura 10, sendo possível identificar que em 2007 os 

Veículos Leves de Passageiros (VLP) representaram 90% das vendas, Veículos Leves 

(VL) de carga 8% e veículos leves comerciais 2%. 

1%

2%

37%

37%

16%

8%

VL - PASSAGEIROS SUBCOMPACTO

VL - PASSAGEIROS COMPACTO

VL - PASSAGEIROS MÉDIO

VL - PASSAGEIROS GRANDE

VL - CARGA

VL - COMERCIAL

 
Figura 10 Proporção de veículos leves, ciclo Otto, licenciados no Brasil em 2007: por 

categorias 

Fonte: Adaptado de ANFAVEA (2009), INMETRO (2008) e FABRICANTES (2008). 
 

Analisando a Tabela 5 é possível verificar que basicamente 7 (sete) MCI atendem aos 

veículos mais representativos da frota brasileira, são eles: 1,0 flexfuel, 1,4 flexfuel, 1,6 

flexfuel, 1,8 flexfuel, 2,0 flexfuel, 2,3 gasolina e 2,4 flexfuel.  

 

VLP SUBCOMPACTO 1,0 1

1 MOTOR 1,0 LITRO VLP SUBCOMPACTO 1,4 2

VLP SUBCOMPACTO 1,6 3

VLP COMPACTO 1,0 4

2 MOTOR 1,4 LITRO VLP COMPACTO 1,4 5

VLP COMPACTO 1,6 6

VLP COMPACTO 1,8 7

3 MOTOR 1,6 LITRO VLP COMPACTO 2,0 8

VLP MÉDIO 1,0 9

VLP MÉDIO 1,6 10

4 MOTOR 1,8 LITRO VLP MÉDIO 1,8 1112

VLP MÉDIO 2,0 12

5 MOTOR 2,0 LITRO VLP GRANDE 2,3 13

VL CARGA 1,4 14

6 MOTOR 2,3 LITRO VL CARGA 1,6 15
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MOTORES DE COMBUSTÃO MODELOS REPRESENTATIVOS DA FROTA

 
Figura 11 Relação entre os tipos de MCI e as catego rias de veículos leves no Brasil 

Fonte: adaptado de ANFAVEA (2009); INMETRO (2008), FABRICANTES (2008). 
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A Figura 11 mostra como foram correlacionados os 7 (sete) motores às categorias de 

veículos, compondo os 18 modelos básicos. Por exemplo, o motor 1,0 litro é 

essencialmente utilizado em três categorias de VLP: subcompacto, compacto e médio. 

Já o motor 2,3 litros é empregado principalmente na categoria VLP grande. 

 

Todavia, para simular esses 18 modelos no software ADVISOR são necessários 

parâmetros físicos dos veículos, por exemplo: massa (kg), coeficiente aerodinâmico, 

raio do pneu (m), relação de marchas, resistência de rolamento, área frontal, área 

superior, potência do motor, poder calorífico e densidade energética do combustível 

utilizado. Assim, os parâmetros necessários à composição desses modelos foram 

coletados e estão presentes no Apêndice 139. A coleta dessa informação foi realizada 

por meio de informações disponíveis pelo fabricante ou pelo uso de revistas 

especializadas40. 

 

Adicionando essas informações aos modelos identificados na Figura 11, obteve-se 

como resultado a Tabela 6, que mostra os tipos de veículos, características do motor41 

empregado, a quantidade de veículos vendida e as respectivas participações de 

mercado. As informações relativas à potência, massa e coeficiente aerodinâmico 

foram obtidas por meio de informações levantadas junto aos fabricantes, considerando 

os veículos mais vendidos em 2007 e fazendo uma média ponderada com o volume 

de vendas. A Equação 2 mostra um exemplo para a estimativa do cálculo da massa 

média ponderada dos veículos subcompactos 1,0 litro: 
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39 Em alguns casos havia pouca informação dos fabricantes, por exemplo, relativa aos 
coeficientes aerodinâmicos. Nestes casos, foi realizada uma média ponderada com os modelos 
que dispunham de tal dado. 
40 O critério para escolha dos veículos que serviriam de base para identificar os principais 
parâmetros foi a quantidade de vendas no ano. Caso a quantidade de veículos vendidos fosse 
inferior a 1.000 veículos, ou seja, 0,04% das vendas, eles eram negligenciados. 
41 A Tabela 6 não contempla motores de outros volumes. Por exemplo, os motores maiores que 
2,4 litros, apesar serem vendidos veículos com motores com volume diferente do apresentado. 
Assumiu-se que somente os motores dos veículos que tivessem representação significativa 
nas vendas seriam considerados. 
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Onde: 

Massasbc1,0 =  massa média dos veículos subcompactos com motor 1,0 

litro; 

Licsbc1,0 (i) =  licenciamento do modelo subcompacto 1,0 litro i; 

Massasbc1,0 (i) =  massa do modelo subcompacto 1,0 litro i. 

Tabela 6 Características dos modelos de veículos le ves ciclo Otto no Brasil em 2007 

N CATEGORIA 
OFICIAL 

MCI 
MODELOS 

LICENCIAMENTOS POT. MASS
A CX 

(tipo) (unidades) (%) (kW)a (kg)   

1 

VL 
Passageiros 

Flexfuel 

SBC 1,0 615.108 27,5 52 921 0,33 
2 SBC 1,4 92.840 4,1 61 1.010 0,33 
3 SBC 1,6 119.838 5,4 76 1.008 0,35 
4 CPT 1,0 421.084 18,8 52 938 0,35 
5 CPT 1,4 185.737 8,3 66 1.124 0,31 
6 CPT 1,6 136.951 6,1 73 1.065 0,35 
7 CPT 1,8 47.935 2,1 83 1.183 0,35 
8 CPT 2,0 27.704 1,2 85 1.158 0,35 
9 MDO 1,0 33.333 1,5 52 1.076 0,36 

10 MDO 1,6 95.473 4,3 76 1.176 0,35 
11 MDO 1,8 113.335 5,1 95 1.253 0,29 
12 MDO 2,0 116.025 5,2 98 1.280 0,30 
13 Gasolina GDE 2,3 17.044 0,8 127 1.432 0,33 
14 

VL Carga Flexfuel 
CRG 1,4 123.264 5,5 61 1.082 0,38 

15 CRG 1,6 32.046 1,4 75 1.035 0,38 
16 CRG 2,4 16.584 0,7 104 1.639 0,45 

17 
VL Comercial 

Flexfuel COM 1,6 27.099 1,2 74 1.204 0,36 

18 Gasolina COM 2,0 16.103 0,7 113 1.568 0,40 
TOTAL / MÉDIA     2.237.503 100,0 65  1.043  0,34  
Fonte: ANFAVEA (2009), FABRICANTES (2008).         
a Referência de operação com gasolina           

 

A construção do Ano Base 2007 utiliza estes 18 modelos de veículos apresentados na 

Tabela 6. Para atingir potenciais maiores de redução de consumo, além de alterações 

nos parâmetros desses veículos, será necessária a inclusão de modelos com sistemas 

de tração não convencionais, mas compatíveis com as categorias existentes. 

2.1.2 FROTA CIRCULANTE  

Para estimativas de demanda de combustível, não basta somente dispor da 

representatividade das vendas anuais e mesmo da eficiência média dos veículos 

licenciados a cada ano. A ANFAVEA fornece o histórico dos licenciamentos dos 

veículos, todavia à medida que a idade dos veículos aumenta parte dessa frota é 

sucateada em função de acidentes e roubos. Uma das curvas de sucateamento mais 

utilizadas na literatura foi criada por MATTOS e CORREIA (1996) e aplicada em 
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diversos estudos MCT (2002), WILLS (2008), entre outros. Apesar da grande 

utilização dessa função, a coleta de dados para sua formação foi feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios (PNAD) em 1988. Dessa forma, é bastante provável que a taxa de 

sucateamento, assim como a idade máxima dos veículos, tenha se alterado ao longo 

dessas décadas. Apesar disso, não existe outra função montada a partir de dados 

coletados recentemente, portanto essa será a função de sucateamento utilizada nesse 

estudo. A curva de sucateamento é baseada na Distribuição de Gompertz (MATTOS e 

CORREIA, 1996), conforme Equação 3 e dados presentes na Tabela 7: 

 

).(..)(
tdcebeatFSF

+
=  Equação 3 

 

Onde: 

FSF(t) = Fator de Sucateamento da Frota. 

Tabela 7 Dados para a função de sucateamento de Gom pertz: veículos leves de 
passageiros e comerciais 

PARÂMETRO VEÍCULOS DE 
PASSAGEIROS 

VEÍCULOS 
COMERCIAIS42 

a 1 1 
b -1 -1 
c 1,798 1,618 
d -0,137 -0,141 

Fonte: MATTOS e CORREIA (1996) 
 

A frota calculada para o ano i é obtida através da soma dos veículos em função do tipo 

de motor (gasolina, etanol, flexfuel e diesel), da classe de utilização e da taxa de 

sucateamento. Exemplo da frota de veículos flexfuel do ano i, calculado conforme 

Equação 4: 
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Onde: 

FFi = Frota de veículos leves flexfuel no ano i; 

                                                
42 Os veículos leves de carga foram contemplados junto com os veículos leves comerciais 
quando da aplicação da função de sucateamento. 
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VLPFi =  Veículos Leves de Passageiros (flexfuel) vendidos no ano 

i; 

FSFPFi =  Fator de Sucateamento de Frota para veículos leves de 

passageiros no ano i; 

VLCCFi =  Veículos Leves Comerciais e de Carga (flexfuel) vendidos 

no ano i; 

FSFCCFi =  Fator de Sucateamento de Frota para veículos leves 

comerciais e de carga no ano i; 

 

Para estimar cenários de consumo de combustíveis é necessário identificar qual a 

estimativa da frota ao longo dos próximos anos, assim como a frota remanescente dos 

anos anteriores a 2007. Na rotina implementada existem duas formas de identificar a 

frota futura, são elas: 

1) Por meio de taxa média de crescimento anual. Por exemplo: 3,0% ao ano 

até 2030; 

2) Utilizando dados externos. Por exemplo, utilizando os dados oficiais de 

planejamento da EPE e interpolando linearmente nos anos faltantes. 

 

Nos cenários apresentados nessa tese foi empregada a segunda forma. Os dados de 

frota até 2030 foram obtidos a partir dos estudos Matriz Energética Brasileira 2030 

(MME, 2007) e do Plano Decenal de Expansão Energética (PDEE) 2008-2017 (MME, 

2009). A Figura 12 apresenta os valores de frota, divididos em função da classificação 

CONAMA43. O PDEE 2008-2017 serviu de base para balizar os crescimentos da frota 

em 2012 (28,8 milhões de veículos) e em 2017 (37,1 milhões de veículos). 

 

                                                
43 Considerou-se que nesse gráfico os veículos leves de carga e veículos leves comerciais 
estão agrupados. 
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Figura 12 Frota estimada de veículos leves ciclo Ot to: por classes 

Fonte: adaptado de MME (2007); MATTOS e CORREIA (1996). 
 

O resultado dessa composição em função do tipo de MCI empregado nos veículos 

leves está mostrado na Figura 13. Nessa estimativa a frota deve alcançar 70 milhões 

de veículos leves ciclo Otto em 2030, sendo 89% flexfuel e 11% gasolina. 
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Figura 13 Frota estimada de veículos leves: por tip o de motor 

Fonte: adaptado de MME, 2007; MATTOS e CORREIA (1996). 
 

Os cálculos de consumo de combustíveis serão feitos ano a ano utilizando os 

seguintes passos: 

1. Monta-se uma matriz de licenciamentos de veículos utilizando os dados 

históricos até 2007 e estimando os licenciamentos futuros a partir da frota 

oficial até 2030. 

2. Inicia-se o processo de estimativa de uso de combustível no Ano i (e.g. 

2007). 
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3. Aplica-se a função de sucateamento na matriz de licenciamentos a partir do 

ano i (e.g. 2007) e encontra-se a frota circulante no ano i; 

4. Na frota circulante existem veículos de diversas idades aos quais são 

atribuídas distâncias médias percorridas (função da idade) e autonomias 

por litro (por modelo). 

 

Percebe-se que, na Figura 13, a quantidade de veículos na frota é maior do que a 

apresentada na Figura 12. A razão foi a inclusão dos veículos leves ciclo diesel, não 

presentes na Figura 12. 

2.1.3 DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR VEÍCULOS : 

A distância média percorrida por veículo (em km/ano) está associada ao nível de 

mobilidade e tem impactos significativos na demanda por combustíveis. Os dados 

utilizados nesse estudo foram obtidos a partir da validação do consumo de 

combustível entre o Cenário Base da tese e o Cenário Base do PDEE 2008-2017 

MME (2009). 

 

Um dos primeiros trabalhos publicados a respeito da quilometragem média percorrida 

no Brasil relaciona a quilometragem com a idade do veículo. Essa pesquisa foi 

realizada por MURGEL (1990) para os veículos do estado de São Paulo e verificou-se 

que os veículos com menos de um ano percorrem 22 mil km/ano. A partir do 11o ano a 

distância média percorrida é de 9 mil km/ano. Em 2002, a publicação do Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT, 2002) apresentou dados relativos ao Brasil sobre a 

distância média percorrida por veículos em função da classificação (passageiros ou 

comerciais) e da idade. Analogamente, à medida que a idade do veículo aumenta 

menor é a distância média percorrida anualmente. Veículos novos (ano 1994) 

rodariam 32 mil km/ano e após 15 anos estabilizam essa distância média em torno de 

11 mil km/ano. O efeito renda nos proprietários de veículos mais antigos 

provavelmente induz a uma quantidade menor de quilômetros percorridos anualmente. 

Todavia, as diferenças entre os valores das duas fontes MURGEL (1990) e MCT 

(2002) são significativas. Uma possível justificativa para tal está no fato de alguns 

cenários serem elaborados com base em valores normatizados de consumo de 

combustível. Ou seja, simula-se um veículo em um ciclo padrão que não representa a 

realidade operacional e depois utilizam-se esses valores para estimar a distância 

média percorrida, de forma que os cálculos do consumo de combustível fechem. 

Diferenças da ordem de 25% podem ocorrer quando comparamos um ciclo 

normatizado a valores reais de consumo. No Japão, um novo ciclo de condução foi 
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estabelecido recentemente justamente com objetivo de melhorar o diagnóstico tanto 

de emissões quanto de consumo (ECCJ, 2007). 

 

Adicionalmente, nos Estados Unidos, onde o preço do combustível está atualmente a 

metade do preço brasileiro da gasolina (R$ 1,27 por litro de gasolina)44 e o Produto 

Interno Bruto per capita é maior45, poderia se supor que as distâncias médias 

percorridas sejam maiores que no Brasil. O DOE estima que os veículos com menos 

de um ano de idade percorriam 15 mil milhas/ano (24 mil km/ano) em 2001 e os 

veículos com mais de 15 anos percorriam 5,4 mil milhas/ano (8,6 mil km/ano) (DOE, 

2009). Ou seja, é possível considerar que um valor limite superior em termos de 

distância média percorrida seriam os valores dos Estados Unidos.  

 

Nessa tese, analogamente ao método utilizado por BORBA (2008), esse parâmetro foi 

obtido a partir do ajuste da metodologia. Entretanto, foi utilizada uma função baseada 

na Equação 5 estabelecendo limites superior e inferior para a função. O limite superior 

foi 20 mil km / ano e o limite inferior foi 2 mil km / ano. Variações foram feitas de forma 

a validar o modelo. 

 

))43(3,0(.3000.182)(
te

VL etDMP
−−−+=  Equação 5 

 

Onde: 

DMPVL =  distância média percorrida por veículos por idade do 

veículo, com t = [0,42] 

 

                                                
44 Considerando preço médio da gasolina nos Estados Unidos em 2,74 US$/galão (DOE, 
2010b), taxa de conversão de moeda em 1,75 R$/US$ e conversão de volume em 3,785 
litros/galão. No Brasil, o preço médio informado pela ANP no mês de Julho/2010 foi de 2,54 
R$/litro. 
45 Produto Interno Bruto per capita no Brasil foi 13 mil R$ em 2007 (IBGE, 2009). Em 2006, o 
PIB per capita americano foi, em valores nominais, da ordem de 44 mil US$ per capita (DOE, 
2010b). 
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Figura 14 Distância média percorrida anualmente por  veículos leves como função da 

idade 

 

Segundo a AIE, a distância média percorrida por automóveis na América Latina em 

2005 fica próxima a 15 mil km / ano (IEA, 2009b). A distância média percorrida por 

veículo obtida com a função presente na Figura 14 foi de 14,6 mil km / ano. A Tabela 8 

apresenta a estatística de distância média em algumas regiões importantes no mundo. 

Tabela 8 Distância média anual percorrida por veícu los leves 

Veículos Leves de Passageiros  1990 1995 2000 2005 
Estados Unidos 16.800 18.000 19.000 19.200 
Japão 10.700 9.900 9.750 9.170 
OECD Europa 13.000 12.700 12.400 12.000 
Fonte: adaptado de IEA (2009b). 

 

Os valores obtidos a partir da Equação 5 foram utilizados para todas as categorias de 

veículos leves, incluindo veículos comerciais. 

2.1.4 FATOR DE CARGA  

O fator de carga é dado em função da média de passageiros ou de cargas 

transportadas por veículo. Os dados relativos ao fator de carga foram obtidos a partir 

de IEA (2009) e são da ordem de 1,6 passageiros por veículo. 

2.2 EFEITO ESTRUTURA 

O efeito estrutura é geralmente avaliado em função dos diferentes modais de 

transporte, por exemplo, rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aéreo. Dentro do 

segmento rodoviário ele pode ser avaliado em termos de: veículos privados 
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(automóveis) ou coletivos (ônibus)46. Entretanto, essa metodologia irá avaliar a 

variação de efeito estrutura dentro do segmento de veículos leves. Por exemplo, 

utilização de veículos subcompactos no lugar de veículos grandes. Obviamente, os 

ganhos de eficiência são menores, em termos de MJ/pass.km, quando comparados à 

utilização de veículos de transporte coletivo; contudo, um dos objetivos é avaliar o 

efeito possível de ser obtido apenas com mudanças na participação de vendas nos 

veículos leves. 

 

No Brasil, já houve uma grande mudança na estrutura da frota de veículos leves a 

partir da década de 1990 em função da implantação da política de incentivos aos 

veículos com MCI ciclo Otto de menor volume (Szklo et al., 2005). Atualmente, a 

incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os veículos leves de 

passageiros tem a seguinte constituição - ver Tabela 9 - ainda mantendo a vantagem 

de benefícios fiscais para veículos com motores de menor volume e com tecnologia 

flexfuel. 

Tabela 9 Incidência de IPI em função do volume do M CI nos veículos leves de 
passageiros no Brasil 

Tipo do MCI Volume do MCI (cm 3) Taxa  
(IPI) % 

Gasolina 
Motor <= 1.000 7% 
1.000 < Motor <= 2.000 13% 
2.000 < Motor 25% 

Álcool ou Flexfuel 
Motor <= 1.000 7% 
1.000 < Motor <= 2.000 11% 
2.000 < Motor 18% 

Diesel Todos os volumes 25% 
Fonte: MF (2010) 

 

O volume do motor tem relação direta com a potência, ou seja, motores de menor 

volume têm geralmente menor potência. No intuito de manter requisitos de 

desempenho mínimo, busca-se trabalhar em outros parâmetros do veículo que 

auxiliem no desempenho, por exemplo: a redução de massa, do coeficiente 

aerodinâmico, entre outros. Pela análise dos dados do Ano Base, percebe-se que os 

veículos com MCI de volume inferior a 1,0 litro possuem menor massa que os demais -  

ver Tabela 6. Entretanto, essa vantagem, que permite aumentar a autonomia por litro, 

não parece ser suficiente para que todo veículo de motor 1,0 litro seja mais eficiente 

que veículos com motores maiores. Basta analisar os veículos presentes no Programa 

                                                
46 Ou divididos em veículos leves e pesados. 
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Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e constatar veículos compactos 1,6 litros com maior 

autonomia por litro que veículos subcompactos 1,0 litro. 

 

A redução do volume do MCI em um veículo, por geralmente implicar redução do 

tamanho e massa do veículo, traz ganhos de eficiência. Entretanto, outras variáveis 

também influenciam a autonomia por litro, por exemplo: coeficiente aerodinâmico, 

eficiência do motor de combustão, redução da resistência de rolamento, aumento da 

eficiência da transmissão, etc. Ou seja, a redução de massa no veículo 1,0 litro não 

garante que o fabricante coloque um MCI mais eficiente. A política atual induz 

indiretamente a veículos mais eficientes, mas não de forma direta. 

 

Uma das conseqüências da política de incidência diferenciada de IPI foi o grande 

aumento nas vendas de veículos com volume de motor até 1,0 litro. O histórico 

apresentado na Figura 1547 mostra que a partir de 1990 a penetração de veículos de 

menor cilindrada ocorreu rapidamente, atingindo em 2001 o valor de 71% das vendas 

de veículos leves de passageiros (ou 66% das vendas de veículos leves). Esse valor 

teve uma pequena retração nos últimos anos e atualmente está na ordem de 50% das 

vendas de veículos leves de passageiros. 
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Figura 15 Veículos leves de passageiros licenciados  no Brasil: por volume do MCI 

Fonte: ANFAVEA (2009). 
 

                                                
47 É importante mencionar que esta política não visava eficiência veicular, e sim atender a 
grande demanda reprimida da classe média e baixa do Brasil para aquisição de veículos. Por 
isso inicialmente os veículos foram inicialmente denominados veículos populares. 



 

40 

Além da questão da motorização, é interessante ter a percepção de como se 

comportaram as vendas de veículos, não somente em função do motor, mas também 

em função da categoria. A Figura 16 mostra o histórico aproximado48 de 

licenciamentos desde 1999 até 2008. Percebe-se que o licenciamento de veículos 

leves de passageiros subcompactos e compactos são os mais representativos, 

variando de 70-75% do mercado. Os veículos médios tiveram variação de 15-20% no 

período analisado. Os veículos grandes tiveram variação de 0-1%49. Os veículos leves 

comerciais de carga (ciclo Otto)50 tiveram variação entre 6-8%. Os veículos leves (ciclo 

Otto) comerciais apresentaram variação entre 2-4% no período. Adicionalmente, o 

gráfico apresenta o percentual de veículos licenciados com motor de cilindrada até 1,0 

litro, variando de 48-66% dos licenciamentos. 
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Figura 16 Participação das vendas de veículos leves  no Brasil: categoria e volume de 

MCI 

Fonte: adaptada de ANFAVEA (2009), INMETRO (2008), FABRICANTES (2008). 
 

Vários autores discutem a respeito do aumento de eficiência individual dos 

componentes ser contrabalançado pelo aumento de potência e de massa dos veículos 

na Europa (ZACHARIADIS, 2006) e nos Estados Unidos (BANDIVADEKAR et al., 

2008; DOE, 2010). A Figura 17 apresenta a distribuição de vendas de veículos leves 
                                                
48 Aproximado, pois os veículos foram classificados conforme apresentado na seção 2.1.1.2. 
49 Parte dos veículos grandes foi excluída da análise por ter pouca representatividade nas 
vendas por modelo. 
50 Os veículos leves de carga e comerciais movidos a diesel não estão contemplados neste 
gráfico. 
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nos Estados Unidos no período de 1975 até 2008, mostrando que os caminhões leves 

ultrapassaram 50% das vendas anuais naquele país. 
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Figura 17 Participação de mercado em veículos leves  nos Estados Unidos: automóveis 

e caminhões 

Fonte: DOE, 2010b. 
 

Um dos reflexos dessa mudança na estrutura das vendas dentro do segmento de 

veículos leves está mostrado na Figura 18. Enquanto a potência média dos MCI 

duplicou nas últimas três décadas como reflexo da compra de veículos maiores, mais 

confortáveis, mais seguros51, mais pesados, a autonomia média por galão 

permaneceu quase constante. Apesar de o Brasil possuir uma política de benefícios 

fiscais que inibem, via IPI, a aquisição de veículos maiores, as políticas públicas não 

podem ignorar esse possível efeito. 

                                                
51 Nos Estados Unidos há uma forte tendência a não redução da massa nos veículos leves sob 
a alegação de questões de segurança (DOT, 2008). 
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Figura 18 Autonomia por litro e potência média dos veículos leves nos Estados Unidos 

Fonte: adaptado de DOE (2010b). 
 

Como forma de avaliar os possíveis efeitos da mudança na estrutura de 

licenciamentos de veículos leves, foi implementada uma rotina com otimizador, na qual 

a função objetivo minimiza o consumo energético em MJ/km. Esse tema é discutido na 

Seção 2.2.1. 

2.2.1 OTIMIZADOR 

Alguns padrões de eficiência veicular utilizam a autonomia por litro, obtida a partir de 

uma ponderação pelas vendas de veículos, como forma de medir os avanços de 

eficiência da frota. Para aumentar a autonomia média por litro dos veículos vendidos 

em determinado ano, pode-se atuar no aumento de eficiência dos veículos e/ou na 

estrutura de licenciamentos de veículos. Como forma de minimizar o consumo 

energético médio dos veículos foi utilizado um otimizador baseado em Método Simplex 

que calcula o mínimo consumo médio de energia, em MJ/km, conforme Equação 6. O 

objetivo do otimizador foi buscar os limites de potencial técnico de aumento de 

eficiência na frota. 

 

( )∑
=

=
N

i
MODMODVL iLiciCECE

1
303030 )().(  Equação 6 

 

Onde: 

CEVL30 =  Consumo Energético Ponderado dos veículos vendidos 

no ano 2030. 

CEMOD30(i) =  Consumo Energético do Modelo i, 

LicMOD30(i) =  Vendas do modelo i em 2030, em %. 
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A função objetivo foi construída com base no produto entre a energia consumida pelos 

modelos que venham a ser considerados na análise52 e a participação de mercado 

dessas categorias. As restrições foram estabelecidas em termos de participação de 

vendas e considerando os valores teto e piso do histórico desde 1999 até 2008. A 

Tabela 10 apresenta a variação percentual da participação de mercado. As duas 

últimas colunas mostram valores mínimos e máximos para cada modelo. Por exemplo, 

as vendas anuais de subcompactos 1,0 litro variaram na faixa de 25,4% a 37,6%. O 

otimizador busca avaliar uma mudança de estrutura entre os modelos licenciados, 

respeitando os limites já encontrados em anos anteriores. 

Tabela 10 Licenciamento de modelos de veículos leve s no Brasil: limite inferior e 
superior 

MODELO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mín. Máx. 

SBC 1,0 32,3 34,0 37,653 36,5 36,2 29,4 28,7 28,1 27,5 25,4 25,4 37,6 
SBC 1,4 1,0 1,3 1,0 1,5 2,4 5,5 5,0 4,6 4,1 4,4 1,0 5,5 
SBC 1,6 1,3 1,7 1,3 1,9 3,1 7,0 6,5 5,9 5,4 2,9 1,3 7,0 
CPT 1,0 27,0 26,9 28,6 24,9 20,3 18,5 18,6 18,7 18,8 14,4 14,4 28,6 
CPT 1,4 4,1 2,8 2,2 4,8 6,0 6,5 7,1 7,7 8,3 11,1 2,2 11,1 
CPT 1,6 3,0 2,0 1,6 3,5 4,4 4,8 5,2 5,7 6,1 8,2 1,6 8,2 
CPT 1,8 1,1 0,7 0,6 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 0,8 0,6 2,1 
CPT 2,0 0,6 0,4 0,3 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 0,8 0,3 1,2 
MDO 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 1,6 0,0 1,6 
MDO 1,6 5,9 5,8 5,2 5,1 4,7 4,4 4,3 4,3 4,3 4,0 4,0 5,9 
MDO 1,8 7,1 6,9 6,2 6,0 5,6 5,2 5,1 5,1 5,1 5,9 5,1 7,1 
MDO 2,0 7,2 7,1 6,3 6,2 5,7 5,3 5,3 5,2 5,2 4,4 4,4 7,2 
GDE 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 2,5 0,0 2,5 
CRG 1,4 4,8 5,5 5,2 4,7 4,4 5,2 5,3 5,4 5,5 3,4 3,4 5,5 
CRG 1,6 1,3 1,4 1,4 1,2 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 1,1 3,4 
CRG 2,4 1,1 1,1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 0,1 1,1 
COM 1,6 1,4 1,4 1,0 1,0 2,2 2,6 2,2 1,7 1,2 3,1 1,0 3,1 
COM 2,0 0,8 0,8 0,6 0,6 1,3 1,6 1,3 1,0 0,7 2,5 0,6 2,5 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     
Fonte: adaptado de ANFAVEA (2009). 

 

Além das restrições entre os 18 modelos, existem as restrições por categorias. Essas 

restrições estão mostradas na Tabela 11. Por exemplo, supondo que a tendência do 

                                                
52 No caso dos veículos com motor flexfuel o consumo energético em MJ/km foi calculado como 
a média entre o consumo com gasolina C e álcool hidratado. 
53 Os itens com hachura representam os valores máximos de participação de mercado dos 
veículos subcompactos. Este realce foi utilizado para mostrar que os valores máximos de 
participação de mercado dos modelos de uma mesma categoria não ocorrem necessariamente 
no mesmo ano. 
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otimizador seja maximizar o emprego de veículos subcompactos, pois eles têm o 

menor consumo energético em MJ/km. O processo de otimização, por conseqüência, 

buscaria os valores máximos de participação nas vendas dos modelos subcompactos, 

ou seja, a soma dos valores máximos presentes nas linhas 2, 3 e 4 (realçados em 

cinza) da última coluna da Tabela 10. A representatividade dos subcompactos seria de 

(37,6 + 5,5 + 7,0 = 50,1%). Todavia, quando se avalia o patamar máximo de 

subcompactos licenciados - ver Tabela 11 - no mesmo período, verifica-se que o valor 

máximo de licenciamentos dessa categoria foi 41,8% em 2004 (realçado em cinza). 

Isso significa que os valores máximos entre os modelos da cada categoria não 

ocorrem simultaneamente. 

Tabela 11  Licenciamento de veículos leves no Brasi l por categoria: limite inferior e 
superior 

CATEGORIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MIN MAX 

SBC 34,5 37,0 39,9 39,8 41,7 41,8 40,2 38,6 37,0 32,8 32,8 41,8 
CPT 35,7 32,8 33,4 35,1 33,1 32,5 33,9 35,2 36,6 35,4 32,5 36,6 
MDO 20,2 19,9 17,7 17,3 15,9 14,8 15,2 15,6 16,0 16,0 14,8 20,2 
GDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 2,5 0,0 2,5 
CRG 7,2 8,0 7,3 6,2 5,7 6,6 7,0 7,3 7,7 7,8 5,7 8,0 
COM 2,3 2,3 1,7 1,6 3,6 4,2 3,5 2,7 1,9 5,6 1,6 5,6 
Fonte: adaptado de ANFAVEA (2009) 

 

Na próxima Seção será apresentado o efeito intensidade utilizando SDVL. 

2.3 EFEITO INTENSIDADE 

A intensidade energética é uma função do consumo de energia por pass-km ou ton-

km. É uma das componentes da Equação 1 que fornece o consumo de combustível, 

em base energética. Essa seção está dividida em: definições básicas na seção 2.3.1 e 

a identificação da autonomia por litro na seção 2.3.2. 

2.3.1 DEFINIÇÕES BÁSICAS  

A eficiência energética no setor de transportes é geralmente discutida utilizando 

terminologia específica. Os termos mais utilizados para quantificar o combustível 

consumido por um veículo são autonomia por litro (km/l), consumo de combustível 

(l/100km) e consumo de energia (MJ/km) INMETRO (2008). A terminologia utilizada 

nessa tese segue as definições presentes na Portaria do INMETRO (2008), conforme 

a seguir: 

1. Autonomia do veículo:  É a distância em km que o veículo percorre com o 

volume de um tanque de combustível. 
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2. Autonomia por litro ou m 3: É um número que indica quantos km um 

veículo percorre com 1 litro ou 1 m3 de combustível54. 

3. Consumo de combustível:  É o volume de combustível que o veículo 

consome para percorrer 100 (cem) km. 

4. Consumo de Energia:  É o consumo de energia em MJ (mega Joule) por 

quilometro percorrido. 

 

A autonomia por litro se refere à distância percorrida em função de um volume de 

combustível. Nos Estados Unidos, a terminologia utilizada é Fuel Economy, medida 

em milhas/galão, e não guarda semanticamente uma relação direta com a terminologia 

brasileira. O consumo de combustível se refere ao volume de combustível necessário 

a percorrer determinada distância, basicamente o inverso da definição anterior. Na 

Europa é amplamente utilizada em termos de litros por 100 km (l/100km) também 

adotada pelo INMETRO (2008). 

 

Nos Estados Unidos, utiliza-se a terminologia Fuel Efficiency, que representa um 

termo relativo empregado para descrever o quão efetivo é o processo de conversão do 

combustível (NAS, 2010). A Fuel Efficiency é relacionada à quantidade de trabalho útil 

que é obtida a partir da combustão de um combustível, independente se o trabalho útil 

é empregado para aumentar a autonomia por litro ou para prover outros serviços. Essa 

terminologia permite, de alguma forma, identificar se os ganhos de eficiência obtidos 

nos MCI foram contrabalançados ou não pelo aumento de potência e de tamanho do 

veículo55. 

 

Na Europa, a autonomia por litro nos veículos leves aumentou lentamente durante a 

década de 1990 a 2000. A tendência nos mercados de veículos foi dominada pelas 

vendas de veículos maiores, mais potentes e mais confortáveis (como por exemplo, a 

disseminação do uso do ar condicionado), que usa mais energia por nível de atividade, 

deslocando os efeitos de aperfeiçoamento dos motores em termos de eficiência 

energética (EC, 2008). Adicionalmente, a AIE considera a eficiência no uso final como 

o maior contribuinte para evitar emissões de CO2 em 2030, representando mais da 

                                                
54 O consumo de gás natural proveniente do uso de veículos leves convertidos ou de fábrica 
não serão avaliados. 
55 Apesar de estarmos usando a terminologia “tamanho do veículo”, fisicamente o que aumenta 
o consumo de combustível é a massa, aumento da área frontal e resistência dos pneus. Como 
a massa dos veículos tem alguma relação com o tamanho, diversas fontes identificam o 
tamanho como um dos causadores da redução da autonomia nos veículos. 
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metade da redução estimada para 2030 quando comparada com o Cenário de 

Referência (IEA, 2009). Em relação ao setor de transportes, medidas como: 1) 

aumentar a autonomia por litro dos veículos, 2) expansão no uso de biocombustíveis e 

3) promoção do entendimento de novas tecnologias veiculares – notadamente híbridos 

e elétricos – induzem a uma grande redução na demanda por combustíveis (IEA, 

2009). 

 

O aumento da autonomia por litro nos veículos leves aumentou suavemente em várias 

regiões nas duas últimas décadas. A União Européia e o Japão conseguiram os 

aumentos mais significativos ultimamente (IEA, 2009b) (ver Tabela 12). 

Tabela 12 Aumento de autonomia por litro obtido e r equerido em função de metas de 
eficiência 

LOCAL CRITÉRIO SISTEMA DE 
MÉDIA 

EFICIÊNCIA 
MÉDIA 

ALCANÇADA  
1995-2007 

AUMENTO 
MÉDIO 

REQUERIDOa 

Estados 
Unidos 

Classe de 
veículos: 

automóveis, 
caminhões leves 

Média do 
fabricante 

0,5% para todos 
os VL 

2,6% para 
todos LDV 

2016 

Japão 
Diferenciação 
por classe de 

peso 

Média do 
fabricante dentro 

da classe de 
peso, trading 
entre classes 

1,8% 1,9% - 2015 

União 
Européia 

Diferenciação 
pelo peso médio 

Frota média do 
fabricante, trading 
entre fabricantes 

1,3% 2,2% - 2015 

a A partir de 2007 até o ano requerido     
Fonte: IEA (2009).       

 

A Seção 2.3.2 mostra como os 18 modelos identificados na frota brasileira, presentes 

na Tabela 6, foram modelados. 

2.3.2 AUTONOMIA POR L ITRO 

Os cenários de projeção de consumo de combustível geralmente utilizam valores 

agregados de eficiência veicular para estimativas de médio e longo prazo. Conforme 

verificado anteriormente, na análise do PDEE 2008-2017, os veículos são 

basicamente classificados como automóveis ou comerciais leves. Adicionalmente, os 

valores de consumo de combustível ou autonomia por litro às vezes são levantados a 

partir de ciclos de condução padrão que não reproduzem o dia a dia da operação dos 
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veículos, com congestionamentos, ar-condicionado, entre outros fatores. O ciclo de 

condução normatizado para o Brasil está mostrado na seção a seguir. 

2.3.2.1 Ciclo de Condução ABNT 

Os veículos leves no Brasil são testados sob as orientações da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas presentes no padrão ABNT NBR 7024. Esse padrão especifica o 

método para medir a autonomia por litro de veículos leves, por meio de um ciclo de 

condução simulado em dinamômetro de chassi, de acordo com a ABNT NBR 660156 

(ABNT, 2005) para ciclos urbanos e com a ABNT NBR 702457 (ABNT, 2006) para ciclo 

rodoviário. A autonomia por litro é calculada utilizando a Equação 7 (ABNT, 2006): 
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 Equação 7 

 

Onde: 

AUTcomb =  Autonomia por litro combinada, medida em km/l; 

AUTurb =  Autonomia por litro no ciclo urbano, de acordo com ABNT 

NBR 6601, medida em km/l; 

AUTrod =  Autonomia por litro no ciclo rodoviário, de acordo com 

ABNT NBR 7024, medida em km/l. 

 

Nas Figura 19 e Figura 20 estão mostrados dois ciclos de condução, sendo um deles o 

ciclo de condução urbana padrão brasileiro e outro obtido sob condições reais de 

operação em São Paulo (CARVALHO et al., 2005). O ciclo identificado em São Paulo, 

denominado SP-04, retrata uma condição operacional de uma frota cativa e não deve 

ser compreendido como um padrão. Entretanto, o estudo identifica que o consumo de 

combustível e as emissões de gases de efeito estufa sofrem diferenças significativas 

nos dois ciclos mencionados. 

 

                                                
56 Um ciclo de condução igual ao Federal Test Procedure 75 (FTP-75), que consiste em um 
ciclo urbano dividido em três fases: (a) fase de partida a frio; (b) fase transitória; e (c) fase de 
partida a quente. 
57 Um ciclo de condução igual ao considerado no Highway Fuel Economy Test (HWFET), que 
consiste em um ciclo rodoviário simples (ABNT, 2006) 



 

48 

 
Figura 19 Ciclos de condução ABNT NBR 6601 e ciclo real 

Fonte: CARVALHO et al. (2005). 
 

 
Figura 20 Ciclos de condução de uma frota cativa em  São Paulo 

Fonte: CARVALHO et al. (2005). 
 

Atualmente, os ciclos de condução estão sendo modificados com intuito de trazer os 

padrões para comportamentos mais próximos às realidades das frotas. Um exemplo 

disso ocorreu no Japão com a introdução, em 2005, do novo ciclo de condução para 

veículo leves, denominado JC08. Esse ciclo representa a condução do veículo em 

trânsitos congestionados, incluindo períodos de ponto morto e freqüentemente 

alternando entre acelerações e desacelerações, ver Figura 21. Nessa tese não estão 

sendo consideradas mudanças no ciclo de condução ao longo do horizonte de tempo. 
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Figura 21 Ciclo de condução que será completamente implantado no Japão a partir de 

2011 

Fonte: adaptado de ECCJ (2007). 
 

A modelagem dos mapas de consumo específico dos 7 (sete) MCI mais 

representativos, identificados na Figura 11, foi realizada a partir de dados de consumo 

fornecidos pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES). Os veículos testados 

em dinamômetro de chassi seguiram o ciclo de condução padrão do Brasil, portanto, 

nas simulações do ADVISOR, os mesmos ciclos foram utilizados para validar os 

mapas de consumo dos MCI. Contudo, os valores obtidos de autonomia não 

reproduzem a realidade operacional de veículos no Brasil. 

2.3.2.2 Modelagem dos motores de combustão interna 

Mapas de consumo bem ajustados dos MCI são necessários para que o software 

ADVISOR tenha precisão adequada. Esses mapas são função da rotação e do torque 

do MCI. Basicamente, eles podem ser obtidos de duas formas: medidos em 

dinamômetros de chassi e pela modelagem do MCI. Os fabricantes de automóveis no 

Brasil foram consultados, entretanto não disponibilizaram mapas de consumo de seus 

veículos vendidos. O levantamento desses dados em laboratório poderia também ser 

feito no Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES). Apesar de o CENPES possuir 

uma gama de testes realizados com veículos utilizando a gasolina C58 e o álcool 

hidratado59 nos ciclos urbano e rodoviário, a Instituição não visa à obtenção de mapas 

                                                
58 A gasolina brasileira denominada C é composta por 20-25% de álcool hidratado e 80-75% de 
gasolina e possui poder calorífico inferior de 38.920 J/g e densidade volumétrica de 745 g/litro 
(INMETRO, 2008).  
59  O álcool hidratado possui poder calorífico inferior de 24.800 J/g e densidade volumétrica de 
810 g/litro (INMETRO, 2008). 
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de consumo de motores. Outra possibilidade de obtenção dos mapas é a criação de 

modelos dos motores de combustão interna (SANDOVAL e HEYWOOD, 2003). 

 

Nesse estudo, a abordagem utilizada para validar parte dos motores da frota brasileira 

foi empregar fatores de correção60 nos mapas de consumo existentes no ADVISOR. 

Assim, buscou-se no ADVISOR um motor com potência equivalente ao veículo 

testado, por exemplo, o motor 1,0 litro de 50 kW. O mapa de consumo deste motor foi 

modificado, através de um fator multiplicador, para que os resultados das simulações 

dos ciclos de condução ficassem próximos aos dos valores medidos no Laboratório do 

CENPES. A curva de torque do motor também foi corrigida, assim como os valores de 

poder calorífico inferior e densidade volumétrica do combustível. A Tabela 13 mostra 

um exemplo de parâmetros do veículo que foram levados em consideração nas 

simulações de consumo do veículo para validação dos motores. 

Tabela 13 Veículo 1,0 litro: parâmetros de simulaçã o para validação do motor 

DESCRIÇAO UNIDADE  VEÍCULO 
Tipo de Motor a   Flexfuel 
Combustível b   Gasolina C 
Volume do Motor a L 1,0 
Massa do Veículo a kg 875 
Coeficiente Aerodinâmico a   0,334 
Área frontal do veículo m2 1,850 
Curva de Torque c Nm Vetor 
Velocidade do Motor a rpm Vetor 
Mapa de Combustível g/kWh Matriz 
Densidade Volumétrica d g/l 745 
Poder Calorífico Inferior d J/g 38.920 
Relação de Marchas a    4,3 2,4 1,5 1,1 0,8 
Relação do Diferencial a   4,87 
Raio do Pneu m  0,292 
Fonte: a FABRICANTE (2008), b CENPES (2007), c BCM 
(2009), d INMETRO (2008). 

 

Os dados apresentados na Tabela 13 são de um veículo brasileiro ano 2007, categoria 

subcompacto. O nome do veículo não é mencionado, pois não há autorização da 

montadora. Esse veículo foi testado no CENPES empregando dois tipos de 

combustíveis e seguiu a norma brasileira ABNT NBR 7024. Essa norma prescreve o 

                                                
60 Fator de correção é o nome dado a uma constante que multiplica o mapa de consumo do 
MCI. 
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método de medição de consumo de combustível de veículos rodoviários leves por 

meio de ciclos de condução desenvolvidos em dinamômetro de chassi, que simulam o 

uso do veículo em trânsito urbano, conforme ABNT NBR 6601, e em estrada, 

conforme ABNT NBR 7024 Os resultados dos testes do veículo 1,0 litro no 

dinamômetro e dos simulados no ADVISOR estão mostrados na Tabela 14. Os valores 

de consumo de combustível no dinamômetro e o simulado nos ciclos urbano e estrada 

são respectivamente 13,6 e 18,3 km/l; 13,6 e 18,1 km/l e as diferenças percentuais 

são de 0,0% e -1,4%. 

Tabela 14 Autonomia de veículo 1,0 litro: dinamômet ro x simulação 

DESCRIÇAO UNIDADE CENPES ADVISOR % 
Autonomia em ciclo urbano km/l 13,6 13,6 0,0% 
Autonomia em ciclo rodoviário km/l 18,3 18,1 -1,4% 
Autonomia combinada km/l 15,4 15,3 -0,5% 

 

As Tabela 15 e 16 mostram os valores de referência para a validação dos mapas de 

consumo. Os veículos que apresentam o CENPES como referência foram testados em 

dinamômetro de chassi e os outros foram avaliados por revistas especializadas (BCM, 

2009). Foram obtidos os mapas de consumo dos seguintes motores: 1,0 litro flexfuel, 

1,4 litros flexfuel, 1,6 litros flexfuel, 1,8 litros flexfuel, 2,0 litros flexfuel e 2,3 litros 

gasolina e 2,4 litros flexfuel61. 

Tabela 15 Validação de motor utilizando gasolina C:  teste de dinamômetro x simulação 

   TESTE DE DINAMÔMETRO 
 COM GASOLINA C  

MODELO CRIADO 
 NO ADVISOR    

Descrição do 
MCI 

Urbano 
(km/litros) 

Rodo 
(km/litros) 

Comb. 
(km/litros) 

Urbano 
(km/litros) 

Rodo 
(km/litros) 

Comb. 
(km/litros) 

Diferença 

MCI 1,0 flex a 13,6 18,3 15,4 13,6 18,1 15,3 0,5% 
MCI 1,4 flex a 12,4 18,5 14,5 12,3 18,5 14,5 0,5% 
MCI 1,6 flex a 12,7 16,8 14,2 12,6 16,8 14,2 0,4% 
MCI 1,8 flex a 10,6 16,1 12,6 10,6 16,1 12,5 0,4% 
MCI 2,0 flex a 10,9 15,4 12,5 10,9 15,4 12,5 0,0% 
MCI 2,3 gas b 9,8 14,6 11,5 9,7 14,6 11,4 0,6% 
MCI 2,4 flex b 9,0 12,9 10,4 9,0 12,9 10,4 0,2% 
Fonte: a CENPES (2007), b FABRICANTES (2008). 
 
 

                                                
61 Os modelos de veículos testados no CENPES têm alta representatividade nas vendas anuais 
brasileiras e a determinação da tecnologia foi baseada na representatividade das vendas no 
ano 2007. 
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Tabela 16 Validação de motor utilizando álcool hidr atado: teste de dinamômetro x 
simulação 

  TESTE DE DINAMÔMETRO 
COM ÁLCOOL HIDRATADO  

MODELO CRIADO 
NO ADVISOR    

Descrição do 
MCI 

Urbano 
(km/litros) 

Rodo 
(km/litros) 

Comb. 
(km/litros) 

Urbano 
(km/litros) 

Rodo 
(km/litros) 

Comb. 
(km/litros) 

Diferença 

MCI 1,0 flex a 8,6 12,2 9,9 8,6 12,2 9,9 0,3% 
MCI 1,4 flex a 8,4 12,6 9,9 8,4 12,5 9,9 0,5% 
MCI 1,6 flex a 8,1 10,7 9,1 8,1 10,8 9,1 -0,3% 
MCI 1,8 flex a 7,2 10,9 8,4 7,2 10,9 8,5 -0,2% 
MCI 2,0 flex a 7,9 11,1 9,0 7,9 11,1 9,0 0,0% 
MCI 2,4 flex b 6,0 9,0 7,1 6,0 9,0 7,1 -0,3% 
Fonte: a CENPES (2007), b FABRICANTES (2008). 

2.3.2.3 Simulação Dinâmica de Veículos Leves (SDVL)  

A eficiência energética de um veículo pode ser medida adequadamente por softwares 

que representam as características dinâmicas do veículo. A compreensão do 

comportamento dinâmico do veículo pode ser obtida por meio de dois modelos: 

analítico e empírico (GILLESPIE, 1992). O modelo empírico permite compreender os 

principais fatores que influenciam o desempenho do veículo. Todavia, esse método 

pode não ser o melhor para todas as aplicações, principalmente nas fases iniciais em 

que os custos são geralmente maiores. O método computacional analítico utiliza as 

leis da Física, através de equações diferenciais e algébricas que relacionam força ou 

movimento para controlar as condições do veículo. Já na década de 1990, os 

processadores dos computadores atingiam velocidades suficientes para tornar 

vantajoso o estudo do comportamento do veículo a baixos custos. Apesar disso, os 

modelos analíticos representam o fenômeno parcialmente, sendo necessário 

compreender as simplificações propostas (GILLESPIE, 1992). 

 

O uso da modelagem computacional de veículos leves para simular consumo de 

combustível e emissões de CO2 sob varias condições pode auxiliar na análise de 

políticas energéticas, permitindo a avaliação do efeito de tecnologias mais eficientes 

no uso final (FONTARAS et al., 2007 e CHEAH et al., 2007). FONTARAS et al. (2007) 

apresentaram a aplicação de uma ferramenta para predizer as emissões de CO2 sob 

diferentes condições operacionais e mostraram como os resultados das simulações 

podem ser utilizados para subsidiar políticas energéticas para redução das emissões 

de CO2. CHEAH et al. (2007) demonstraram que é possível aumentar a eficiência 

média, ponderada pelas vendas, dos veículos vendidos em 2035, por um fator de 2, 

alterando apenas aspectos construtivos sem alterações radicais nos aspectos básicos 

da frota do país. Ambos os estudos utilizaram o software ADVISOR como ferramenta 
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de simulação dos veículos. Nessa tese, o ADVISOR também será utilizado, entretanto 

ele será integrado via código com a rotina que simula as mudanças tecnológicas e 

calcula os consumos de combustíveis (gasolina C, álcool anidro e álcool hidratado), as 

emissões de GEE e a área plantada de cana-de-açúcar. A próxima seção ilustra o 

funcionamento do software e a seqüência de cálculos executada.  

2.3.2.4 Software ADVISOR 

O ADVISOR é um software constituído por um conjunto de modelos, dados e rotinas 

que trabalham em ambiente MATLAB e empregam o SIMULINK62. O ADVISOR foi 

concebido em 1994 no Laboratório Nacional de Energia Renováveis (NREL) dos 

Estados Unidos com objetivo de auxiliar o Departamento de Energia (DOE) no 

desenvolvimento de tecnologias para VEH em conjunto com algumas montadoras 

(Ford, General Motors e Daimler Chrysler). Entre suas características, o software 

permite mostrar as interações no nível dos componentes dos veículos elétricos e 

híbridos e o conseqüente impacto no desempenho e no consumo de combustível. 

(MARKEL et al., 2002). Atualmente o ADVISOR é comercializado pela empresa AVL63. 

A seguir estão apontadas algumas aplicações consideradas promissoras ao software: 

• Estimar a autonomia por litro de veículos que não foram construídos; 

• Aprender sobre como os veículos convencionais, híbridos e elétricos utilizam (e 

perdem) energia ao longo de seu sistema tração; 

• Avaliar estratégias de gerenciamento de energia para o MCI de veículos 

híbridos. 

• Otimizar as relações de marcha da transmissão para minimizar o uso de 

combustível e maximizar o desempenho. 

 

Podem-se dividir as metodologias de simulação do comportamento dinâmico dos 

veículos em duas classes: metodologia progressiva e metodologia regressiva. A 

nomenclatura progressiva (ou regressiva) identifica a direção da simulação no sistema 

de tração do veículo. Em outras palavras, identifica se os cálculos estão sendo feitos a 

partir dos pneus em direção ao MCI ou do MCI para os pneus. 

 

                                                
62 O SIMULINK é um ambiente computacional, acoplado ao MATLAB, projetado para testes e 
simulações de sistemas dinâmicos. 
63 Este software apresenta algumas limitações relatadas por MARKEL et al. (2002) e 
KASSERIS (2006), entretanto estas limitações não interferem de forma significativa nas 
avaliações dos veículos presentes nesta tese e em ciclos de condução bem comportados. 
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• Metodologia Regressiva ou “ backward-facing approach”: nessa 

metodologia, os dados de entrada vêm do ciclo de condução do veículo 

(velocidade x tempo). Assume-se que o veículo consegue atender ao ciclo 

requerido e as variáveis velocidade e força são convertidas a partir dos pneus, 

passando pelo diferencial, pelas marchas até alcançar o motor, onde é 

calculado o consumo. O ADVISOR utiliza esta metodologia, pois o processo se 

inicia a partir do ciclo de condução. 

 

• Metodologia Progressiva ou “ forward-facing approach”:  nessa 

metodologia, os dados de entrada são oriundos da simulação do 

comportamento de um motorista que controla o veículo por meio do pedal. 

Esse sinal é enviado ao motor, que consome combustível, transforma em 

torque e velocidade no eixo, é reduzido pela transmissão, no diferencial e 

alcança as rodas. Percebe-se que a seqüência em que os cálculos são 

elaborados é diferente em um caso e em outro. 

 

• ADVISOR:  utiliza as duas metodologias dentro do software. O início do 

processo está vinculado ao ciclo de condução, ou seja, metodologia regressiva. 

O veículo deve desenvolver uma Força de Tração tal que o permita acelerar de 

v1 para v2. Torque e velocidade vão ser transferidos das rodas até o MCI. 

Adicionalmente, o ADVISOR verifica alguns limites físicos de determinados 

componentes. Por exemplo, se para acelerar de v1 para v2 ocasionar 

escorregamento nos pneus, a velocidade v2 não é atingida no passo de tempo 

requerido. Assim, existe dentro do programa uma rotina que faz os cálculos no 

sentido progressivo, trazendo as possíveis restrições dos componentes. 

MARKEL et al. (2002) denomina o ADVISOR como um software que utiliza 

metodologia mista. 

 

A tela inicial do programa está mostrada na Figura 22. Os dados de entrada podem 

ser inseridos onde estão os balões numerados de 1 a 10. 
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Figura 22 Tela inicial do ADVISOR: edição de parâme tros 

Fonte: ADVISOR (2004). 
 

A explicação sobre os parâmetros de entrada está mostrada de forma simplificada a 

seguir. A numeração corresponde à identificação inserida na Figura 22. 

1. Load File: arquivo no qual estão gravadas as configurações do veículo. O 

G078_07_Sbc_1000_F foi criado para identificar o veículo subcompacto 1.000 

cilindradas flexfuel utilizando gasolina C (78%). 

2. Drivetrain configuration: identifica se o sistema de tração é convencional, 

híbrido e pilha à combustível. Nesse caso, convencional. 

3. Vehicle: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB em que é possível 

editar parâmetros do veículo. Por exemplo: massa do veículo, área frontal, 

coeficiente aerodinâmico, distância entre eixos. 

4. Fuel Converter: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB em que é 

possível editar parâmetros do MCI. Por exemplo: mapa de consumo específico, 

densidade volumétrica do combustível, poder calorífico do combustível, ajuste 

de potência. 

5. Exhaust Aftertreatment: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB no 

qual é possível editar parâmetros relativos aos gases de exaustão. Por 

exemplo: eficiência do catalisador para limpeza dos gases de exausto em 

função da temperatura. 

6. Transmission: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB onde é 

possível editar parâmetros da transmissão. Por exemplo: número de marchas, 

relações de marchas, relação de diferencial. 
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7. Wheel/axle: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB no qual é 

possível editar parâmetros do eixo de tração e dos pneus. Por exemplo: 

diâmetro do pneu, coeficiente de resistência de rolamento, coeficientes de 

escorregamento dos pneus. 

8. Acessory: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB no qual é 

possível editar parâmetros dos acessórios. Por exemplo: simular ar-

condicionado e outras cargas. 

9. Powertrain Control: esse campo está vinculado a um arquivo MATLAB onde é 

possível editar parâmetros do sistema de controle. Por exemplo: define os 

parâmetros de controle do sistema de tração, incluindo caixa de marchas, 

embreagem. 

10. Wheel drive: identifica se o veículo possui tração traseira, dianteira ou nas 

quatro rodas. 

 

Após a definição do veículo com seus respectivos parâmetros, passa-se ao processo 

de definição do ciclo de condução que se deseja utilizar, clicando no botão 

“CONTINUE”. Após esse passo, abre-se a próxima tela mostrada na Figura 23. 

 

 
Figura 23 Tela de definição do ciclo de condução a ser simulado pelo ADVISOR 

Fonte: ADVISOR (2004). 
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A parte esquerda da Figura 23 ilustra o gráfico, o histograma e os outros dados 

relativos ao ciclo de condução. A parte superior da direita permite a escolha do ciclo 

requerido, nesse caso está sendo mostrado o ciclo UDDS (Urban Dynamometer 

Driving Schedule) da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA). No 

caso da validação dos parâmetros dos MCI foi utilizado o ciclo da norma brasileira. 

 

Após a seleção do ciclo, basta clicar no botão “RUN” - canto esquerdo inferior - e 

aguardar os resultados de autonomia por litro, de emissões de óxidos de nitrogênio 

(NOx), de hidrocarbonetos (HC) e de monóxido de carbono (CO). Cabe ressaltar que, 

para ser possível obter dados confiáveis, principalmente no tocante às emissões, seria 

necessário dispor de mapas de emissões tais como foram utilizados para 

combustíveis. Esse tipo de análise não foi feita nessa tese. Os resultados são 

fornecidos em outra janela, Figura 24, incluindo o histórico das variáveis. 

 

 
Figura 24 Tela de saída do ADVISOR com os resultado s de consumo e emissões 

Fonte: ADVISOR (2004). 
 

As telas apresentadas nas Figuras 20-22 apresentam superficialmente o modo de 

utilização do software. Entretanto, para desenvolver uma metodologia integrada ao 

ADVISOR, foi necessário compreender melhor as equações utilizadas e aprofundar no 

entendimento do código do programa; pois, para fazer a integração, é necessário 
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chamar o software a partir do MATLAB a cada iteração e depois capturar as variáveis 

importantes para determinar os consumos de combustíveis e/ou de energia elétrica 

(caso dos veículos elétricos). A seguir, está ilustrada na Figura 25, de forma 

simplificada, a metodologia do ADVISOR passo a passo dentro dos Blocos do 

SIMULINK. Os blocos que serão explicados estão numerados de 1-9, permitindo uma 

maior compreensão do ADVISOR. Os diagramas de blocos para VEH e veículos 

elétricos à bateria apresentam outra diagramação de blocos e não serão detalhadas 

nessa tese. 

 

 
Figura 25 Diagrama de blocos de um veículo convenci onal em ambiente SIMULINK 

(ADVISOR) 

Fonte: ADVISOR (2004). 
 

A numeração presente dentro da Figura 25 vai de 1 a 9, identificando os blocos dentro 

do SIMULINK. Essa numeração tem vínculo direto com a numeração seqüencial a 

seguir. 

 

1 – BLOCO DO CICLO DE CONDUÇÃO 

 

Início do processo. O ciclo de condução é dado de entrada para a rotina do ADVISOR, 

contudo, geralmente, não é necessário o usuário cadastrá-lo, pois os mais importantes 

ciclos de condução internacionais estão na base de dados. Exemplos: Federal Test 

Procedure (FTP), New European Drive Cycle (NEDC), Japanese 10-10 drive cycle. A 

Figura 26 mostra o ciclo FTP em três fases: (a) fase de partida a frio; (b) fase 

transitória; e (c) fase de partida a quente. 
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Figura 26 Ciclos de operação de automóveis: ABNT NB R 6601 

 

O bloco “Ciclo de Condução” passa ao bloco seguinte a velocidade requerida no 

instante t+1 e o delta de tempo. 

 

2 – BLOCO DO VEÍCULO: 

Esse bloco utiliza os parâmetros físicos do veículo, as velocidades requeridas no 

instante (t+1) e no instante (t) e as equações clássicas para determinar a força de 

tração necessária na interface dos pneus. Caso o veículo não consiga atender à 

aceleração requerida pelo ciclo, por exemplo, em função de escorregamento nos 

pneus, esse bloco calcula a velocidade possível de ser atingida. Se nenhum 

componente do sistema de tração estiver limitando essa aceleração, a velocidade 

atingida será igual à velocidade requerida. Para apresentar as equações presentes 

nesse bloco do ADVISOR, recorre-se à Figura 27, que representa um veículo de 

massa (Meq), com velocidade (Vv), percorrendo um plano com inclinação (θ). A Figura 

27 também apresenta a distribuição das forças longitudinais e as distâncias a partir do 

centro de gravidade do veículo. 
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W = Meq.gVv

W = Meq.gVv

 
Figura 27 Identificação das forças incidentes sobre  o veículo 

Fonte: adaptado de GILLESPIE (1992). 
 

Aplicando a segunda lei de Newton, Equação 8, na direção longitudinal tem-se: 

 

∑ = xeqX aMF .
 Equação 8 

 

Onde: 

Fx =  forças na direção x; 

Meq =  massa equivalente, em kg; 

ax =  aceleração na direção x, em m/s2. 

 

Decompondo a Equação 9 tem-se: 

 

PIRRAETReq FFFF
dt

xd
M −−−=

2

2

.
 Equação 9 

Onde: 

Meq =  massa equivalente do veículo, em kg; 

d2x/dt2 =  aceleração do veículo, em m/s2; 

FTR =  força de tração no solo, em N; 

FAE =  força de arrasto aerodinâmica, em N; 

FRR =  força de resistência ao rolamento, em N; 

FPI =  força resultante de planos inclinados, em N; 
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Como a metodologia empregada pelo ADVISOR é regressiva, a variável que precisa 

ser calculada, na Equação 9, é a Força de Tração necessária para acelerar o veículo 

de vt até vt+1 no período de tempo dt64. Adicionalmente, precisa superar o somatório 

das forças de resistência ao rolamento. Assim, a equação pode ser reescrita 

(GILLESPIE, 1992; MILLER, 2004) isolando a força de tração - ver Equação 10. 

 

PIRRAEeqTR FFF
dt

xd
MF +++=

2

2

.
 Equação 10 

 

As equações utilizadas para calcular as forças de resistência ao rolamento fazem 

parte desse bloco e estão descritas a seguir. A força de resistência em função de um 

plano inclinado é dada pela Equação 11: 

 

( )θsengMF eqPI ..=
 Equação 11 

Onde: 

FPI =  Força resultante do plano inclinado θ, em N. 

Meq =  massa equivalente, em kg. 

g =  aceleração da gravidade, em m/s2. 

sen(θ) =  seno do ângulo de inclinação. 

 

A força de resistência aerodinâmica é bastante dependente da velocidade do veículo e 

é calculada pela Equação 12: 

 

2).(...
2

1
arvfvdrarAE VVACF −= ρ

 Equação 12 

Onde: 

ρar =  densidade do ar, em kg/m3; 

Cdr =  coeficiente de arrasto do veículo; 

Afv =  área frontal do veículo, em m2; 

Vv =  velocidade do veículo, em m/s; 

Var = velocidade do ar, em m/s. 

 

                                                
64 Caso a metodologia fosse Progressiva a variável a ser encontrada seria a velocidade no 
instante t+1. 
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A força de resistência ao rolamento dos pneus (ADVISOR, 2004) é calculada pela 

Equação 13: 

 

( ) )cos(....21 θgMVrccrccF eqvRR +=
 Equação 13 

Onde: 

FRR =  força de resistência ao rolamento, em N. 

rcc1 =  primeiro coeficiente de resistência de rolamento; 

rcc2 =  segundo coeficiente de resistência de rolamento; 

Vv =  velocidade requerida pelo ciclo de condução, em m/s; 

Meq =  massa equivalente, em kg; 

g =  aceleração da gravidade, em m/s2; 

cos(θ) =  cosseno do ângulo de inclinação do plano. 

 

A força de aceleração não é por definição uma força de resistência ao movimento. Ela 

é calculada conforme a Equação 14: 

 








=
dt

dv
MF eqAC .

 Equação 14 

Onde: 

FAC =  Força necessária para acelerar o veículo, em N; 

Meq =  massa equivalente, em kg; 

dv =  delta de velocidade, em m/s; 

dt =  delta de tempo, em s. 

 

Assim a Força de Tração requerida no solo, pode ser calculada conforme Equação 15: 

 

RRAEPIACTR FFFFF +++=  Equação 15 

 

Como resultado desse bloco tem-se: 

1) Velocidade requerida pelo ciclo, em m/s; 

2) Força de tração requerida no solo, em N. 

 

Obs.: caso haja alguma restrição do veículo em atender à aceleração requerida, esse 

bloco calcula a velocidade possível de ser atingida. O cálculo é realizado a partir da 

Equação 9, contudo utilizando a Máxima Força de Tração disponível e tendo como 
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variável de saída a velocidade. A máxima força de tração disponível leva em 

consideração restrições dos pneus (escorregamento), potência do MCI, etc. 

 

3 - BLOCO DAS RODAS E EIXO DE TRAÇÃO 

 

Nesse bloco, a Velocidade requerida pelo ciclo (m/s) e a Força de Tração (N) 

necessárias para levar o veículo à velocidade t+1 são utilizadas para calcular a 

Velocidade angular (rd/s) e o Torque (Nm) requeridos no eixo responsável pela tração 

do veículo (dianteiro, traseiro ou em ambos). 

 

Dentro desse bloco, aplica-se uma metodologia que identifica e limita as solicitações 

de força (N) e velocidade (m/s) em função das características de tração dos pneus: 

1) Limita a velocidade (m/s) em função da máxima tração nos pneus. As 

manobras de aceleração e de frenagem são limitadas ao ponto de iminente 

escorregamento (skidding). Essa limitação é realizada a partir dos cálculos 

de velocidade mínima e máxima dada em função da máxima aceleração 

dos pneus, calculada por meio da Força Máxima de Aceleração65. 

2) Se houver limitação de velocidade em função das limitações dos pneus 

(item 1), a rotina limita também a força requerida (N). 

 

Para calcular a velocidade do eixo de tração em rd/s, esse bloco aplica os efeitos do 

escorregamento finito nos pneus (com relação ao pavimento) nas relações de 

velocidade do veículo e de velocidade das rodas. Escorregamento é definido conforme 

Equação 16 (GILLESPIE, 1992; ADVISOR, 2004): 

 

P
VSE r

s
Vw

)1(
.

+=
 Equação 16 

Onde: 

wSE =  velocidade requerida na saída do eixo, em rd/s; 

VV =  velocidade requerida pelo ciclo de condução, em m/s; 

s =  escorregamento; 

rP =  raio do pneu. 

 
                                                
65 Fazendo uma análise detalhada, percebe-se que nesse bloco há uma rotina que 
aparentemente apresenta erro conceitual, conforme mostrado no Apêndice 2. Entretanto, esse 
erro não causa impactos significativos nas análises de consumo de combustível. 
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Por fim, esse bloco transmite ao bloco seguinte o torque requerido no eixo de tração. 

O torque é composto por três parcelas, ver Equação 17: 

1) Torque requerido pelo veículo (no eixo dianteiro); 

2) Perdas no eixo dianteiro; 

3) Transposição das inércias das rodas e do eixo dianteiro. 

 

ETETPTREE IPrFT ++= .  Equação 17 

Onde: 

TEE =  torque requerido na entrada do eixo de tração, em Nm; 

FTR =  força de tração requerida, em N; 

rP =  raio do pneu, em m; 

PE =  perdas no eixo, em Nm; 

IE =  inércias de torque no eixo, em Nm. 

 

Obs.: em função de possíveis restrições nos componentes a partir do diferencial, as 

variáveis torque (Nm) e velocidade (rd/s) são utilizadas para limitar a velocidade 

requerida pelo ciclo de condução. 

 

4 – BLOCO PARA TRAÇÃO EM 2 EIXOS 

 

Esse bloco recebe a velocidade do eixo (rd/s) e o torque no eixo (Nm) e identifica se o 

veículo possui tração dianteira, traseira ou ambas. Essa identificação serve para 

calcular os valores de torque e distribuí-los entre os eixos caso necessário. Calcula os 

torques admissíveis nos eixos traseiro e dianteiro. 

 

5 – BLOCO DO DIFERENCIAL 

 

A modelagem do diferencial inclui as perdas, as inércias rotacionais e a caixa de 

redução. O torque necessário na entrada do diferencial (lado da transmissão) é igual 

ao torque requerido na saída do diferencial (lado do eixo de tração) somado às perdas 

e à inércia de torque do diferencial (Equação 18). 

 

DD
D

SD
ED IP

R

T
T ++=

  Equação 18 

Onde: 

TED =  torque requerido na entrada do diferencial, em Nm; 
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TSD =  torque requerido na saída do diferencial, em Nm; 

RD =  relação do diferencial; 

ID =  torque de inércia do diferencial, em Nm; 

PD =  perdas no diferencial, em Nm. 

 

O torque e a velocidade requeridos na entrada do diferencial, quando limitados pelos 

componentes a partir da transmissão, são calculados na saída do diferencial 

contemplando as limitações. 

 

A velocidade na entrada do diferencial é igual a velocidade na saída do diferencial 

multiplicada pelo fator do diferencial - ver Equação 19: 

 

DSEED Fww .=  Equação 19 

Onde: 

wED =  velocidade na entrada do diferencial, em rd/s; 

wSE = velocidade na entrada do eixo de tração, em rd/s; 

FD =  relação do diferencial. 

 

O torque de inércia é o torque de entrada requerido para acelerar a inércia do 

diferencial, conforme medido no lado de entrada. 

 

6 – BLOCO DA CAIXA DE MARCHAS 

 

Esse bloco representa as diferentes relações de marchas que são utilizadas para 

transmitir torque a partir do MCI ao diferencial. Portanto, permite uma série discreta de 

reduções de velocidades e de multiplicações de torque. Os efeitos, modelados 

empiricamente, sobre o torque e a velocidade na caixa de marchas incluem: 

1) Multiplicação do torque e redução de velocidade por meio da relação da caixa; 

2) Perdas de torque devido à aceleração das inércias rotacionais; e 

3) Perdas de torque devido à fricção nas mudanças de marcha. 

 

A perda de torque é considerada nula quando as marchas não estão girando, e é 

aplicado ao lado de entrada da caixa de redução. O torque de inércia é o torque de 

entrada (lado da embreagem) requerido para acelerar a inércia do diferencial, 

conforme medido no lado de entrada. 

 



 

66 

Torque e Velocidade na Saída da Caixa de Marchas (lado do diferencial) são 

convertidos para Torque e Velocidade na Entrada da Caixa de Marchas (lado do 

motor) em função da relação de marcha, ainda sem considerar as perdas, conforme 

Equações 20 e 21. 

 

T

ST
ET R

T
T =0  Equação 20 

Onde:  

TET0 =  torque requerido na entrada da caixa de marchas (sem 

perdas), em Nm; 

TST =  torque requerido na saída da caixa de marchas, em Nm; 

TR =  relação de transmissão. 

 

TSTET Rww .=   Equação 21 

Onde: 

wET =  velocidade requerida na entrada da transmissão, em rd/s 

wST =  velocidade requerida na saída da transmissão, em rd/s 

RT =  relação de marchas (transmissão). 

 

Se não estiver ocorrendo troca de marchas, o torque é calculado conforme a Equação 

22. Caso contrário, o torque é nulo. 

 

IPETET TTTT ++= 0  Equação 22 

Onde: 

TET =  torque de entrada da caixa de marchas, em Nm; 

TET0 =  torque de entrada da caixa de marchas (sem perdas), em 

Nm; 

TP =  perdas na caixa de marchas, em Nm. 

TI =  torque de inércia da caixa de marchas, em Nm; 

 

7 – BLOCO DE EMBREAGEM 

 

O bloco de embreagem transmite o torque e as velocidades requeridas da caixa de 

marchas ao MCI. Esse bloco é útil para interromper a transmissão de torque de um 

componente para outro quando é necessário. A embreagem tem três estágios: 

desengatada, em escorregamento ou complemente engatada. 
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Quando está desengatada, a embreagem não solicita e nem transmite torque e a 

velocidade no lado do MCI é igual à velocidade de saída requerida (lado da 

transmissão). Quando está em escorregamento, ela solicita que o torque do lado da 

transmissão seja igual ao torque do lado do MCI. Nesse caso, solicita que a 

velocidade do lado do MCI seja a velocidade constante de escorregamento 

(predefinida). Quando engatada, ele passa o torque e a velocidade sem alteração em 

ambos os caminhos “requerido” e “atual”. 

 

O bloco de controle de acoplamento determina o estado da embreagem dados o 

torque e a velocidade de saída requeridas pela embreagem (rotulados como torque e 

velocidade de entrada da caixa de marchas) e o histórico de marchas utilizada: 

 

8 – CARGAS PROVENIENTE DE ACESSÓRIOS 

 

Esse modelo soma ao torque e à velocidade requeridas pelo ciclo o torque devido, por 

exemplo, aos acessórios mecânicos periféricos (correias). Para as cargas mecânicas é 

considerado um valor de potência em W e também um valor de torque. O torque dos 

acessórios mecânicos é calculado em função da potência mecânica dividida pela 

eficiência, que resulta em uma potência bruta mecânica. Essa potência, incluindo as 

perdas mecânicas, é dividida pela velocidade do eixo do motor (estimada) para se 

encontrar o torque dessas cargas. 

 

As cargas elétricas são calculadas divididas em três tipos: cargas em 14 Vdc (luz 

interna, faróis, setas, aquecimento de assentos, luz de freio, rádio, partida), cargas em 

tensão mais alta e outros acessórios elétricos. Por exemplo, pode ser considerado o 

uso de ar condicionado. As cargas em Corrente Contínua (CC) são convertidas para 

Corrente Alternada (CA) por meio de um valor de eficiência estimado. O torque dos 

acessórios elétricos é obtido de forma análoga em função da potência elétrica, dividida 

pela eficiência elétrica, que resulta em uma potência bruta elétrica. Essa potência, 

incluindo as perdas, é dividida pela velocidade do eixo do motor (estimada) para se 

encontrar o torque dessas cargas. Um operador booleano permite zerar essas cargas 

caso não se deseje utilizar nos estudos (1 ou 0). 

 

09 – CONVERSOR DE COMBUSTÍVEL 
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Esse bloco refere-se ao MCI, e as variáveis de entrada são o Torque e a Velocidade 

vindas do bloco Embreagem requeridas no eixo do motor. No ADVISOR, o MCI é 

modelado por meio de vários blocos e incluem os efeitos de inércia, os limites de 

desempenho, as cargas acessórias, os efeitos de transitório de temperatura na 

utilização de combustível, as emissões do motor e a eficiência do catalisador. Esses 

blocos determinam a utilização de combustível e as emissões de óxidos de nitrogênio 

(NOX), de hidrocarbonetos (HC) e de monóxido de carbono (CO). 

 

O consumo de combustível é calculado instantaneamente em g/s (gramas/segundo) 

em função do torque e da velocidade. Todavia, para compreender melhor o cálculo, é 

necessário conhecer o mapa de consumo específico de um MCI dado em função de 

g/kWh, conforme Figura 28. Os MCI são projetados para operar em uma faixa ótima, 

contudo as necessidades impostas pelo condutor ou pelas condições de tráfego 

geralmente fazem com que ele transite por faixas de eficiência menor. A Figura 28 

mostra uma mapa de consumo específico de combustível (g/kWh) de um MCI 

mapeado em um plano de velocidade (rpm) e torque (Nm)66. Os MCI têm regiões de 

eficiência delimitadas por fronteiras isoconsumo. Cada região tem um contorno de 

consumo específico de combustível (Miller, 2004). 

 

                                                
66 Analisando o mapa de consumo especifico de um MCI percebe-se que análises que 
empregam velocidades médias para simular consumo podem trazer grandes erros. A 
velocidade em m/s ou km/h desenvolvida por um veículo deve sim ser convertida em rpm e 
torque no MCI. 
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Figura 28 Mapeamento de consumo específico em um mo tor ciclo Otto 

Fonte: Miller (2004). 
 

Os MCI ciclo Otto, gasolina ou flexfuel, são mais eficientes na faixa dos 1500 aos 2500 

rpm com nível de torque próximo a 70% do pico (Miller, 2004). Fora dessa faixa, o 

consumo de combustível aumenta em função de perdas internas (por exemplo, fricção 

e combustão incompleta). À medida que o ponto de operação do motor se afasta 

dessa região ótima, o consumo de combustível aumenta. 

 

O mapa de consumo específico apresentado na Figura 28 é convertido em um mapa 

de consumo em gramas/segundo. Para tal, o primeiro passo é encontrar a matriz de 

potências do MCI associada a cada par (Torque, Velocidade) - ver Equação 23. Dentro 

do ADVISOR, existe um vetor que identifica as velocidades do MCI (i = 1 até N) e 

outro que identifica o Torque (Nm) do MCI (j = 1 até M). 

 

),().,(),( jiwjiTjiP MCIMCIMCI =  Equação 23 

Onde: 

),( jiP MCI  =  matriz de potências do MCI, em kW; 

),( jiT MCI  matriz de torques do MCI, em Nm; 
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),( jiwMCI  matriz de velocidades do MCI, em rd/s. 

 

Em função do par (Torque, Velocidade) requerido no instante t, busca-se uma potência 

dentro da matriz da Equação 23. Essa potência, em kW, é utilizada na Equação 24 

para encontrar o consumo instantâneo de combustível em g/s. 

 

3600

)().(
)(

tCEtP
tCC MCIMCI=

 Equação 24 

Onde: 

CC(t) =  consumo de combustível, em g/s, no instante t; 

PMCI(t) =  potência do MCI, em kW, no instante t; 

CEMCI(t) =  consumo específico, em g/kWh, no instante t; 

3600 =  conversão de horas para segundos. 

 

Para calcular a autonomia por litro em um dado ciclo de condução, o ADVISOR, ao 

final do ciclo, faz um somatório da distância percorrida e da quantidade de combustível 

utilizada em g. A Equação 25 mostra como é feito o cálculo da autonomia para cada 

ciclo: 

 














=

COMB

CD

CD
CD

Dens

CC

Dist
AUT  Equação 25 

Onde: 

AUTCD =  autonomia do veículo, em km/l, no ciclo de condução; 

DistCD =  distância percorrida pelo veículo no ciclo de condução, 

em km; 

CCCD =  consumo de combustível no ciclo, em g; 

DensCOMB = densidade do combustível, em g/l. 

 

A rotina desenvolvida em MATLAB executa o ADVISOR, conforme mostrado 

anteriormente, de forma iterativa, mudando simultaneamente as seguintes variáveis: 

Meq =  massa equivalente do veículo, em kg; 

Cdr =  coeficiente de arrasto do veículo; 

rcc1 =  primeiro coeficiente de resistência de rolamento; 

CEMCI =  consumo específico, em g/kWh. 

 



 

71 

Por exemplo, suponha que a redução de massa no horizonte estudado seja 0% em 

2010, 5% em 2020 e 10% em 2030. Simula-se o modelo subcompacto 1,0 flexfuel três 

vezes operando com gasolina C e três vezes operando com álcool hidratado. Assim, é 

possível determinar o aumento de autonomia por litro obtido a partir da redução de 

massa. Porém, a rotina desenvolvida simula os 18 modelos presentes na seção 2.1.1. 

Supondo que sejam simulados três períodos de análise (2010, 2020 e 2030) o 

resultado são 102 simulações de veículos da seguinte forma: cada modelo com MCI 

flexfuel é simulado 6 vezes e cada modelo com MCI gasolina é simulado 3 vezes. 

Assim, (6 x 16) + (3 x 2) = 102 simulações. Cabe ressaltar que a rotina não está 

limitada aos 18 modelos, podendo ser estendida ou reduzida em função da 

necessidade.  

 

Os resultados dessas 102 simulações são armazenados em arquivos de saída. Além 

da autonomia por litro são calculados e armazenados para cada modelo, em cada 

simulação, os resultados do consumo energético (MJ/km), o consumo de combustível 

(l/100km), a massa, o coeficiente aerodinâmico, a densidade do combustível, o poder 

calorífico, a eficiência nos componentes simulados, entre outros. Supondo que a 

autonomia, para determinado modelo, varie de 15 km/l 2010 para 18 km/l em 2020. 

Assume-se que o incremento anual de 15 para 18 km/l ocorre linearmente no período 

entre 2010 e 2020. Analogamente, para o caso de 2020 até 2030.  

 

Os valores de consumo energético em MJ/km são utilizados no Otimizador 

apresentado na seção 2.2. O consumo energético permite colocar na mesma base de 

comparação combustíveis com poder calorífico diferentes, por exemplo, gasolina C e o 

álcool hidratado. Adicionalmente, o consumo de energia elétrica em veículos elétricos 

também pode ser comparado nessa mesma base. 

 

Os valores de autonomia por litro são utilizados na seção 2.4 para estimar o consumo 

de combustíveis líquidos no horizonte desejado. 

2.4 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 

O consumo de combustível foi calculado baseado na frota circulante considerando-se 

a idade do modelo, a participação de mercado de cada modelo (%), a distância média 

percorrida (km/ano.modelo) e a autonomia por litro (km/l) calculada na seção anterior. 

A Equação 26 mostra esse cálculo para o consumo de álcool hidratado para os 
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veículos com motor dedicado à álcool (não flexfuel). Os cálculos para os veículos 

flexfuel e gasolina são análogos. 

 

∑∑
= =

=
M

i

N

j

MEMEME
ME jiAUT

iDMPjiPMMiFCV
CAH

1 1 ),(

)().,().(
 Equação 26 

 

Onde: 

MECAH = Consumo de Álcool Hidratado em 2030 por veículos com 

motores à etanol; 

M =  Idade máxima dos modelos, em anos; 

N =  Número de modelos da frota (criados no ADVISOR); 

FCVME(i) =  Frota Circulante de Veículos Leves com motor a etanol 

no ano i, em número de veículos; 

PMMME(i,j) =  Participação de mercado do modelo j no ano i, em %; 

DMP(i) =  Distância média percorrida no ano i, em km/ano; 

AUT (i,j) =  Autonomia por litro média do modelo j no ano i, in 

km/litro. 

 

2.5 EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 

As emissões de GEE são calculadas a partir da demanda estimada de cada 

combustível e de seu respectivo fator de emissão de GEE, dado em kg de CO2eq./litro. 

Os fatores de emissão empregados foram obtidos por meio de dados de literatura a 

respeito do ciclo de vida dos combustíveis. Todavia, não contemplam emissões 

relativas ao uso indireto do solo67. A Equação 27 mostra o exemplo do cálculo das 

emissões a partir do consumo de álcool hidratado. 

 

)().()( iAHiCAHiEAH FE=  Equação 27 

 

Onde: 

                                                
67 Foram consideradas as emissões associadas diretamente à produção, ao processamento de 
cana-de-açúcar e ao fornecimento dos combustíveis líquidos. Contudo, não foram 
considerados os efeitos de segunda ordem que estão associados à mudança no uso do solo 
(Kim et al., 2009). 
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EAH =  Emissões de GEE a partir do álcool anidro no ano i (Mton 

de CO2eq/ano); 

CAH = Consumo Total de Álcool Hidratado no ano i (litros/ano); 

AHFE(i) =  Fator de Emissão do Álcool Hidratado para o ano i (Mton 

de CO2eq/litro). 

2.6 ÁREA PLANTADA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

A estimativa de área plantada é resultado da relação direta entre a demanda por 

etanol e a produtividade (litros por ha). A Equação 28 mostra o exemplo da estimativa 

de área plantada de cana-de-açúcar para atender a demanda por etanol. 
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 Equação 28 

 

Onde: 

APC =  Área Plantada de Cana-de-açúcar no ano i (ha/ano); 

CAA =  Consumo Total de Álcool Anidro no ano i (litros/ano); 

CAH =  Consumo Total de Álcool Hidratado no ano i (litros/ano); 

P(i) =  Produtividade no ano i (litros/ha). 

 

2.7 ROTINA IMPLEMENTADA 

A seguir está descrita, de forma simplificada, a rotina implementada em MATLAB que 

funciona integrada ao ADVISOR para simular os veículos e obter os consumos de 

gasolina e de etanol, as emissões de GEE e a área plantada de cana-de-açúcar no 

Brasil. 

 

DADOS DE ENTRADA: 

1. Anos da Simulação. 

2. Estimativa oficial da frota por tipo de motor. 

3. Mudanças tecnológicas propostas. 

4. Ciclo de condução. 

5. Distância média percorrida anualmente por idade do veículo. 

6. Proporção de uso de cada combustível nos veículos flexfuel.  

7. Participação de mercado da frota por categoria e por motor. 
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CÁLCULOS 

1. Estima frota circulante por ano e por tipo de motor; 

2. Simula todos os modelos i68 (ADVISOR) de acordo com os parâmetros dos 

veículos; 

3. Altera os parâmetros técnicos de acordo com os dados de cenários e 

retornar ao passo 2 (faz isso até o último ano de cenário); 

4. Calcula a autonomia por litro e o consumo energético (MJ/km) para cada 

modelo; 

5. Estima demandas de gasolina C, de álcool hidratado e de álcool anidro por 

ano. 

6. Estima as emissões de GEE por ano. 

7. Estima a área plantada necessária para suprir a demanda por álcool anidro 

e por álcool hidratado por ano. 

 

A estrutura do software desenvolvido está mostrada na Figura 29. A primeira opção de 

escolha refere-se aos Cenários. As três possibilidades de cenários de simulação são: 

a. CENÁRIO 0: esse cenário foi construído com o intuito de validar a metodologia, 

comparando com dados oficiais de estimativa de consumo de combustíveis 

líquidos. Esse cenário está dividido em duas possibilidades: 1) OFICIAL: na 

qual os progressos tecnológicos não são considerados por meio do ADVISOR 

mas sim com taxas constantes de aumento de autonomia ano a ano. 2) 

MODELO: na qual foram simulados no ADVISOR quais mudanças tecnológicas 

permitiriam atingir a estimativa oficial em 2030. 

b. CENÁRIO I: nesse cenário é possível simular os progressos tecnológicos e 

também as mudanças na participação das vendas (efeito estrutura). O efeito 

estrutura pode ser avaliado de duas formas: 1)  MODELO: mais restritivo, pois 

a participação de mercado atende as restrições de modelos e de categorias. 2) 

CATEGORIA: menos restritivo, somente segue as restrições de categorias.  

c. CENÁRIO II: cenário especialmente criado para simular a implementação de 

um Programa similar ao Top Runner e também incluir a penetração de VEH na 

frota brasileira. 

 

                                                
68 Os 18 modelos apresentados na Seção 2.1.1.2. 
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Após a definição do CENÁRIO desejado, os modelos são simulados no ADVISOR, 

incluindo os progressos tecnológicos propostos. Por exemplo: simulando-se reduções 

de massa, de coeficiente aerodinâmico, de resistência de rolamento e de aumento da 

eficiência do MCI. 

 

Os dados simulados são registrados em arquivos de saída e depois são utilizados 

para estimar o uso de combustíveis líquidos, as emissões de GEE e a área plantada 

de cana-de-açúcar. 
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Figura 29 Estrutura da rotina desenvolvida em MATLA B 

Fonte: elaboração própria. 
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As rotinas em MATLAB estão presentes nos Apêndices 1, 2 e 3. O Capítulo 3 

apresenta os progressos tecnológicos considerados promissores para estimar os 

cenários futuros de consumo de combustível. 

 

Esse capítulo mostrou a metodologia desenvolvida na tese, incluindo o detalhamento 

do software ADVISOR. No próximo capítulo serão apresentadas as tecnologias 

consideradas mais promissoras de serem implantadas em veículos leves. 
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3 TECNOLOGIAS DE VEÍCULOS LEVES 

Mais de 80% dos veículos leves que circulavam no mundo em 2005 tinham motor de 

ignição por centelha à gasolina (IEA, 2009). Europa e parte da Ásia destoavam dessa 

estatística, em função da penetração de veículos leves com motores de ignição por 

compressão (diesel). O Brasil, diferentemente de todo o restante do mundo, 

presenciava uma maciça entrada de veículos com motores flexfuel, sendo o único país 

que apresentava participação de mercado significativa dessa tecnologia69. Apesar das 

particularidades que se verificam no Brasil, muitos progressos tecnológicos que estão 

sendo disseminados ao redor do mundo têm potencial de entrada no mercado 

brasileiro de veículos leves. Uma forma de fazer um levantamento das tecnologias 

mais promissoras é dividi-las da seguinte forma: 1) veículos leves convencionais; 2) 

VEH; 3) VEH-DRE e 4) veículos elétricos puros. 

3.1 VEÍCULOS CONVENCIONAIS 

Os veículos leves convencionais são aqueles que representam atualmente o maior 

número de vendas em nível mundial: veículos com MCI à gasolina, à diesel ou flexfuel. 

O aumento de eficiência nesses veículos vem sendo bastante estudado nos Estados 

Unidos (DOT, 2008; NAS, 2010, KASSERIS, 2006), no Japão (JAMA, 2009; ECCJ, 

2007) e na Europa (IEA, 2009). A Figura 30 mostra, de forma ilustrativa, a expectativa 

dos progressos tecnológicos para o aumento da autonomia por litro nos veículos 

japoneses. Basicamente, os avanços tecnológicos estão localizados em 5 (cinco) 

partes: MCI, transmissão, redução de massa, coeficiente aerodinâmico e resistência 

de rolamento dos pneus. 

 

                                                
69 Os Estados Unidos apresentavam em 2008 mais de 7 milhões de veículos flexfuel, todavia, 
em termos relativos não tem o impacto dos veículos flexfuel no Brasil. Representam menos de 
10% da participação de mercado. 
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OUTROS
1) Desligamento em 
marcha lenta (idling
preventor);
2) Hibridização.

AUMENTO DA 
EFICIÊNCIA DO MCI
1) Injeção Direta;
2) Mecanismos variáveis 
(ativação variável de 
cilindros, VVT&L, etc.)
3) Redução das perdas 
por fricção;
4) Redução nas perdas 
no pistão por fricção;
5) Óleo lubrificante com 
baixa viscosidade.

REDUÇÃO DA 
RESISTÊNCIA DE 
ROLAMENTO:
1) Pneus com baixa 
resistência de rolamento.

REDUÇÃO DE 
MASSA DO 
VEÍCULO:
1) Uso de materiais mais 
leves;
2) Aperfeiçoamento da 
estrutura do veículo.

AUMENTO DO 
DESEMPENHO DO 
SISTEMA DE 
TRAÇÃO
1)  Aumento no número 
de marchas da 
transmissão;
2)  Transmissão 
continuamente variável.

REDUÇÃO DO 
ARRASTE 
AERODINÂMICO
Aperfeiçoamento nos 

projetos.
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Figura 30 Principais progressos tecnológicos aponta dos por JAMA para aumentar a 

autonomia por litro nos veículos leves 

Fonte: adaptado de JAMA (2009). 

3.1.1 MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 

Os MCI à gasolina, que utilizam ignição por centelha, são dominantes no segmento de 

veículos leves no mundo. Porém, em algumas regiões, há a tendência de mudança 

desse cenário. Na Europa, em função dos incentivos, houve um aumento relevante 

nas vendas de veículos leves com motor à diesel. A participação de mercado de 

veículos leves à diesel variou entre 50 e 60% das vendas na Europa Ocidental no 

período de 2006-2008. Em 2009, houve uma pequena redução para a faixa entre 40 e 

50% da participação de mercado (ACEA, 2009). A introdução desses motores nos 

veículos leves de passageiros permitiu grandes reduções na quantidade de CO2eq 

emitida por km70 nos veículos registrados. Apesar desse esforço, a meta de redução 

de emissões por km não foi atingida em 2008. Em 2009, a regulação européia 

estabeleceu nova meta de reduzir as emissões para 120 g CO2/km em 2015. 

Entretanto, esta redução pode ocorrer em função de tecnologias veiculares ou 

utilização de combustíveis substitutos. Os fabricantes de veículos devem reduzir a 

emissão média dos veículos vendidos para valores, no mínimo, abaixo de 130 g 

CO2/km. Medidas complementares como, por exemplo, a utilização de combustíveis 

com menor conteúdo de carbono pode contribuir para reduzir os outros 10 g CO2/km, 

                                                
70 O acordo voluntário entre as montadoras européias foi que em 2008 a média das emissões 
dos veículos novos não seria superior a 140 g CO2/km e atingiria 120 g CO2/km em 2012. 
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atingindo a meta estabelecida em 120 g CO2/km. No Brasil, conforme foi ilustrado na 

Figura 7, os motores flexfuel já se tornaram dominantes nas vendas anuais de 

veículos leves. 

 

De forma a compreender melhor como os ganhos de eficiência podem ocorrer no MCI, 

vamos recorrer inicialmente à Figura 31. Essa figura mostra uma estatística dos 

principais pontos de operação do MCI em um ciclo urbano e em um ciclo rodoviário 

dentro de um mapa de consumo específico. No ciclo urbano, verifica-se que esse MCI 

trabalha 50% do tempo na faixa entre 1.000 e 2.500 rpm e com torque entre -15 a 40 

Nm. No ciclo rodoviário, o veículo permanece 50% do tempo na faixa de 2.000 a 4.000 

rpm e torque de 20 a 60 Nm. Lembrando do mapa de consumo específico que foi 

apresentado na Seção 2.3, o ideal seria conseguir operar o MCI nas regiões mais 

eficientes, entretanto percebe-se que, dependo do tipo de solicitação, a faixa de 

operação varia significativamente. 

 

Velocidade(rpm) Velocidade (rpm)

T
or

q
u

e 
(N

m
)

T
or

q
u

e(
N

m
)

Velocidade(rpm) Velocidade (rpm)

T
or

q
u

e 
(N

m
)

T
or

q
u

e(
N

m
)

 
Figura 31 Pontos de operação de um MCI ciclo Otto e m ciclo urbano e rodoviário 

Fonte: IEA, 2007, apud Vinot (2007). 
 

Caso o MCI seja fisicamente diferente ou opere de outra forma, o mapa de consumo 

específico também se altera. Por exemplo, mudanças no sistema de controle de 

mistura ar/combustível. Dentre as tecnologias que podem ser empregadas para 

melhorar a eficiência do MCI estão: sistema de injeção direta de combustível (ECCJ, 

2007, IEA, 2009), válvula com tempo variável (ECCJ, 2006, IEA, 2009), válvula com 

tempo e abertura variável (DOT, 2008), razão de compressão variável (ECCJ, 2007, 

DOT, 2008), turbo com redução de tamanho do motor (DOT, 2008, NAS, 2010), 

desativação de cilindros (NAS, 2010), MCI diesel (NAS, 2010, IEA, 2009, ECCJ, 

2007), MCI flexfuel (IEA, 2009), etc. 
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O objetivo da Seção 3.1.1 não é esgotar o tema relativo aos progressos tecnológicos 

em MCI, mas mostrar algumas tecnologias promissoras que vêm sendo integradas 

aos veículos leves ao redor do mundo. Adicionalmente, percebe-se que a modelagem 

de cada uma dessas tecnologias dentro do ADVISOR seria bastante difícil, podendo 

ser incluído em estudos futuros. Assim, para as simulações no ADVISOR, foram 

utilizados fatores de aumento de eficiência sobre os mapas de consumo específico 

dos MCI, buscando simular indiretamente os ganhos que essas tecnologias permitem 

alcançar. 

3.1.1.1 Sistema de Injeção Direta de Combustível 

O Sistema de Injeção de Direta de Combustível (IDC) tem por objetivo aumentar 

significativamente a eficiência do MCI (ALKIDAS, 2007). A denominação comumente 

utilizada é Direct Injection Spark Ignition (DISI), porém como boa parte da literatura 

que aborda avanços em MCI é elaborada em locais onde os veículos leves são 

basicamente à gasolina, também utiliza-se a denominação Gasoline Direct Injection 

(GDI). Nesse sistema, a mistura ar/combustível não é feita na entrada da admissão, tal 

como ocorre nos veículos com MCI convencionais. A injeção do combustível é feita 

diretamente, a altas pressões, dentro da câmara de combustão, ver Figura 32. A 

quantidade de combustível é controlada em função da velocidade (rotação) do MCI. 

 

 
Figura 32 Sistema de injeção direta de combustível 

Fonte: ALKIDAS (2007). 
 

Os ganhos dessa técnica estão na possibilidade de se trabalhar com pressões 

maiores dentro do cilindro. Os avanços no projeto do injetor e os aumentos na pressão 

do combustível promoveram uma mistura melhor de ar/combustível, aumentando as 

taxas de compressão. Existem duas grandes variantes dos MCI que empregam 

Injeção Direta de Combustível (IDC) (ALKIDAS, 2007): 
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1. A IDC homogênea:  que opera somente com misturas estequiométricas71. 

Segundo DOT (2008) essa tecnologia permite aumentos de eficiência na faixa 

de 1-2%, e ECCJ (2007) informa ganhos de 2%. Essa tecnologia já está 

presente em alguns veículos pelo mundo. 

2. A IDC de modo mista:  em que a mistura é estratificada em função do ponto 

de operação do MCI em duas áreas dentro do mapa de consumo específico. A 

primeira área de operação é delimitada por regiões de cargas e velocidades 

baixas do MCI e nesses casos emprega-se uma razão ar-combustível mais 

alta, denominada lean air-fuel mixture. Na segunda área de operação, 

quando o MCI se encontra sob cargas altas, opera no modo homogêneo, igual 

a IDC homogênea. A ECCJ (2007) menciona que essa tecnologia pode trazer 

ganhos da ordem de 10% no Programa Top Runner. Essa é uma das 

tecnologias identificadas pela ECCJ com maior potencial de benefício de 

eficiência. 

3.1.1.2 Válvula com Tempo Variável 

O tempo variável de válvula ou Variable Valve Timing (VVT) é uma classificação de 

projeto do sistema de válvulas que altera o tempo da válvula de admissão, válvula de 

exausto ou ambas, com objetivo de reduzir perdas, de aumentar a potência específica 

e de controlar os gases residuais (DOT, 2008). Por exemplo, algumas montadoras 

utilizam um sistema que, sob altas velocidades, altera o tempo de abertura da válvula 

de admissão facilitando a saída dos gases de exausto. 

 

Essa tecnologia foi lançada no mercado no início dos anos 90 e teve uma penetração 

grande nos mercados dos Estados Unidos e Japão. Mais da metade das vendas em 

todos os segmentos de leves nos Estados Unidos em 2007 têm algum sistema de 

controle variável de válvula (DOT, 2008). Segundo (IEA, 2009 apud JAMA) essa 

tecnologia subiu de 5% em 1995 para 78% nas participações de mercado de veículos 

leves no Japão. Por conseqüência, verifica-se esse tipo de tecnologia em veículos 

vendidos no Brasil, por exemplo, Honda Civic e Toyota Corolla. Dentre as tecnologias 

apontadas como promissoras de serem difundidas no Japão, o sistema de válvulas 

variável está presente, indicando potenciais ganhos da ordem de 1-7% na autonomia 

por litro. 

                                                
71 Mistura estequiométrica é a mistura teórica de ar – combustível que permite a combustão 
completa da mistura no motor. 
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3.1.1.3 Válvula com Tempo e Abertura Variável  

Essa tecnologia é denominada Variable Valve Timing and Lift (VVTL), pois, além de 

permitir variação no tempo de abertura e de fechamento das válvulas também, podem 

controlar a abertura da válvula. É uma tecnologia incremental à anterior e a eletrônica 

auxilia nesse controle. Por exemplo, se for reduzida a abertura da válvula, reduz-se 

também o fluxo volumétrico de combustível em cargas operacionais baixas. Em altas 

rotações, a abertura fica maior permitindo melhor desempenho. Segundo NAS (2010), 

o aumento de eficiência é da ordem de 1 a 2% sobre o sistema de VVT, e uma maior 

disseminação ocorria no período de 10-15 anos. 

3.1.1.4 Razão de Compressão Variável 

A potência específica de um MCI de ignição por centelha é limitada pela taxa de 

compressão do motor, a qual é geralmente limitada pela susceptibilidade do motor à 

detonação, particularmente sob condições de alta carga. Os MCI com controle variável 

da taxa de compressão ou Variable Compression Ratio (VCR) aumentam a autonomia 

por litro utilizando taxas de compressão mais altas sob cargas baixas; e baixas taxas 

de compressão sob cargas mais altas. A variação da taxa de compressão pode ser 

obtida alterando o volume do cilindro por meio da movimentação da cabeça do 

cilindro, variando o volume da câmara de combustão utilizando um pistão secundário 

ou altura do pistão (SHAIK et al., 2007). Os valores estimados para redução de 

consumo nos Estados Unidos foram na faixa de 2-6% e no Japão em até 10% (ECCJ, 

2007). 

 

O emprego desse tipo de tecnologia poderia ser mais bem avaliado no Brasil, onde os 

motores flexfuel operam com combustíveis que possuem taxas de compressão ótimas 

diferentes. Os veículos com MCI dedicados a álcool geralmente tem taxas de 

compressão mais altas (12:1) que aqueles com motores à gasolina (8:1). Os veículos 

flexfuel apresentam taxa de compressão intermediária, porém fora do ponto ótimo de 

cada combustível. A variação da taxa de compressão em função da carga e também 

do tipo de combustível poderia trazer ganhos de autonomia, atendendo a uma 

particularidade da grande maioria dos MCI vendidos atualmente no Brasil. 

3.1.1.5 Redução do Tamanho do MCI e Turbo 

A potência específica de um MCI é limitada, em parte, em função da taxa de ar que o 

motor consegue inserir dentro da câmara de combustão. Colocando mais ar dentro da 

câmara de combustão é possível aumentar a potência específica do MCI e 
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conseqüentemente reduzir o seu volume. Nessa tecnologia, faz-se a instalação de um 

sistema de compressão de ar e a estimativa para aumento de eficiência varia, 

segundo DOT (2007), na faixa de 5-7%. Segundo NAS (2010), ganhos superiores a 

10% poderiam ser obtidos com emprego dessa tecnologia, sendo possível uma rápida 

disseminação. 

3.1.1.6 Desativação de Cilindros 

Esse tipo de tecnologia é usualmente considerada quando o MCI possui mais de 6 

cilindros. Sob cargas parciais, em determinadas regiões do plano Torque x 

Velocidade, alguns cilindros são desativados com objetivo de aumentar a eficiência na 

conversão de energia. Essa tecnologia normalmente é citada nas publicações nos 

Estados Unidos (NAS, 2010, DOT, 2008). No caso brasileiro, a quantidade de veículos 

com mais de 6 cilindros vendida não é tão significativa quanto nos EUA. 

3.1.1.7 MCI Diesel 

Os MCI por compressão apresentam eficiência superior aos veículos com motores 

ciclo Otto. A taxa de compressão é superior, e a ignição não precisa de centelha 

sendo motivada pela própria pressão. Esses motores, quando integrados ao 

turbocharger, podem atingir 20-25% a mais de potência que os veículos à gasolina. 

Apesar da tendência Européia de “dieselização” da frota de leves na Europa, esse 

cenário não foi contemplado nas análises em função dos argumentos descritos na 

Secção 2.3. 

3.1.1.8 MCI Flexfuel 

As vendas significativas de veículos com MCI flexfuel acontecem basicamente no 

Brasil e nos Estados Unidos (que tinha em 2007 uma frota circulante de 6,5 milhões de 

veículos flexfuel). Os estudos que apresentam políticas de indução de tecnologia 

geralmente focam mais nas tecnologias diesel e gasolina, contudo os progressos 

tecnológicos implementados em MCI gasolina geralmente podem ser estendidos ao 

MCI flexfuel. Assim, na confecção dos cenários, foi considerado que os ganhos 

percentuais de eficiência vieram a partir de tecnologias similares ao MCI gasolina. 

3.1.2 TRANSMISSÃO  

A transmissão do veículo pode ser dividida em três categorias: manual, automática e 

continuamente variável. Em geral, as transmissões manuais são mais eficientes que 

as transmissões automáticas (ECCJ, 2007), alcançando 97% de eficiência (IEA, 2009). 
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Contudo, a maior parte dos veículos vendidos nos Estados Unidos e no Japão utilizam 

transmissão automática, com tendência menos forte na Europa. O processo de 

mudança tecnológica da transmissão nos veículos leves passou da transmissão 

manual (geralmente mais eficientes) para veículos com transmissão automática. A 

eficiência da transmissão automática fica em torno de 85% (IEA, 2009), podendo 

alcançar 93-97%, segundo NAS (2010), no caso de transmissão automática com 6-7 

marchas. Uma forte tendência nesses dois países é a utilização da transmissão 

continuamente variável ou Continuous Variable Transmission (CVT). No Japão subiu 

de menos 5% da participação de mercado para 30 % em 2005. 

 

No Brasil, a grande maioria dos veículos possui transmissão manual. Apesar de ter 

havido um aumento recente na quantidade de veículos vendidos com transmissão 

automática, a grande maioria dos veículos ainda possui transmissão manual. Dessa 

forma, a simulação de uma alteração de padrão da transmissão no Brasil não foi 

efetuada. 

3.1.3 COEFICIENTE AERODINÂMICO  

Segundo a AIE, excluindo-se as perdas do sistema de tração do veículo, o arraste 

aerodinâmico é responsável por 25% das perdas remanescente em ciclos urbanos e 

de 40-45% em ciclos rodoviários (IEA, 2009b). Vários autores citam a redução do 

coeficiente aerodinâmico como uma forma promissora para auxiliar na redução da 

autonomia por litro em veículos leves. Segundo DOT (2008), a aplicabilidade da 

redução do coeficiente não necessariamente precisa ocorrer com mudança do modelo 

do veículo. Contudo, reduções maiores provavelmente advêm de mudanças de 

projeto. 

 

Nos Estados Unidos, os valores médios de coeficiente aerodinâmico são 0,34, tendo 

veículos comercializados até com coeficientes 0,29 e 0,27. Segundo NAS (2010), 

veículos com coeficiente aerodinâmico de 0,22 já foram projetados. Valores aceitáveis 

para redução desse coeficiente seriam 0,27. 

3.1.4 MASSA  

A redução de massa em veículos também é citada como forte candidata para o 

aumento da autonomia por litro. Ela está presente em três das forças que compõem a 

força de tração requerida pelo veículo, mostradas nas Equações 10, 12 e 13 presentes 

na seção 2.3.2.4, relativas, respectivamente, à força resultante de um plano inclinado, 

à força de resistência ao rolamento e à força de aceleração. 
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A substituição de material, principalmente no motor, vem sendo cogitada como 

alternativa promissora. Contudo, principalmente nos Estados Unidos, a redução de 

massa é vista como algo que depõe contra a segurança dos passageiros. Por outro, 

lado JAMA (2009), informa que a substituição por materiais mais leves pode trazer 

benefícios em termos de aumento de autonomia por litro sem acarretar perda de 

segurança. 

3.1.5 RESISTÊNCIA DE ROLAMENTO DOS PNEUS 

A resistência de rolamento dos pneus é dependente da carga que está depositada 

sobre os pneus e a pressão dos pneus. Pneus calibrados abaixo da pressão nominal 

aumentam a superfície de contato com o solo aumentando a resistência de rolamento.  

 

Nos Estados Unidos, em 2005, foi formado um comitê composto por profissionais das 

áreas de engenharia e de fabricação de pneus, de materiais, de economia e de 

estatística para estudar a eficiência dos pneus (TRB, 2006). Uma das conclusões do 

estudo foi que a redução média da resistência de rolamento em 10% seria técnica e 

economicamente factível. KASSERIS (2006) assumiu que os valores médios nos 

Estados Unidos seriam 0,009 para um veículo grande e que valores da ordem de 

0,006 poderiam ser atingidos. O aumento de autonomia por litro seria em torno de 2%. 

Em 2006, dentre as alternativas identificadas pela ECCJ (2007), a redução da 

resistência de rolamento também é apontada como solução viável como forma de 

aumentar a autonomia por litro dentro do Programa Top Runner. 

 

Uma das variáveis de entrada necessária do ADVISOR é o raio dos pneus. Para cada 

modelo identificado na frota foi calculado o seu respectivo raio fazendo uma média 

ponderada dos raios pertencentes dos veículos representados por cada um dos 

modelos. A Figura 33 mostra o perfil de um pneu mostrando a identificação que é 

utilizada para calcular o diâmetro do pneu. 
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IdentificaçãoIdentificação

 
Figura 33 Identificação do pneu e seu respectivo di âmetro 

Fonte: PIRELLI (2009). 
 

As características que foram utilizadas para calcular o raio do pneu estão identificadas 

no próprio corpo do pneu. Por exemplo, a identificação 195/60 R15 representa: 

Tabela 17 195: Largura da secção em mm. 

Tabela 18 60: Relação entre altura (H) e largura (S) da secção. 

Tabela 19 15: Diâmetro interno do pneu (aro) em polegadas. 

 

Para calcular o diâmetro foi utilizada a Equação 29: 

 

)*2,54+/100)(R*L*(2  AALPPP φφ =  Equação 29 

Onde: 

φP =  Diâmetro do pneu, em cm; 

LP =  Largura do pneu, em cm; 

RALP =  Relação Altura / Largura do pneu, em %; 

φA =  Diâmetro do aro, em polegadas; 

 

Para um pneu especificado como 195/60 R15 o valor do diâmetro é: 

 

5,61 15)*2,54+(60/100)*19,5*(2  PP =∴= φφ  cm 

3.2 VEÍCULOS COM SISTEMA DE TRAÇÃO AVANÇADO 

Nessa tese, somente serão avaliados as tecnologias de veículos que possuem 

motores elétricos fazendo parte do sistema de tração do veículo. Dentre as tecnologias 

mais promissoras estão: VEH, VEH-DRE e os veículos elétricos à bateria (VEB). Os 

veículos movidos à pilha combustível não serão abordados nessa tese em função da 
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pouca disseminação e de alguns autores considerarem uma tecnologia de mais longo 

prazo. Todavia, essa tecnologia já possui modelagem no ADVISOR e pode ser 

proposta como estudos futuros. Outros tipos de tecnologias, como a utilização de gás 

natural liquefeito (GNL), de metanol, de gás natural comprimido (GNC), de ar 

comprimido, entre outras, não serão avaliadas nessa tese. 

3.2.1 VEÍCULOS ELÉTRICOS HÍBRIDOS 

Os VEH apresentam como característica principal o uso combinado de dois ou mais 

dispositivos conversores de energia em Torque e Velocidade, tais como um MCI e um 

motor elétrico (ME), tendo como objetivo resultar em um sistema com maior eficiência. 

Segundo LIAO et al. (2004), os sistemas híbridos permitem um menor consumo de 

combustível do que veículos convencionais por três razões: 

1. Permitem o desligamento do motor na condição de parada do veículo; 

2. Permitem uma redução no tamanho e potência do MCI e conseqüentemente uma 

maior eficiência operacional72; 

3. Permitem a frenagem regenerativa com armazenamento dessa energia em 

baterias.73 

 

Esse tipo de tecnologia pode ser classificado em três tipos: série, paralelo e 

série/paralelo - ver Figuras 31, 32 e 33 (MELO et al., 2004). Os sistemas híbridos 

descritos a seguir são os principais tipos utilizados nos veículos atualmente 

comercializados e diferenciam-se fundamentalmente pela configuração na qual se 

apresenta o MCI e o ME. A Figura 34 apresenta o sistema denominado híbrido em 

série, cuja energia é conduzida para as rodas em série, isto é, o MCI e o motor elétrico 

estão em série. Essa tecnologia, além de eliminar a necessidade de recarga externa 

das baterias, tem a sua autonomia ampliada pelo fato de se otimizar a operação do 

MCI de tal forma que funcione em rotação constante e normalmente em zonas de 

maior rendimento, o que permite uma acentuada redução das emissões de poluentes. 

O sistema híbrido série é o mais simples porque somente o ME traciona o veículo. 

Dessa forma, o MCI, por não estar conectado diretamente às rodas, pode operar 

constantemente próximo à região de eficiência ótima.  

                                                
72 Segundo KATRASNIK (2007) é necessário encontrar o fator de hibridização ótimo, pois 
níveis de hibridização elevados podem acarretar baixos níveis de eficiência de conversão e 
conseqüentemente alto consumo de combustível. 
73 Alguns sistemas híbridos possuem um elemento dissipador de energia, normalmente um 
resistor, que opera quando as baterias (acumuladores) já estão com o estado de carga máximo 
e energia regenerada não tem outro caminho a seguir. 
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Figura 34 Esquema do Sistema Híbrido em Série 

Fonte: MELO et al., 2004. 
 

 

Para obter vantagens da utilização de MCI menores, os sistemas série tipicamente 

utilizam bancos de baterias maiores. Como as baterias e os ME têm um custo maior 

que o MCI para uma mesma potência (FRIEDMAN, 2003), os VEH em série são mais 

caros que os VEH paralelo. Uma das vantagens atribuídas aos VEH em série ocorre 

sob condições de tráfego lento, tipo pára e arranca (stop and go). Sob operação em 

altas velocidades, como em rodovias, esse tipo de tecnologia não apresenta os 

mesmos ganhos. Exemplo disso foi o sistema híbrido presente no ônibus urbano da 

ELETRA, fabricado no Brasil. Ele emprega sistema tipo série com MCI à diesel. 

 

A Figura 35 apresenta o sistema híbrido paralelo, em que o MCI e o ME atuam de 

forma independente no acionamento das rodas do veículo. O regime de 

funcionamento dos dois conversores de energia varia segundo a solicitação de carga. 

Nesse sistema, a propulsão do veículo é feita de duas formas: 1) pela atuação 

exclusiva do MCI ou 2) pela ação simultânea dos dois motores. Esse sistema é 

denominado sistema híbrido em paralelo, pois a energia é conduzida para as rodas do 

veículo em paralelo. A bateria é carregada pela atuação do ME que, devido às suas 

propriedades de reversão, passa a atuar como gerador. Dessa forma, o ME, enquanto 

estiver carregando as baterias, não pode ser utilizado simultaneamente para acionar 

as rodas do veículo, já que esse sistema conta apenas com um ME (MELO et al., 

2004). Os veículos leves Honda Insight e Honda Civic apresentam sistema híbrido 

paralelo.  
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Figura 35 Esquema do Sistema Híbrido em Paralelo 

Fonte: MELO et al. (2004). 
 

O sistema híbrido paralelo é mecanicamente mais complexo, pois é necessário 

encontrar uma forma de acoplar o MCI, o ME e a transmissão. Essa tecnologia utiliza 

um MCI menor que nos veículos convencionais, todavia maior que nos VEH em série. 

Da mesma forma que nos veículos série, as baterias são carregadas por meio de 

frenagem regenerativa. Como o híbrido paralelo utiliza bancos de baterias menores, 

em relação ao tipo série, a maior parte da recarga é feita por meio da energia 

regenerada na frenagem. Em função do MCI estar conectado diretamente às rodas, 

esse tipo de híbrido não sofre tanto em termos de eficiência quando opera em 

rodovias e com altas velocidades. Entretanto, em áreas urbanas, essa mesma 

estrutura irá reduzir alguns benefícios da eficiência do híbrido paralelo. Como 

resultado final, o híbrido paralelo fornece vantagens em áreas urbanas e em rodovias. 

 

A Figura 36 apresenta a configuração conhecida como sistema misto, combina 

aspectos do sistema híbrido em série com o sistema paralelo, com o objetivo de 

maximizar os benefícios de ambos. O sistema misto conta com dois ME e um MCI e, 

dependendo das condições de carga, utiliza somente o ME como fonte de potência, 

ou, por meio de um acoplador mecânico especial, permite que os dois motores atuem 

de forma simultânea de maneira que se consiga uma maior eficiência do sistema. 

Além disso, quando necessário, o sistema pode fornecer energia para as rodas do 

veículo e gerar eletricidade usando um gerador simultaneamente, diferentemente do 

que ocorre na configuração paralela simples. O Toyota Prius tornou esse conceito de 

híbrido popular no mundo. 
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Figura 36 Esquema do Sistema Híbrido Série/Parelelo  

Fonte: MELO et al. (2004). 
 

O projeto do VEH série/paralelo é similar ao VEH paralelo onde o MCI pode acionar 

diretamente as rodas. A vantagem dessa tecnologia é que o MCI pode ser 

desconectado da transmissão e operado da mesma forma que um VEH série. Como 

resultado prático, o MCI pode operar próximo ao ponto de eficiência ótimo com mais 

freqüência. Em condições de velocidade baixa, o MCI é desacoplado das rodas e o 

veículo opera com os benefícios de eficiência de VEH série. Em operação a altas 

velocidades, quando o MCI pode fornecer potência às rodas de forma mais eficiente, 

as conversões de energia menos eficientes do sistema série podem ser descartadas. 

Outra forma de classificar os VEH está mostrada na Tabela 20 e refere-se ao grau de 

hibridização do veículo. É um método relativamente simples de avaliar a classificação 

deste tipo de tecnologia. 

Tabela 20 Método para classificar VEH 

Características do Veículo 
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Desliga o MCI em paradas e em tráfego tipo pára-arranca SIM SIM SIM SIM SIM 

Utiliza frenagem regenerativa e opera com tensão > 60 V   SIM SIM SIM SIM 

Utiliza um MCI menor que a versão convencional com o 
mesmo desempenho 

    SIM SIM SIM 

Opera somente utilizando energia elétrica       SIM SIM 

Recarrega as baterias a partir de tomadas externas e tem 
uma autonomia de pelo menos 35 quilômetros utilizando 
somente eletricidade. 

        SIM 

Fonte: FRIEDMAN (2003). 
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Independentemente da forma de classificar os VEH, uma vantagem da tecnologia 

híbrida para automóveis e para caminhões é seu potencial de aumento da autonomia 

por litro, atendendo aos mais exigentes padrões de emissões – excluindo o padrão de 

veículo de emissão zero (FRIEDMAN, 2003, ROOM, 2006). Em relação ao 

desempenho dos VEH, esse pode ser igual ou superior à maioria dos veículos 

convencionais. Adicionalmente, os VEH podem desempenhar um papel tecnológico 

importante auxiliando a trazer maturidade de tecnologias para motores, para eletrônica 

de potência e para baterias, podendo reduzir os custos dessas tecnologias. 

 

Como forma de compararmos o funcionamento de um MCI em um veículo 

convencional e em um VEH, pode-se verificar na Figura 31 que os pontos de operação 

do MCI em um veículo convencional ficavam geralmente em regiões de menor torque 

e variando a velocidade e faixas maiores. Em termos de eficiência, isso significa que o 

MCI operava em regiões de consumo específico (g/kWh) maior. A Figura 37 mostra os 

pontos de operação de um VEH completo. Percebe-se que o sistema de 

gerenciamento de energia do veículo permite melhor o funcionamento do MCI 

fazendo-o trabalhar em regiões mais eficientes (torque mais elevado e velocidade 

variando entre 1500 e 2000 rpm) tanto no ciclo urbano quanto no rodoviário. 
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Figura 37 Pontos de operação de um MCI trabalhando em um VEH: ciclo urbano e 

rodoviário 

Fonte: IEA, 2007, apud. Vinot (2007). 
 

Em relação à disseminação da tecnologia, os VEH tiveram maior difusão inicialmente 

no Japão um pouco antes dos anos 2000 - ver Figura 38. Os fabricantes de 

automóveis japoneses em conjunto com o governo criaram mecanismos, via 

subsídios, que permitiram atingir atualmente 10% da participação de mercado das 

vendas no segmento de veículos leves. Isso significa mais de 510 mil unidades /ano 

(JAMA, 2009b). Nos Estados Unidos, as vendas de veículos híbridos se equiparam, 
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em termos absolutos, às vendas japonesas, estando na ordem de 350 mil unidades 

em 2007. Contudo, em termos relativos representam em torno de 2% das vendas 

totais de veículos leves (inclui todas as categorias) (JAMA, 2009b, DOE, 2010b). 

Portanto, percebe-se que a escala de produção de veículos híbridos ganhou um porte 

significativo. Dentre as três classificações de tecnologias avançadas que utilizam 

tração elétrica mencionadas acima, os VEH são os que apresentam maior maturidade 

e mercado. Somando-se as vendas no Japão e nos Estados Unidos no período 1999-

2007 foram registrados 2,6 milhões de veículos híbridos, o equivalente aos anos mais 

promissores de licenciamentos de veículos leves no Brasil. Assim, considerou-se em 

um dos cenários a penetração dessa tecnologia a partir de 2020 na frota brasileira. 
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Figura 38 VEH registrados nos EU e no Japão: valore s absolutos e relativos 

Fontes: JAMA (2009b), DOE (2010b). 
 

A redução de consumo e a conseqüente redução de gases de efeito estufa aliadas às 

reduções de poluentes locais também é uma vantagem, além de atender a maioria dos 

padrões estabelecidos mundialmente em termos de emissões. A principal barreira à 

entrada dessa tecnologia é seu preço mais elevado que o de um veículo convencional 

similar. 

 

Por se tratar de uma tecnologia madura em nível mundial, foram criados seis modelos 

de VEH para o Brasil, sendo um para cada categoria: SBC, CPT, MDO, GDE, CRG e 

COM. Foram utilizados modelos padrão do ADVISOR com base na configuração 

paralela. Os detalhes serão identificados no Capítulo 4. 
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3.2.2 VEÍCULOS ELÉTRICOS HÍBRIDOS DE RECARGA EXTERNA 

Os VEH-DRE são um aperfeiçoamento do conceito do VEH, que incorpora um 

gerenciamento diferenciado de energia associado a uma capacidade de 

armazenamento de energia elétrica maior nas baterias. A carga inicial de energia 

elétrica é feita externamente, podendo ser utilizada uma tomada de 127V. A 

quantidade de energia armazenada é de tal grandeza que permite ao veículo percorrer 

os primeiros 40-80 quilômetros somente no modo elétrico sem auxílio do MCI. É 

comum encontrar a nomenclatura PHEV-40, que significa Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle que percorre as 40 primeiras milhas somente com eletricidade. Quando a 

carga da bateria está depletada, o veículo utiliza o MCI como conversor de energia. 

 

Os VEH-DRE são considerados o próximo passo em direção ao uso mais freqüente da 

eletricidade nos sistemas de tração. Antes de ser anunciada pelas montadoras, essa 

tecnologia era adaptada a partir de um VEH convencional, feitos com recursos dos 

próprios proprietários em oficinas especializadas. Esses veículos sofrem alterações no 

sistema de tração, normalmente incluindo baterias de maior densidade energética 

(W/kg), utilizando por exemplo  a tecnologia íon de lítio. 

 

Os VEH-DRE operam os primeiros quilômetros somente à base de eletricidade, por 

exemplo, 65 km. Após essa distância, caso o veículo não seja recarregado com 

energia elétrica, ele opera com auxílio do MCI. Assim, a autonomia desses veículos 

pode ultrapassar os 1000 km - ver Tabela 21. Esse veículo apresenta uma vantagem 

sobre o VEH em relação ao custo operacional, pois a utilização de energia elétrica 

fornece um custo por km rodado inferior aos combustíveis líquidos. Contudo, como 

desvantagem tem um alto preço de aquisição. Segundo DIORIO e BRADY (2008), o 

custo de capital para transformar um veículo convencional para VEH-DRE seria de 

US$ 10 mil, sendo necessário um crédito de US$ 3,7 mil (supondo a gasolina a US$ 

3,00 por galão) para viabilizar economicamente a compra do veículo. 

 

Em relação aos VEB, apresenta duas vantagens: autonomia e custo. Com a redução 

do tamanho das baterias, a qual permite operar algumas dezenas de quilômetros, o 

custo do veículo fica mais atraente. Adicionalmente, por contemplar um MCI a bordo, 

permite autonomias muito maiores - ver Tabela 21. Isso traz confiabilidade ao 

consumidor, que não corre riscos de algum contratempo causado pela bateria. Nessa 

tese, os VEH-DRE não foram modelados, pois ainda não se possuem estatísticas de 

produção comercial mundialmente. 
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Tabela 21 Informações sobre veículos elétricos e VE H-DRE 

Modelo do Veículo / Fabricante 

Descrição UN. iMiEV 
MITSUBISHI 

Leaf 
NISSAN 

Pálio 
FIAT 

Volt 
GM 

Tipo tp VEB VEB VEB VEH-DRE 

Massa  kg 1.080   1.029   

Passageiros un. 4 5 5 4 

Autonomia km 160 160 100 65 (elétrico) 
1030 (total) 

Tecnologia da Bateria tp Íons de Lítio Íons de Lítio Sal Fundido Íons de Lítio 
Tensão da Bateria V 300   253   
Energia da Bateria kWh 16 24 19 16 

Fonte: REIS et al., 2010. 
 

Segundo DIORIO e BRADY (2008), a maior parte dos trajetos realizados por um 

motorista americano está a uma distância máxima de 40 milhas. Assim, 70% dos 

trechos podem ser cobertos somente utilizando eletricidade, supondo que os 

automóveis sejam sempre carregados entre um trajeto e outro. 

3.2.3 VEÍCULOS ELÉTRICOS 

Os veículos elétricos à bateria (VEB) apresentam somente ME e operam somente com 

base em energia elétrica. Sua eficiência é maior que as outras categorias de veículos, 

todavia questões relacionadas a custos e à autonomia são desvantagens verificadas. 

Eles operam somente no modo depleção de carga e podem ser considerados um 

passo além na possível transição dos VEH e VEH-DRE.  

 

Os veículos elétricos têm sido vendidos em alguns mercados, todavia, conforme pode 

ser percebido na Figura 39, as vendas ainda não são significativas. Nos mercados 

Americano e Japonês, representam atualmente 0,02% e 0,2% das vendas, 

respectivamente, ambos com menos de 10 mil unidades /ano. Apesar do histórico 

pouco representativo, algumas montadoras anunciaram a comercialização de veículos 

elétricos. Os veículos elétricos são usualmente construídos sob plataformas de 

veículos subcompactos, pois são geralmente mais leves e assim a bateria consegue 

autonomias maiores. 
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Figura 39 Vendas de veículos elétricos à bateria: E stados Unidos e Japão 

Fonte: JAMA (2009b), DOE (2010b). 
 

Uma forma de diferenciar os três tipos de tecnologias avançadas está na forma de 

utilização da bateria. As três tecnologias estão mostradas na Figura 40. 

• Os VEB têm como característica a operação somente no modo depleção de 

carga, ou seja, a bateria não apresenta sistema para tentar sustentar a carga 

da bateria. A quantidade de energia armazenada na bateria é maior que nas 

outras tecnologias (> 40 kWh) tendo uma relação Potência/Energia da ordem 

de 2. O estado de carga da bateria vai desde 100% até 20%. 

• Os VEH-DRE têm como característica a operação em dois modos: depleção de 

carga e em sustentação de carga. Considerando que no estado de carga 

mínimo da bateria o veículo opera somente com energia elétrica. Conforme a 

operação, o estado de carga do banco de baterias flutua, mas, na média, 

reduz-se até determinado ponto. Nesse instante, o banco de baterias precisa 

de auxílio para atender aos requisitos de condução e então entra em operação 

o MCI. No modo de sustentação de carga, o estado de carga da bateria é 

mantido, na média, no nível mínimo tal que danos ou reduções de vida útil 

sejam evitados. A quantidade de energia armazenada no banco de bateria é 

menor e fica na faixa de 5 – 15 kWh, tendo uma relação Potência/Energia da 

ordem de 3 a 15. 

• Os VEH têm como característica principal a operação somente no modo de 

sustentação de carga, no qual o estado de carga da bateria flutua mas, na 

média, é mantido dentro de certo nível enquanto o veículo está em operação. 

Esse tipo de veículo possui a menor capacidade de armazenamento de 



 

97 

energia, entre 1 a 2 kWh, e uma relação Potência/Energia superior a 15. 

Nesses veículos, a bateria funciona como um “pulmão”, que permite atender 

aos requisitos de potência instantâneas acima da capacidade do MCI. 

 

 
Figura 40 Requerimentos de operação das baterias na s tecnologias VEH, VEH-DRE e 

VEB 

Fonte: DOUNG, 2008. 
 

 

Esse capítulo apresentou tecnologias incrementais e radicais relativas a veículos leves 

que permitem aumentar sua eficiência energética. Algumas dessas tecnologias já se  

encontram disseminadas em determinados países e podem ser implementadas no 

Brasil sem causar rupturas no processo de produção da indústria automotiva 

brasileira. No próximo capítulo, parte dessas tecnologias será utilizada para simular 

cenários de demanda de combustíveis no segmento de veículos leves ciclo Otto no 

Brasil. 
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4 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS 

De acordo com SMIL (2000), os cenários de longo prazo para estimativa de demanda 

tendem a estar equivocados em função da dificuldade de predizer a maior parte dos 

desenvolvimentos sociais e econômicos. Apesar disso, mudanças técnicas e 

estruturais podem ser avaliadas no médio prazo com intuito de verificar os possíveis 

impactos de políticas de eficiência energética voltadas para veículos leves. 

 

Nesse capítulo serão apresentados cenários de inserção de políticas de eficiência 

energética em veículos leves. Um dos objetivos é mostrar como a metodologia 

apresentada no Capítulo 2 pode ser utilizada para avaliar cenários mais prováveis de 

avanços tecnológicos obtidos por meio de políticas de eficiência energética. Assim, 

foram elaborados e simulados dois cenários baseados em políticas de eficiência 

veicular. No primeiro cenário, é simulada uma política de eficiência veicular por meio 

do estabelecimento de índices mínimos de autonomia por litro em função da 

classificação do veículo. Como forma de atender a essa política, progressos 

tecnológicos incrementais foram simulados, modificando os parâmetros identificados 

no Capítulo 3: eficiência do MCI, coeficiente aerodinâmico, resistência de rolamento 

dos pneus e massa do veículo. Uma segunda política de eficiência energética foi 

simulada, a qual tenta reproduzir o Programa Top Runner74 japonês. No Programa 

Top Runner, os equipamentos ou máquinas mais eficientes se tornam a referência de 

eficiência energética. Progressos tecnológicos são avaliados e a nova meta é 

estabelecida com base nos equipamentos mais eficientes. Uma pequena penetração 

de VEH foi prevista nesse segundo cenário, a partir da adoção da tecnologia híbrida 

paralela em determinadas categorias da frota brasileira ao longo do horizonte de 

projeção. 

 

Adicionalmente, como forma de tentar determinar limites técnicos máximos de 

eficiência veicular nas vendas anuais, esse capítulo apresenta na primeira seção 

algumas discussões sobre o tema. O objetivo é encontrar patamares de eficiência 

média dos veículos vendidos anualmente, considerando sistemas de tração 

                                                
74 O Programa Top Runner está prescrito sob a Lei Japonesa relativa ao Uso Racional de 
Energia. A Lei estipula padrões que estimulam equipamentos ou máquinas mais eficientes, 
incluindo veículos. Os padrões são compostos por faixas de metas para equipamentos e 
máquinas, itens necessários para julgamento dos padrões e dos métodos para medida da 
eficiência no consumo energético (METI, 2008). 
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avançados. Considera-se adequado chamar de limites técnicos, pois não serão 

abordados aspectos econômicos e outras barreiras que porventura existam. No 

capítulo 3, foram apresentados três sistemas de tração avançados: VEH, VEH-DRE e 

VEB. Desses, o primeiro e o terceiro serão utilizados para simular o aumento médio de 

eficiência veicular nos veículos licenciados. Os VEH-DRE não foram considerados na 

análise, pois não foram construídos modelos com essa tecnologia no ADVISOR. Para 

encontrar a participação de vendas que permite minimizar o consumo energético 

médio dos veículos vendidos em determinado ano, foi utilizado o otimizador 

apresentado na Seção 2.2.1. A seção 4.1 apresenta duas estimativas de limites 

técnicos médios de eficiência nos veículos leves. 

4.1 LIMITES TÉCNICOS DE EFICIÊNCIA 

Para estabelecer limites técnicos de eficiência, inicialmente se faz necessário 

conhecer os valores de consumo energético em 2007 para os 18 modelos 

representativos da frota. A Tabela 22 mostra na 1a coluna os 18 modelos utilizados e 

na 2 a coluna o consumo energético desses modelos, obtidos no ciclo padrão da ABNT 

dado em MJ/km. A 3 a coluna apresenta a participação nas vendas de cada um desses 

modelos. Assim, tem-se que a média ponderada de consumo energético ficou em 

torno de 2 MJ/km75 em 2007. 

Tabela 22 Consumo energético dos modelos de veículo s vendidos em 2007 

MODELO 
CONSUMO 

ENERGÉTICO 
(MJ/km) 

PARTICIPAÇÃO 
NAS VENDAS 

(%) 
SBC 1,0 1,91 27,5 
SBC 1,4 2,03 4,1 
SBC 1,6 1,86 5,4 
CPT 1,0 1,90 18,8 
CPT 1,4 2,08 8,3 
CPT 1,6 1,90 6,1 
CPT 1,8 2,25 2,1 
CPT 2,0 2,18 1,2 
MDO 1,0 1,98 1,5 
MDO 1,6 1,95 4,3 
MDO 1,8 2,16 5,1 
MDO 2,0 2,19 5,2 
GDE 2,3 2,39 0,8 

                                                
75 A unidade MJ/km permite comparar em uma mesma base energética gasolina C, álcool 
hidratado e energia elétrica. Nos veículos flexfuel o consumo energético em MJ/km é dado a 
partir da média do consumo com Gasolina C e Álcool Hidratado no ciclo padrão de condução 
brasileiro. 
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CRG 1,4 2,16 5,5 
CRG 1,6 1,93 1,4 
CRG 2,4 3,37 0,7 
COM 1,6 2,07 1,2 
COM 2,0 2,93 0,7 
MÉDIA 2,00 100,0 

 

A Figura 41 mostra de forma pictórica o consumo energético para cada um dos 18 

modelos. Os veículos ciclo Otto que apresentam maior consumo energético são os VL 

de passageiros grande, os VL de carga e os VL comerciais com MCI maiores que 2,0 

litros. Observando a Figura 41, torna-se mais fácil compreender a estrutura de 

licenciamentos e os seus respectivos consumos energéticos. Apesar da Figura 41 não 

apresentar a participação nas vendas, percebe-se que a estrutura de licenciamentos 

tem um papel importante na eficiência energética média da frota. No Brasil, em função 

do IPI diferenciado, induz-se indiretamente para uma maior disseminação de veículos 

com maior autonomia por litro. 
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Figura 41 Consumo energético dos veículos leves cic lo Otto licenciados em 2007 

 

Conforme mencionado no capítulo 3, uma forma de aumentar significativamente a 

autonomia por litro ou a eficiência energética nos veículos leves é pela disseminação 

de sistemas de tração avançados: VEH, VEH-DRE e VEB. A seção 4.1.1 irá 

apresentar uma estimativa de limite técnico de eficiência a partir da penetração de 

VEH. 
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4.1.1 L IMITE TÉCNICO:  PENETRAÇÃO DE VEH 

Os VEH já têm escala de produção significativa e penetração em alguns mercados 

mundiais, notadamente Japão e Estados Unidos. Adicionalmente, têm potencial de 

aumentar sua participação no mercado brasileiro, não sendo difícil imaginar VEH 

sendo licenciados no futuro próximo com MCI flexfuel. Tendo em mente a classificação 

brasileira de veículos - ver Tabela 3 - verifica-se que os modelos de VEH mais 

vendidos no mundo geralmente se enquadram nas categorias VLP médio, VLP grande 

e VL comerciais. Todavia, também existem VEH sendo vendidos nas outras 

categorias, incluindo VLP subcompactos e compactos. Portanto, foram criados e 

adicionados alguns modelos de VEH àqueles presentes na frota brasileira atual. A 

Tabela 23 mostra os veículos que foram incluídos na análise de forma a estimar os 

limites técnicos de eficiência no primeiro cenário. Os modelos simulados no ADVISOR 

para representar essas categorias, foram concebidos com base em veículos elétricos 

híbridos com configuração paralela presentes no ADVISOR. Algumas modificações em 

parâmetros foram realizadas termos de massa, coeficiente aerodinâmico e área 

frontal, além da inclusão de MCI flexfuel. Esses modelos utilizam baterias de NiMH, 

ME com ímã permanente e frenagem regenerativa. 

Tabela 23  Modelos de VEH criados no ADVISOR 

DESCRIÇÃO MCI ME 

VEH Subcompacto Flexfuel Sim 

VEH Compacto Flexfuel Sim 

VEH Médio Flexfuel Sim 

VEH Grande Flexfuel Sim 

VEH Carga Flexfuel Sim 

VEH Comercial Flexfuel Sim 
 

Para o estudo desse cenário foram contemplados 24 veículos (18 modelos presentes 

no mercado e mais 6 modelos de veículos híbridos). Todos eles foram simulados no 

ADVISOR considerando possíveis ganhos incrementais até 2030. Os resultados do 

consumo energético em MJ/km em 2030 para os 24 modelos estão apresentados na 

Tabela 24. A coluna 1 mostra a denominação dos 24 modelos. A coluna 2 apresenta o 

consumo energético, em MJ/km em 2007 para os modelos existentes. A coluna 3 

mostra a participação de mercado do Ano Base 2007. A coluna 4 mostra a 

participação de mercado ótima, ou seja, aquela que baseada nas restrições de 

licenciamentos passados permitiria atingir o menor consumo energético ponderado 

dos licenciamentos. A coluna 5 mostra os valores simulados de consumo energético 

em 2030 para cada um dos 24 modelos. A coluna 6 mostra a participação de mercado 
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ótima de forma a minimizar o consumo energético. Percebe-se que, nesse caso, não 

estão sendo avaliadas barreiras à entrada ou a qualquer outra espécie de impeditivo a 

uma larga disseminação de VEH. Por exemplo, foram simulados quatro modelos de 

veículos SBC em 2030, são eles: SBC 1.0 (1,55 MJ/km), SBC 1.4 (1,60 MJ/km), SBC 

(1,48 MJ/km) e VEH SBC (1,35 MJ/km). O otimizador nesse caso analisa somente os 

licenciamentos máximo e mínimo de veículos SBC, que são respectivamente 41,8% e 

32,8% - ver Tabela 11. Assim, o otimizador considerou que os VEH SBC atingiriam 

41,8% dos licenciamentos. 

Tabela 24 Consumo energético em veículos leves no B rasil: limite técnico VEH paralelo 

MODELOS 

ANO BASE 2007 LIMITE TÉCNICO VEH 

Consumo 
Energético 

MJ/km 

Partic. nas 
Vendas (%)  

Partic. nas 
Vendas * 

(%) 

Consumo 
Energético 

MJ/km 

Partic. nas 
Vendas * (%)  

SBC 1,0 1,91 27,5 34,3 1,55 0,0 
SBC 1,4 2,03 4,1 0,0 1,60 0,0 
SBC 1,6 1,86 5,4 7,0 1,48 0,0 
CPT 1,0 1,90 18,8 28,5 1,55 0,0 
CPT 1,4 2,08 8,3 0,0 1,64 0,0 
CPT 1,6 1,90 6,1 8,1 1,51 0,0 
CPT 1,8 2,25 2,1 0,0 1,78 0,0 
CPT 2,0 2,18 1,2 0,0 1,61 0,0 
MDO 1,0 1,98 1,5 1,6 1,58 0,0 
MDO 1,6 1,95 4,3 5,9 1,50 0,0 
MDO 1,8 2,16 5,1 7,1 1,67 0,0 
MDO 2,0 2,19 5,2 0,2 1,54 0,0 
LRG 2,3 2,39 0,8 0,0 1,74 0,0 
CRG 1,4 2,16 5,5 2,2 1,65 0,0 
CRG 1,6 1,93 1,4 3,4 1,50 0,0 
CRG 2,4 3,37 0,7 0,1 2,40 0,0 
COM 1,6 2,07 1,2 1,0 1,59 0,0 
COM 2,0 2,93 0,7 0,6 2,05 0,0 
VEH SBC       1,35 41,8 
VEH CPT       1,40 36,1 
VEH MDO       1,50 14,8 
VEH GDE       1,71 0,0 
VEH CRG       1,45 5,7 
VEH COM       1,48 1,6 
MÉDIA MJ/km 2,00 1,94 1,40   
FATOR DE AUMENTO DE EFICIÊNCIA   1,43   

 

Dessa forma, o consumo médio possível de ser obtido em 2030 utilizando VEH com 

configuração paralela seria da ordem de 40%, ou seja, uma redução de 2,00 MJ/km 

para 1,40 MJ/km. Outras configurações de VEH poderiam apresentar resultados 

melhores, e um maior aprofundamento no tema pode ser escopo de estudos futuros. 
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4.1.2 L IMITE TÉCNICO:  VEH E VEB 

Outro cenário tecnológico com utilização de tecnologias de sistema de tração não 

convencionais vai ser simulado com a inserção de VEB. Atualmente, os VEB são 

geralmente construídos em caráter experimental ao redor do mundo, mas alguns 

governos têm elaborados políticas para ampliar o seu desenvolvimento (AHMAN, 

2006; IEA, 2010). Como o objetivo dessa seção é avaliar os potenciais técnicos mais 

significativos em termos de eficiência energética em 2030, os VEB também serão 

inseridos na análise. Eles representam um dos maiores potenciais para redução do 

uso final de energia, apesar das barreiras existentes, tais como custo e menor 

autonomia. Os VEB em desenvolvimento pelo mundo geralmente enquadram-se nas 

categorias subcompactos e compactos, por isso não foram considerados VEB em 

outras categorias. A Tabela 25 mostra os veículos que foram adicionados à análise de 

forma a estimar os limites técnicos de eficiência no primeiro cenário. Nessa seção, 

analisaram-se 26 modelos (18 modelos existentes, 6 modelos VEH e 2 modelos VEB). 

Os VEB foram modelados com baterias de íon de lítio, com motor de ímã permanente 

e com frenagem regenerativa, buscando similaridades com o veículo da MITSUBISHI 

iMiEV (ver Tabela 21). 

Tabela 25 Modelos de VEB criados no ADVISOR 

DESCRIÇÃO MCI ME 
VEB Subcompacto Não Sim 
VEB Compacto Não Sim 
 

Analogamente ao cenário anterior, os limites técnicos são comparados ao Ano Base 

2007. Na 1a coluna da Tabela 26 são apresentados os 26 modelos simulados no 

ADVISOR. As colunas 2, 3 e 4 são idênticas às da Tabela 24 e referem-se aos dados 

do Ano Base 2007, de forma a permitir comparação com o cenário avaliado. A coluna 

5 mostra o consumo energético em MJ/km de cada um dos 26 modelos simulados, 

incluindo os veículos elétricos - ver linhas com hachuras. Percebe-se que o consumo 

energético em MJ/km desses modelos é significativamente menor que o dos outros 

modelos simulados anteriormente. Isso ocorre basicamente em função das perdas 

relativamente grandes no MCI. Os consumos energéticos identificados para os 

modelos de VEB simulados em 2030 foram 0,42 MJ/km para SBC e 0,46 MJ/km para 

CPT, incluindo possíveis reduções de massa, coeficiente aerodinâmico e redução da 

resistência de rolamento. Por exemplo, existem cinco modelos de veículos SBC, são 

eles: SBC 1.0 (1,55 MJ/km), SBC 1.4 (1,60 MJ/km), SBC (1,48 MJ/km), VEH SBC 

(1,35 MJ/km) e VEB SBC (0,42 MJ/km). Analogamente, à análise feita na seção 4.1.1, 
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o otimizador analisa somente os licenciamentos de máximo e de mínimo de veículos 

SBC, que são respectivamente 41,8% e 32,8%. Assim, o otimizador considerou que os 

VEB SBC atingiriam 41,8% dos licenciamentos. 

Tabela 26 Consumo energético em veículos leves no B rasil: limite técnico VEH e VEB 

MODELOS 

ANO BASE 2007 LIMITE TÉCNICO VEH + VEB 

Consumo 
Energético 

MJ/km 

Partic. nas 
Vendas (%) 

Partic. 
nas 

Vendas * 
(%) 

Consumo 
Energético 

MJ/km 

Partic. nas 
Vendas * (%) 

SBC 1,0 1,91 27,5 34,3 1,55 0,0 
SBC 1,4 2,03 4,1 0,0 1,60 0,0 
SBC 1,6 1,86 5,4 7,0 1,48 0,0 
CPT 1,0 1,90 18,8 28,5 1,55 0,0 
CPT 1,4 2,08 8,3 0,0 1,64 0,0 
CPT 1,6 1,90 6,1 8,1 1,51 0,0 
CPT 1,8 2,25 2,1 0,0 1,78 0,0 
CPT 2,0 2,18 1,2 0,0 1,61 0,0 
MDO 1,0 1,98 1,5 1,6 1,58 0,0 
MDO 1,6 1,95 4,3 5,9 1,50 0,0 
MDO 1,8 2,16 5,1 7,1 1,67 0,0 
MDO 2,0 2,19 5,2 0,2 1,54 0,0 
LRG 2,3 2,39 0,8 0,0 1,74 0,0 
CRG 1,4 2,16 5,5 2,2 1,65 0,0 
CRG 1,6 1,93 1,4 3,4 1,50 0,0 
CRG 2,4 3,37 0,7 0,1 2,40 0,0 
COM 1,6 2,07 1,2 1,0 1,59 0,0 
COM 2,0 2,93 0,7 0,6 2,05 0,0 
VEH SBC       1,35 0,0 
VEH CPT       1,40 0,0 
VEH MDO       1,50 14,8 
VEH GDE       1,71 0,0 
VEH CRG       1,45 5,7 
VEH COM       1,48 1,6 
VEB SBC       0,42 41,8 
VEB CPT       0,44 36,1 
MÉDIA MJ/km 2,00 1,94 0,66   
FATOR DE AUMENTO DE EFICIÊNCIA   3,01    

 

Analisando os dois cenários de limite técnico apresentados acima, percebem-se os 

limites técnicos de eficiência. Os VEH estão um passo à frente dos veículos leves 

convencionais no quesito eficiência. O fator de aumento de eficiência simulado, 

considerando uma substituição total dos veículos convencionais (ciclo Otto) por VEH 

paralelo, seria da ordem de 1,43. Um segundo passo seria incluir VEB nas categorias 

veículos leves SBC e CPT. Nesse caso, o fator de aumento de eficiência simulado, 

considerando uma maciça penetração dessa tecnologia nesses segmentos e outra 

maciça penetração de VEH nas categorias restantes, seria da ordem de 3. 
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É importante mencionar que a análise considera que todos os veículos estão seguindo 

o ciclo padrão brasileiro. Portanto, sob condições reais o resultado deve ser bastante 

diferente. Adicionalmente, os VEB têm autonomia reduzida. No caso de famílias que 

possuem apenas um veículo e o utilizam para viagens, este tipo de tecnologia poderia 

não ter grande aceitação. Assim, considerar que todos os veículos SBC vendidos em 

determinado ano sejam elétricos é uma premissa pouco provável. Não foram 

construídos cenários de estimativa de consumo de combustíveis, de redução de GEE 

e de área plantada para os cenários de estimativa de limites técnicos. A seção 4.2 

apresenta o Cenário Base que foi construído com objetivo de validar a metodologia de 

estimativa de demanda por combustíveis. 

4.2 CENÁRIO BASE: 

Em 2008, o governo brasileiro estabeleceu os critérios para o programa voluntário de 

avaliação da conformidade para os veículos leves de passageiros e os comerciais 

leves com motores do ciclo Otto, comercializados no País (INMETRO, 2008). Os 

veículos leves ciclo Otto são categorizados, conforme apresentado na Tabela 3, e 

dentro da categoria é feita uma comparação em termos de autonomia por litro, 

baseando-se no ciclo padrão ABNT. 

 

Os fabricantes de automóveis que participam do programa devem revelar a autonomia 

por litro de pelo menos 50% de seus modelos, mas a divulgação por meio de rótulo 

indicando esse valor em eventos é voluntária (BASTIN et al., 2010). Esse programa 

voluntário consiste de baixas restrições e de regras flexíveis e, portanto, gera pouco 

comprometimento por parte dos fabricantes em aumentar a eficiência final. (BASTIN et 

al., 2010). Todavia, o reflexo dessa política poderá ser mais bem avaliado nos 

próximos anos. De fato, os estudos oficiais assumem ganhos médios de eficiência, 

atribuíveis ao Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), de 0,7%76 ao ano até 2030 

(MME, 2007). No entanto, esses estudos oficiais não detalham as tecnologias que 

propiciarão esses ganhos. 

 

Assim, para elaborar o Cenário Base, foram utilizados dados do Plano Nacional de 

Energia (PNE) 2030 (MME, 2007) e do Plano Decenal de Expansão de Energia 

                                                
76 Esse ganho é similar àquele obtido no programa norte-americano de promoção de eficiência 
veicular, CAFE, 0,76%, no horizonte de 1995 a 2007 para automóveis (NHTSA, 2009). 
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(PDEE) 2008-2017 (MME, 2009). Esses dados não são desagregados no nível 

necessário à análise aqui proposta, sobretudo em termos das especificações 

tecnológicas dos 18 modelos aqui considerados. Para resolver essa questão, a rotina 

proposta na seção 2.7 foi implementada de forma a possibilitar o ajuste entre a 

projeção oficial do governo brasileiro (MME, 2009) e o Cenário Base considerado 

nessa tese. Tal ajuste permitiu a esse estudo adotar em seu Cenário Base os 

resultados consolidados da projeção oficial do governo brasileiro e, simultaneamente, 

estimar a tendência de evolução dos parâmetros básicos da modelagem aqui 

proposta, conforme um nível de desagregação superior ao da projeção do governo 

brasileiro. 

 

Por sua vez, a estimativa das emissões de GEE levou em consideração a produção, o 

transporte, a distribuição e o uso dos combustíveis. Em 2007, as emissões líquidas77 

de GEE no ciclo de vida do etanol brasileiro equivaleram a 436 kg de CO2eq/m3 de 

álcool anidro e 417 kg de CO2eq/m3 de álcool hidrato (MACEDO et al., 2008). Os 

valores estimados para 2020 equivaleram, respectivamente, a 345 e a 330 kg de 

CO2eq/m3 (MACEDO et al., 2008). As emissões da gasolina Well-to-Tank (WTT) foram 

consideradas na ordem de 393 kg de CO2eq/m3 (IES, 2006) e as emissões Tank-to-

Wheel (TTW) foram estimadas em 2.269 kg de CO2eq/m3 (calculado), resultando em 

2.662 kg de CO2eq/m3. 

 

Em termos de área plantada, as estimativas oficiais para 2030 foram de 13,9 milhões 

de ha voltados para produção de cana-de-açúcar, sendo 8,3 milhões de ha visando à 

produção de etanol (MME, 2007). A produtividade cresce de 5.838 litros por hectare  

em 2007 para 9.594 litros por hectare em 2030, ver Tabela 28. Em 2007, a 

produtividade média da cana-de-açúcar foi de 68,9 ton/ha (IBGE, 2010) e a 

produtividade média de etanol foi de 84,7 litros/ton (SALLA, 2008), resultando em uma 

estimativa de 5.838 litros/ha no ano Base. Algumas publicações trabalham com 

valores de 85 ton/ha (SALLA, 2008). Todavia, esse não é o valor médio apresentado 

pelo IBGE para o Brasil. Em 2030, a produtividade média estimada para a cana-de-

açúcar é 100,3 ton/ha (SOARES e NASSAR, 2010) e a produtividade média de etanol 

é 95,7 litros/ton (SOARES e NASSAR, 2010) resultando em uma estimativa de 9.594 

litros/ha no ano 2030. Esses valores de produtividade foram utilizados em todos os 

cenários. 

                                                
77 Descontada a absorção de carbono durante o crescimento da cana de açúcar. 
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Tabela 27 Emissões de GEE desde a produção até o us o final dos combustíveis. 

ANO 
EMISSÕES DE GEE (kg de CO 2eq/m 3) 

GASOLINA 
(WTT) 

GASOLINA 
(TTW) 

ÁLCOOL 
ANIDRO 

ÁLCOOL 
HIDRATADO 

2007 393 2.269 436 417 
2008 393 2.269 429 410 
2009 393 2.269 422 404 
2010 393 2.269 415 397 
2011 393 2.269 408 390 
2012 393 2.269 401 384 
2013 393 2.269 394 377 
2014 393 2.269 387 370 
2015 393 2.269 380 363 
2016 393 2.269 373 357 
2017 393 2.269 366 350 
2018 393 2.269 359 343 
2019 393 2.269 352 337 
2020 393 2.269 345 330 
2021 393 2.269 345 330 
2022 393 2.269 345 330 
2023 393 2.269 345 330 
2024 393 2.269 345 330 
2025 393 2.269 345 330 
2026 393 2.269 345 330 
2027 393 2.269 345 330 
2028 393 2.269 345 330 
2029 393 2.269 345 330 
2030 393 2.269 345 330 

Tabela 28 Estimativa de aumento da produtividade em  termos de litros de etanol por 
área plantada de cana 

ANO PROD. 
(litros/ha)  ANO PROD. 

(litros/ha)  ANO PROD. 
(litros/ha)  

2007 5.838 2015 7.144 2023 8.451 
2008 6.001 2016 7.308 2024 8.614 
2009 6.165 2017 7.471 2025 8.777 
2010 6.328 2018 7.634 2026 8.941 
2011 6.491 2019 7.798 2027 9.104 
2012 6.655 2020 7.961 2028 9.267 
2013 6.818 2021 8.124 2029 9.431 
2014 6.981 2022 8.288 2030 9.594 

 

Segundo (MME, 2007), o aumento de produtividade vislumbrado é factível, porque se 

prevêem ganhos tanto da cultura de cana-de-açúcar como na indústria produtora de 

etanol. Por exemplo, novas e melhores variedades de cana, economias de escala 

oriundas de novas unidades industriais, maiores e mais eficientes, e melhorias 

tecnológicas e medidas de conservação de energia em usinas antigas (MME, 2007). 

Esse aumento de produtividade da ordem de 65% no período parece um tanto 
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otimista, merecendo uma melhor avaliação. Utilizando a metodologia proposta, foram 

encontrados os seguintes resultados para o Cenário Base em 2030 - ver Figura 42: 

consumos de gasolina C e de álcool hidratado respectivamente iguais a 29 e 89 

bilhões de litros78. A expectativa de o álcool ultrapassar o consumo interno de gasolina 

é esperada tanto na projeção do PNE 2030 quanto na projeção do PDEE 2007-2018. 

Esses consumos de combustíveis implicam emissões de GEE de 91 Mton de CO2eq e 

área plantada equivalente a 10,1 milhões de ha - ver Figura 43. 
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Figura 42 Estimativa de consumo interno de gasolina  C e de álcool hidratado em 

veículos leves: Cenário Base 

0

20

40

60

80

100

120

2007 2010 2015 2020 2025 2030

Ano

E
m

is
sõ

es
 d

e 
G

E
E

(M
to

n 
de

 C
O

2e
q/

an
o)

0

2

4

6

8

10

12

Á
re

a 
P

la
nt

ad
a 

(m
ilh

õe
s 

de
 h

a)

Álcool Hidratado

Álcool Anidro

Gasolina A

Área Plantada de Cana

 
Figura 43 Estimativa de emissões de GEE e de área d e cana-de-açúcar veículos leves – 

Cenário Base 

 

                                                
78 A diferença média entre os valores estimados e os valores do PDEE 2008-2017 de consumo 
de álcool foi 5% superior e de gasolina foi de 1 % inferior no período. 
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No segmento de veículos leves ciclo Otto, o aumento do consumo de combustíveis 

líquidos ocorre basicamente a partir do álcool hidratado, por outro lado, a área 

plantada de cana-de-açúcar quase quadruplica. Assim, as políticas vigentes no Brasil 

(que constituem o fundamento do Cenário Base), resultam na manutenção da 

demanda por gasolina, representando um dos maiores programas de mitigação de 

emissões de GEE em veículos leves no mundo. Entre 2007 e 2020, as emissões de 

GEE permanecem constantes em função do efeito de substituição do álcool hidratado 

pela gasolina C79. De certo modo, é possível afirmar que o Cenário Base do Brasil 

indica uma política energética voltada à promoção de biocombustíveis líquidos, que 

mitiga emissões diretas de carbono do sistema energético brasileiro, mas não contribui 

fortemente para ganhos de eficiência energética veicular. 

 

Segundo IBGE (2010), em torno de 5% da área colhida em 2005 foi voltada para 

produção de etanol. Há ainda a possibilidade de obter mais terra para agricultura a 

partir do aprimoramento da pecuária (GOLDEMBERG et al., 2008). Portanto, existe 

espaço para crescimento da área plantada voltada à cana-de-açúcar no Brasil. A 

questão é elucidar em que medida a expansão da cana-de-açúcar venha a ocorrer em 

áreas onde o conflito alimento e biocombustíveis possa existir (RATHMANN et al., 

2010; GOLDEMBERG et al., 2008). Os valores de uso de combustíveis serão 

utilizados como Cenário Base para comparar às políticas de eficiência simuladas mais 

à frente. Assim, percebe-se que o uso da terra voltado para cana-de-açúcar no Brasil 

não é tão crítico atualmente. Contudo, o uso final mais eficiente em veículos leves 

permite que parte da expansão da cana-de-açúcar possa ser direcionada para outras 

atividades ou mesmo para a produção de cana voltada para etanol visando a 

exportação. 

4.3 CENÁRIO I: POLÍTICA DE ÍNDICES MÍNIMOS DE EFICI ÊNCIA 

O Cenário I contempla uma política voltada para o estabelecimento de índices 

mínimos de eficiência veicular. Ele se divide em duas simulações: a primeira baseia-se 

integralmente na difusão de mudanças incrementais na tecnologia veicular atualmente 

presente na frota brasileira; e a segunda, além de considerar os ganhos tecnológicos 

                                                
79 Não estão sendo analisadas as emissões em função do uso indireto do solo, por exemplo, o 
efeito que ampliação da cultura da cana pode trazer empurrando a fronteira agrícola em 
direção a áreas de florestas nativas. Adicionalmente, mesmo que o parque refino brasileiro 
minimize a produção de gasolina em detrimento de outros cortes, existe um limite para tal. Um 
possível excedente de produção de gasolina que seja exportado incorpora emissões de GEE 
em outras regiões do mundo. 
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incrementais da primeira simulação, incorpora uma mudança da participação de 

mercado de vendas de veículos leves (efeito estrutura intramodal). 

4.3.1 CENÁRIO IA:  PADRÃO MÍNIMO DE EFICIÊNCIA 

Esse cenário busca simular o estabelecimento de índices mínimos de eficiência 

energética para a média da frota de veículos leves. Esses índices foram atribuídos às 

categorias oficiais presentes na Tabela 3 e denominou-se Cenário IA. Essa política 

está prevista na Lei 10.295 de Outubro de 2001 (DOU, 2001a) e foi regulamentada 

pelo Decreto 4.059 de 19 de Dezembro de 2001 (DOU, 2001b). Apesar da existência 

do Decreto, não foram estipulados limites de eficiência, tal como são adotados em 

outros países. Políticas mandatórias similares ao Corporate Average Fuel Economy 

(CAFE) estabelecido nos Estados Unidos ou ao Top Runner estabelecido no Japão 

poderiam servir como exemplos e lições para definir uma política brasileira própria80, 

com base em análises de custo-benefício. Como forma de simular essa política, o 

cenário de difusão tecnológica implementado somente avaliou mudanças tecnológicas 

que são indicadas como promissoras atuando em: reduções de massa no veículo (AN 

et al., 2001; KASSERIS, 2006, JAMA, 2008, IEA, 2009, ECCJ, 2007), coeficiente 

aerodinâmico (WEISS, 2000; DOT, 2008, IEA, 2009, ECCJ, 2007), resistência de 

rolamento dos pneus (TRB, 2006; KASSERIS, 2006; DOT, 2008, IEA, 2009, ECCJ, 

2007) e eficiência do MCI (DOT, 2008; JAMA, 2008, IEA, 2009, ECCJ, 2007). Foi 

considerado que os aumentos de eficiência obtidos por meio das simulações seriam 

os valores médios de eficiência da frota. Valores conservativos desses parâmetros 

foram utilizados, assumindo cenários de implantação para 2015 e 2020, conforme 

apresentado na Tabela 29. 

Tabela 29 Mudanças tecnológicas estimadas na frota brasileira – Cenário IA (em %) 

MUDANÇAS INCREMENTAIS CATEGORIAS ANO 
2007 

ANO 
2015 

ANO 
2020 

Redução de Massa a 

Subcompacto, 
Compacto, 
Carga 

0,0 -5,0 -10,0 

Médio, Grande, 
Comercial 

0,0 -10,0 -20,0 

Redução do Coeficiente 
Aerodinâmico b 

Todos 0,0 -10,0 -20,0 

Redução da Resistência de 
Rolamento dos Pneus c 

Todos 0,0 -7,5 -15,0 

                                                
80 A política européia, apesar de não ser mandatória, poderia também ser incluída como forma 
de aprendizado e lições aprendidas. 
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Aumento de Eficiência no Motor d Todos 0,0 +7,5 +15,0 
Fontes: a AN et al. (2001); b,c KASSERIS (2006), b,c,d DOT (2008), b WEISS (2000), c TRB 
(2006). 
 

A partir de 2020, as mudanças tecnológicas continuam ocorrendo, mas limitadas pelos 

valores estabelecidos na Tabela 30. O objetivo é permitir que as mudanças 

tecnológicas alcancem valores tecnicamente factíveis. 

Tabela 30 Restrições às mudanças tecnológicas nos v eículos leves em função da 
categoria 

RESTRIÇÕES SBC CPT MDO GDE CRG COM 

Massa Mínima do Veículo a 790 828 974 1266 950 973 

Coeficiente Aerodinâmico Mínimo 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Mínimo Coeficiente de Resistência 
de Rolamento 

0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Máximo Aumento de Eficiência no 
MCI (%) 

25 25 25 25 25 25 

a Estipulou-se que a massa mínima de cada categoria seria o equivalente a 95% da 
massa do veículo mais leve do Ano 2007. 
 

A redução de massa é considerada como um fator importante para o aumento da 

autonomia por litro. CHEAH et al. (2008) e KASSERIS (2006) consideram que 

reduções da ordem de 20% são plausíveis em função da substituição de alguns 

materiais por materiais mais leves, tal como a substituição do aço pelo alumínio e pelo 

magnésio. A JAMA (2008) estima que é possível reduzir a massa dos veículos sem 

prejudicar a segurança por meio do uso de materiais mais leves e mais fortes, tais 

como polímeros, resinas e por mudanças na arquitetura do veículo. Os benefícios 

secundários da redução de massa são as reduções de solicitação no sistema de 

tração, mantendo o mesmo desempenho. Lembrando que, no detalhamento das 

equações utilizadas no ADVISOR, a massa faz parte de três das quatro forças que 

atuam sobre o veículo: força de aceleração do veículo; força resultante de um plano 

inclinado e força de resistência ao rolamento. De acordo com AN et al. (2001), a 

redução de massa em veículos pequenos varia de 0-10% e em veículos médios varia 

de 10-20%. Portanto, para veículos subcompactos e compactos, as reduções 

consideradas como factíveis foram no máximo 5 e 10% em 2015 e 2020, 

respectivamente. Para outras categorias foram considerados 10 e 20% em 2015 e 

2020, respectivamente.  

 

O coeficiente aerodinâmico médio estimado para os veículos leves no Brasil ficou em 

0,34, conforme apresentado na Seção 2.3. De acordo com DOT (2008), é possível 
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reduzir esse coeficiente em aproximadamente 20% para veículos de passageiros 

WEISS et al. (2000) estimam que é possível uma redução média anual de 0,9% para o 

coeficiente aerodinâmico. No caso brasileiro, reduções da ordem de 10 a 20% foram 

consideradas, respectivamente em 2015 e 2020, alcançando uma média nos veículos 

leves de passageiros de 0,27 em 2030. 

 

Outra ação de curto prazo é reduzir a resistência de rolamento dos pneus (KASSERIS, 

2006; TRB, 2006; DOT, 2008). KASSERIS (2006) conclui que valores médios em torno 

de 0,009 são adequados para resistência de rolamento dos pneus e que reduções da 

ordem de 20% são possíveis em veículos leves, enquanto DOT (2008) estima que 

uma redução de 10% pode ser atingida. Nesse caso, reduções de 7,5% e 15,0% foram 

consideradas para 2015 e 2020. 

 

O aumento da eficiência do MCI obviamente tem um grande impacto na autonomia por 

litro (NAS, 2010). O DOT (2008) informa mais de dez alternativas que podem ser 

aplicadas aos MCI para reduzir o uso de combustível. Dentre elas estão desativação 

de cilindros, injeção direta de combustível, variação no tempo de admissão da válvula, 

redução das perdas por fricção e, ignição por compressão de cargas homogêneas. As 

simulações foram baseadas na hipótese que seria possível aumentar a eficiência do 

MCI em 7,5% em 2015 e 15% em 2020. 

 

A Tabela 31 mostra os Índices Mínimos de Eficiência para a média dos veículos em 

cada categoria. Em função das restrições técnicas estabelecidas, os índices de 

autonomia estabilizam-se em torno de valores máximos próximo ao ano de 2020. 

Tabela 31 Índice mínimo de autonomia por litro para  veículos leves (gasolina): Cenário 
IA 

Índices Mínimos de Autonomia por Litro (km/l) 
Categoria 2007 2015 2020 2025 2030 

SBC 15,0 16,7 18,6 18,6 18,6 
CPT 13,9 15,6 17,5 17,5 17,5 
MDO 13,8 15,7 17,6 17,6 17,6 
GDE 11,6 13,4 15,0 15,0 15,0 
CRG 12,3 13,8 15,3 15,3 15,3 
COM 12,0 13,8 15,7 15,7 15,7 

 

Os resultados dessa política serão apresentados no Capítulo 5. 

4.3.2 CENÁRIO IB:  MUDANÇA NA ESTRUTURA DAS VENDAS 
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Uma grande mudança na estrutura da frota de veículos leves ocorreu no Brasil na 

década de 1990 em função da implantação da política de incentivos aos veículos com 

motores de menor volume (SZKLO et al., 2005). Conforme mencionado na Seção 2.2, 

a incidência de IPI é menor em veículos de menor cilindrada e com motores flexfuel; 

como conseqüência dessa política, houve um grande aumento nas vendas de veículos 

com volume de motor menor que 1.000 cm3. 

 

O cenário aqui elaborado considera tanto a difusão de tecnologias proposta no 

Cenário IA quanto uma mudança na participação de mercado da frota de veículos 

leves. Esse novo cenário foi denominado Cenário IB. Ele assume que o mecanismo já 

existente de incentivos fiscais para veículos com menor cilindrada seria ampliado; por 

exemplo, aumentando o benefício fiscal de veículos de menor cilindrada, de forma a 

fazer com que a participação de mercado de venda desse tipo de veículo retorne ao 

maior patamar verificado nas últimas duas décadas81. 

 

Nesse caso, o maior patamar ocorreu em 2001, quando a venda de veículos com 

motor 1.000 cm3 atingiu um pico de 71% de vendas de veículos leves de passageiros 

(ou 66% do total de veículos leves). A partir dessa informação, desenvolveram-se as 

hipóteses de evolução da participação de mercado de vendas para o Cenário IB – vide 

Tabela 32. Em 2015, ocorre uma estabilização nos valores da participação de 

mercado, e a variação entre 2007-2015 foi assumida como linear. 

Tabela 32 Participação de mercado para vendas de ve ículos leves – Cenário IB (em %) 

Estrutura das Vendas de 
Veículos Leves 2007 2015 2030 

SBC 1,0 27,5 37,6 37,6 
SBC 1,4 4,1 1,0 1,0 
SBC 1,6 5,4 1,3 1,3 
CPT 1,0 18,8 28,6 28,6 
CPT 1,4 8,3 2,2 2,2 
CPT 1,6 6,1 1,6 1,6 
CPT 1,8 2,1 0,6 0,6 
CPT 2,0 1,2 0,3 0,3 
MDO 1,0 1,5 0,0 0,0 

                                                
81 Neste caso, assume-se que este patamar é o limite máximo de participação de veículos 
subcompactos e compactos no total de vendas de leves no Brasil. A fração remanescente das 
vendas seria insensível aos ganhos econômicos advindos das políticas fiscais de incentivo à 
compra de veículos menores (subcompactos e compactos) – i.e. representaria a fração dos 
veículos adquiridos por outros atributos que não os custos dos mesmos (atributos como 
tamanho, conforto, marca e outros). 
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MDO 1,6 4,3 5,2 5,2 
MDO 1,8 5,1 6,2 6,2 
MDO 2,0 5,2 6,3 6,3 
GDE 2,3 0,8 0,0 0,0 
CRG 1,4 5,5 5,2 5,2 
CRG 1,6 1,4 1,4 1,4 
CRG 2,4 0,7 0,7 0,7 
COM 1,6 1,2 1,0 1,0 
COM 2,0 0,7 0,6 0,6 
Fonte: ANFAVEA (2009). 

4.4 CENÁRIO II: PROGRAMA TOP RUNNER 

Analisando o quadro comparativo de políticas de eficiência veicular apresentado pela 

AIE (2009b), é possível concluir que a política mais efetiva em termos de aumento de 

autonomia por litro, em veículos leves, foi o Programa Top Runner no Japão. Nesse 

programa, as metas são baseadas no valor dos produtos mais eficientes presentes no 

mercado no momento em que as metas estão sendo estabelecidas (METI, 2008). O 

Programa Top Runner utiliza, como valor base, o valor do produto no mercado com a 

maior eficiência, em termos de consumo energético, no momento do processo de 

estabelecimento do padrão, e propõe valores-padrão considerando os potenciais 

aperfeiçoamentos tecnológicos adicionados como aumentos de eficiência. 

Naturalmente, as metas dos valores padronizados são extremamente altas. Segundo 

METI (2008), o aumento de eficiência esperado entre 1995 e 2010 em veículos à 

gasolina no Japão era de 22,8%, contudo o mesmo valor de aumento de eficiência foi 

constatado cinco anos antes do prazo estimado (período de 1995 a 2005). 

 

Como forma de simular a instalação de um programa similar82 ao Top Runner japonês 

no Brasil, denominado Cenário II, foram escolhidos os veículos mais eficientes em 

suas categorias83, conforme Tabela 33, que se baseia no Programa Brasileiro de 

Etiquetagem - PBE (INMETRO, 2010). As simulações foram realizadas no ADVISOR 

para aumentar a eficiência desses veículos, considerando horizonte de tempo de cinco 

anos. Os parâmetros físicos massa, coeficiente aerodinâmico, resistência de 

                                                
82 Estamos utilizando a designação similar, pois existem diferenças na classificação de 
veículos, ciclo de condução empregado e participação de mercado e da frota entre o Japão e o 
Brasil. 
83 Escolheu-se um dos veículos de cada categoria que possui selo de eficiência energética A 
dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (veículo considerado mais eficiente). 
Nas categorias onde consta veículo padrão, não existem veículos avaliados ou quantidade de 
veículos suficiente para distinguir os veículos mais eficientes com exatidão. 
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rolamento e eficiência dos veículos foram limitados por valores mínimos condizentes 

com a realidade de veículos no Brasil (ver Tabela 30). 

Tabela 33 Simulação do Programa Top Runner no Brasil – Cenário II 

CATEGORIA TOP RUNNER 

VLP Subcompacto Fiat Way Economy 1,0 Flex a 
VLP Compacto Volkswagen Gol 1,0 a 
VLP Médio Honda Civic 1,8 a 
VLP Grande VLP Grande Padrão 2,3 
VL de Carga Fiat Strada Nova Trekking 1,4 a 
VL de Carga VL de Carga Padrão 2,4 
VL Comercial VL Comercial Padrão 1,6 
a Obtidos em INMETRO (2010) 
 

Adicionalmente, nesse cenário, foi considerada a inserção da tecnologia híbrida na 

frota brasileira de veículos leves. Os veículos híbridos mais vendidos no mundo, em 

termos absolutos, enquadram-se no segmento de veículos médios no Brasil (por 

exemplo, Toyota Prius, Honda Civic). Políticas de incentivos fiscais para aquisição de 

veículos e a utilização de linhas de financiamento para montadoras poderiam auxiliar 

na instalação de uma linha de produção de veículos híbridos no Brasil. Essa fábrica 

poderia produzir veículos híbridos com motores flexfuel em função de benefícios 

fiscais. 

 

Para a instalação de uma linha de montagem no Brasil, estima-se que uma escala de 

produção adequada seria igual a 75 mil unidades/modelo.ano por linha de produção84. 

Adicionalmente, assume-se que a entrada em produção do primeiro modelo híbrido no 

Brasil irá ocorrer em 2020, a do segundo em 2025, atingindo 150 mil unidades em 

2030 – ver Figura 44. 

                                                
84 A importação de veículos no Brasil está limitada a veículos de luxo, sendo dissuadida por 
altas cargas tributárias. Não há indicação de modificação desta política fiscal no país. Logo, 
dificilmente veículos híbridos se disseminarão no Brasil através de importação em larga escala. 
Neste sentido, a política de promoção deste tipo de tecnologia passaria pela necessidade de 
instalação no país de plantas dedicadas à sua produção. Por outro lado, plantas recentes 
instaladas no Brasil que produzem modelos em faixas de custo comparáveis às do veículo 
híbrido têm capacidade de 75 mil unidades/modelo.ano. Assim, assumiu-se que a implantação 
de uma fábrica que produza veículos híbridos deveria possuir esta capacidade. 
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Figura 44 Estimativa de penetração de veículos híbr idos na frota brasileira: Cenário II 

 

Esse capítulo mostrou as premissas utilizadas para formular cada um dos cenários 

simulados. Inicialmente foram apresentados cenários de limites técnicos de eficiência 

considerando a disseminação de tecnologias veiculares avançadas, tais como VEH e 

VEB. Em seguida foram apresentadas as premissas e os resultados para construção 

do Cenário Base. Finalmente, foram mostradas as premissas para construção de 

cenários de simulação de políticas de eficiência energética, considerando-se apenas 

mudanças tecnológicas incrementais. No próximo capítulo são mostrados os 

resultados da simulação das duas políticas energéticas simuladas com objetivo de 

obter quantitativamente a ordem de grandeza dos benefícios dessas políticas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CENÁRIOS IA e IB 

5.1.1 USO DE COMBUSTÍVEIS 

Conforme mencionado na seção 4.2, o cenário simulado a partir do estabelecimento 

de eficiência mínima dos modelos foi dividido em dois: Cenário IA e Cenário IB. Os 

resultados desses dois cenários estão apresentados nas Figura 45 e Figura 46. 

Ambas as figuras estão na mesma escala de forma a permitir uma comparação entre 

elas. 
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Figura 45 Comportamento do emprego da gasolina C no  Brasil em veículos leves: 

Cenários IA e IB 

 

O consumo de gasolina C no Cenário IA é 9% menor do que no Cenário Base em 

2030. No Cenário IB, essa redução atingiria 14% no mesmo ano. 
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Figura 46 Comportamento do uso do álcool hidratado no Brasil em veículos leves: 

Cenário IA e IB 
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No caso do álcool hidratado, as reduções foram 9% e 10%, respectivamente. Percebe-

se que a influência do efeito estrutura não foi tão significativa para o álcool hidratado, 

porque, no Brasil, os veículos leves movidos com MCI dedicados à gasolina 

geralmente estão nas categorias maiores: VLP Grande e VL Comercias, sendo em sua 

maioria importados (incluem as SUV). 

5.1.2 EFEITOS SECUNDÁRIOS 

 

Como resultado da redução do consumo de combustíveis líquidos é possível fazer 

estimativas de reduções de emissões de GEE. Nesse contexto, as emissões foram 83 

Mton of CO2eq e 79 Mton of CO2eq, respectivamente nos Cenários IA e IB - ver Figura 

47. Somando-se as emissões evitadas desde 2007 até 2030 nos dois Cenários, tem-

se que: 

• no Cenário I.A, evita-se 81 Mton of CO2eq, o que seria equivalente a 1,7 vezes 

as emissões do Ano Base 2007; 

• no Cenário I.B, evita-se 117 Mton of CO2eq, o que seria equivalente a 2,4 

vezes as emissões do Ano Base 2007. 
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Figura 47 Estimativa de redução de emissões de GEE:  Cenários IA e IB 

 

A Figura 48 mostra a redução potencial de área plantada nos Cenários IA e IB. A 

estimativa de área plantada no Cenário Base em 2030 foi de 10,1 milhões de ha 

somente para atender a demanda interna de álcool etílico combustível. O Cenário IA 

permite uma redução de 0,87 milhões de ha de área plantada em 2030. No caso do 

Cenário IB, a redução em termos de área plantada foi de 1,04 milhões de ha se 
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comparado à estimativa do Cenário Base em 2030, o que representa 41% da área 

plantada de cana de açúcar no Ano Base 2007. 
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Figura 48 Estimativa de área plantada de cana-de-aç úcar para atender demanda por 

etanol: Cenários IA e IB 

 

Por meio do Cenário I foi possível perceber que a disseminação de tecnologias 

incrementais nos veículos leves convencionais permitiriam ganhos significativos de 

redução de consumo e, conseqüentemente, de emissões de GEE e também de área 

plantada de cana. 

5.2 CENÁRIO II 

5.2.1 USO DE COMBUSTÍVEL  

As Figura 49 e 47 mostram os resultados de consumo de combustíveis do Cenário II. 

O consumo de Gasolina C praticamente não se alterou no período 2007-2030, 

estabilizando-se em torno de 24 bilhões de litros. O consumo de Álcool Hidratado sofre 

uma redução de 17% no consumo em 2030, quando comparado ao do Cenário Base. 

Em termos absolutos, tal redução equivaleu a 15 bilhões de litros de álcool hidratado 

em 2030, representando um valor superior à demanda brasileira em 2007, que foi de 

10,4 bilhões de litros (EPE, 2009). 
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Figura 49 Estimativa de consumo de gasolina C: Cená rio II 
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Figura 50 Estimativa de consumo de álcool hidratado  – Cenário II 

 

A Figura 51 mostra que uma política similar ao Top Runner japonês reduziria em 20% 

as emissões de GEE dos veículos leves brasileiros, quando comparadas às emissões 

do Cenário Base, em 2030. 

5.2.2 EFEITOS SECUNDÁRIOS 

 

As conseqüências secundárias a partir da redução de consumo de combustível em 

termos de emissões de GEE e de área plantada de cana-de-açucar obtidas a partir de 

um programa similar ao Top Runner estão mostrados a seguir. 
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Figura 51 Redução de emissões de GEE em veículos po r meio de Programa similar ao 

Top Runner: Cenário II 

 

A Figura 52 mostra que a redução de área plantada de cana-de-açúcar em 2030 

alcança 1,82 milhões de ha (equivalente a 71% da área plantada em 2007 ou a 16% 

da área plantada em 2030, conforme o Cenário Base). 
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Figura 52 Estimativa de área plantada de cana-de-aç úcar para atender demanda por 

etanol: Cenário II 

 

Resumindo-se os resultados de área plantada dos cenários simulados (ver Tabela 34), 

verifica-se que a conjugação de uma política de eficiência veicular com a atual 

promoção do uso de etanol no Brasil teria a clara vantagem em possibilitar o uso 
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dessa terra para produzir mais etanol, entretanto voltado para exportação ou outras 

culturas no país. 

Tabela 34 Área Plantada de Cana-de-açúcar: impactos  das políticas (Milhões de ha) 

Descrição Base Cenário 
IA 

Cenário 
IB 

Cenário 
II 

Área Plantada de Cana-de-açúcar em 2007 a 2,6 2,6 2,6 2,6 

Área Plantada de Cana-de-açúcar em 2030 a 10,1 9,2 9,1 8,3 

Área Adicional de Cana-de-açúcar in 2030 7,5 6,6 6,5 5,7 
% Redução da Área Adicional de Cana-de-
açúcar 

0% 12% 14% 24% 
a Somente para produção de álcool. 
 

A simulação de políticas de eficiência energética ligeiramente mais agressivas que a 

política vigente tem por objetivo mostrar, de forma quantitativa, que reduções 

consideráveis em termos de uso de combustíveis e, conseqüentemente, em emissões 

de GEE e área plantada de cana podem ser atingidas.  

 

A maior parte das mudanças tecnológicas incrementais consideradas nesses cenários 

em termos de redução de massa, coeficiente aerodinâmico, resistência de rolamento 

dos pneus e aumento de eficiência do MCI já vem sendo implementada em outros 

mercados. No caso das simulações dos Cenários IA e IB, é possível perceber que o 

efeito estrutura intracategorias também oferece uma abordagem interessante para 

garantir eficiência energética em veículos leves e que deve ser levada em 

consideração pelos formadores de políticas energéticas e ambientais.  

 

Adicionalmente, o emprego de tecnologias veiculares mais eficientes possivelmente 

permitiria ganhos aos consumidores em termos de custo operacional, reduzindo o 

custo com combustível. Obviamente, nem todas as tecnologias trariam ganhos 

econômicos aos consumidores, algumas em função de seus custos de 

implementação. Todavia, esse assunto nem sequer é discutido de forma ampla no 

Brasil para identificar e implementar as tecnologias mais atrativas. Aparentemente, o 

sucesso do programa de etanol no país, o qual permite redução de emissões de GEE, 

é utilizado como álibi para um uso não eficiente dos veículos leves (Szklo, 2010). 

Todavia, talvez não se tenha percebido que um uso mais eficiente em veículos 

permitiria que terra adicional pudesse ser liberada para, inclusive, se utilizada para 

produzir mais etanol voltado para a exportação e não para consumo interno. 
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O conhecimento, por parte dos formadores de políticas energéticas e ambientais, de 

quais tecnologias podem ser implantadas no Brasil, incluindo o conhecimento dos 

ganhos de eficiência e o custo de implantação, permitem a construção de políticas 

mais efetivas de eficiência energética. Tal como ocorre no Japão, tecnologias 

incrementais que podem ser utilizadas já são conhecidas. Entretanto, as montadoras 

escolhem dentro da gama existente qual será utilizada para melhorar a eficiência do 

veículo. Talvez uma política impositiva de tecnologias não seja a melhor prática, mas 

sim uma política que induza a essa escolha. 

 

Portanto, esse capítulo teve por objetivo mostrar, de forma quantitativa, os possíveis 

resultados em termos de uso de combustível no Brasil a partir da disseminação de 

tecnologias veiculares mais eficientes.  
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6 CONCLUSÕES 

O emprego de SDVL em estudos voltados para políticas energéticas e/ou ambientais é 

relativamente recente e a sua utilização como suporte à regulação tem se mostrado 

promissora. Por meio dessa técnica, a difusão de progressos tecnológicos 

incrementais e radicais em veículos leves pode ser simulada e os ganhos de eficiência 

podem ser medidos, incluindo a simulação de ciclos reais de condução. Essa tese 

apresentou uma metodologia que utiliza SDVL para avaliação de eficiência energética 

em veículos leves, incluindo seus impactos em termos de uso de combustíveis, 

emissões de gases de efeito estufa e uso da terra. A utilização desse tipo de 

metodologia fornece mais robustez aos formadores de políticas energéticas e 

ambientais quando da negociação de metas de eficiência com montadoras e também 

com a população, servindo como ferramenta para o Planejamento de Transporte. 

 

Duas políticas de eficiência energética foram simuladas por meio da difusão de 

tecnologias incrementais de veículos leves. A primeira delas simulou uma política de 

índices mínimos de eficiência média dos veículos vendidos em determinado ano. A 

segunda simulou a adoção de um Programa similar ao Top Runner. Os resultados das 

simulações mostraram que reduções da ordem de 9 a 17% no consumo de 

combustíveis líquidos, de 9 a 20% em termos de emissões de GEE e de 0,9 a 1,8 

milhões de ha em termos de uso da terra podem ser obtidas com progressos 

tecnológicos incrementais em 2030, quando comparados ao Cenário Base. As 

tecnologias incrementais consideradas nessa tese foram aumento da eficiência do 

MCI, redução de massa do veículo por meio da substituição de materiais, redução do 

coeficiente aerodinâmico do veículo e redução do coeficiente de resistência ao 

rolamento. Verificou-se que, apesar de a política japonesa Top Runner obter êxito, ela 

não obriga os fabricantes a escolher uma tecnologia. A autonomia por litro, identificada 

como meta, induz o fabricante a escolher as melhores tecnologias incrementais que 

ele tem disponível e aplicar em seus modelos. 

 

O debate recente sobre as questões presentes no trilema mencionado por TILMAN et 

al. (2009) energia, alimento e meio ambiente coloca os biocombustíveis sob suspeição 

entre os tomadores de decisão, mundialmente. Apesar de serem considerados como 

solução energética sustentável, alguns estudos enfatizam que, dependendo da rota de 

produção utilizada, notadamente o caso de etanol de milho, eles podem emitir mais 

GEE que combustíveis convencionais, além de aumentar a competição pelo uso do 
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solo. Uma solução considerada promissora, inclusive presente na regulação 

americana (RFS) é a produção de biocombustíveis de segunda geração. Muito se 

discute a respeito desses biocombustíveis, os quais ainda não estão comercialmente 

viáveis e, provavelmente, devem levar algumas décadas para uma disseminação 

maciça pelo mundo. O etanol de cana-de-açúcar ainda que tenha suas vantagens 

reconhecidas, também merece um debate mais aprofundado em termos de impactos 

de 1ª e ª ordem sobre o uso do solo. A utilização de veículos mais eficientes permitiria 

esse “excedente” de terra ser utilizado inclusive para produzir cana visando etanol 

para exportação ou ser empregado para outras atividades. 

 

Apesar da menor maturidade tecnológica dos processos de produção de 

biocombustíveis de segunda geração, verificou-se a relevância e o papel que eles 

podem vir a desempenhar no médio prazo em termos de emissões evitadas e redução 

da competição pelo uso do solo. Contudo, opções tecnológicas incrementais de curto 

prazo aplicáveis em veículos leves e já disponíveis pelo mundo, não podem ser 

ignoradas para a solução dos temas presentes no trilema. Naturalmente, essas 

opções de curto prazo não excluem soluções que utilizam biocombustíveis de segunda 

geração ou outros combustíveis que emitam menos CO2 na análise de ciclo de vida.  

 

Os resultados dessa tese permitiram verificar que as atuais políticas para promoção do 

uso de biocombustíveis de primeira geração no Brasil, combinadas com programas de 

eficiência energética veicular, formam uma estratégia robusta para atender às 

questões presentes no trilema alimento, energia e meio ambiente. A metodologia 

contempla a possibilidade de obtenção das emissões de gases poluentes locais, pois 

o ADVISOR permite estimar estes dados, lembrando que as questões ambientais não 

se restringem aos GEE. TILMAN et al. (2009) utilizam a palavra trilema que significa 

uma situação problemática, em que é preciso escolher uma de três formas para 

solucioná-la, nesse caso energia, meio ambiente ou alimento. Todavia, a metodologia 

apresentada na tese não excluiu um tema em detrimento dos outros, pois conseguiu 

avaliar os impactos positivos nos três temas mencionados por TILMAN et al. (2009). 

 

As soluções tecnológicas incrementais em veículos leves, que se apresentam 

disponíveis em países como o Japão, na União Européia ou nos Estados Unidos, 

podem ser implantadas no Brasil. A disseminação dessas tecnologias, não causaria 

ruptura no segmento automotivo brasileiro permitindo reduções de consumo de 

combustível no curto prazo e provavelmente a custos mais baixos que tecnologias 

veiculares mais avançadas, tais como VEH, VEB e VEH-DRE. Observou-se que, no 
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Cenário Base, a estimativa de crescimento de suprimento de etanol no Brasil entre 

2007 e 2030 levou a um aumento de 7,5 milhões de ha na área plantada de cana-de-

açúcar. As políticas de maior eficiência, simuladas nessa tese, indicaram que a 

expansão de área plantada de cana-de-açúcar poderia ser de 12 a 24% menor, 

disponibilizando mais terra para outras atividades ou visando cana para exportação. O 

aumento de eficiência da frota não reduziu a área plantada de cana-de-açúcar para 

produção de etanol, todavia diminuiu consideravelmente a taxa de expansão do seu 

crescimento voltado para uso interno. 

 

Adicionalmente, utilizando a técnica de SDVL, estimou-se o consumo energético 

médio dos veículos leves ciclo Otto no Brasil, e foram simulados os limites de 

eficiência da frota adotando-se tecnologias motrizes avançadas. Nesta tese, dois 

cenários tecnológicos foram construídos e comparados com o valor médio de 2,0 

MJ/km obtido para os veículos vendidos em 2007. Esses cenários não tiveram por 

objetivo prever o futuro, apenas estimar limites técnicos a partir de tecnologias 

assumidas. O primeiro deles foi realizado utilizando VEH com configuração paralela. 

Essa simulação mostrou que é possível reduzir em mais de 40% o consumo 

energético médio dos veículos vendidos em 2030. A segunda simulação considerou a 

disseminação de VEB nas categorias subcompacto e compacto e VEH no restante das 

categorias. Esse cenário mostrou que é possível atingir um fator de aumento da 

eficiência próximo a 3.  

 

Algumas desvantagens e dificuldades da técnica implantada referem-se à qualidade 

dos dados levantados e utilizados nesta tese – e não propriamente à técnica per se. 

Por exemplo, a utilização de fatores de correção para modelar os sete MCI foi uma 

opção possível. Contudo, existem opções melhores, as quais não foram possíveis de 

ser utilizadas nessa tese por questões de disponibilidade de informação e de recursos 

financeiros.De fato, a aquisição, em dinamômetro de chassi, de dados referentes aos 

mapas de consumo específico e de emissões de MCI flexfuel e gasolina utilizados em 

veículos com alta representatividade de vendas permitiria uma melhor modelagem dos 

veículos. Outras questões relativas à modelagem não atualizada do comportamento 

da frota e do tipo de operação também são barreiras para uma melhor avaliação do 

consumo de combustíveis, emissões de GEE e área plantada. Essas dificuldades 

encontradas podem ser objeto de estudos futuros por meio do aprofundamento nas 

questões mais relevantes. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

A inclusão de outros modelos de veículos leves, com potencial de disseminação no 

médio prazo, poderia ser analisada em estudos futuros. O ADVISOR permite este tipo 

de modelagem, por exemplo, de VEH-DRE e de veículos à pilha combustível. Apesar 

da expectativa em torno de ambas as tecnologias, elas não estão disponíveis 

comercialmente e por este motivo não foram consideradas nas análises. O ADVISOR 

também permite simular as emissões de poluentes locais, porém seria necessário o 

levantamento, em dinamômetro de chassi, de mapas de emissão de NOX, CO e 

hidrocarbonetos em função do torque e velocidade. Por permitir simular qualquer ciclo 

de condução, seria uma boa ferramenta para avaliar a sensibilidade da poluição 

urbana em função de ciclos de condução diferenciados, incluindo aspectos relativos à 

temperatura de operação do MCI. Um dos estudos possíveis poderia focar em grandes 

centros urbanos, identificando possíveis reduções de gastos em saúde decorrentes do 

emprego de tecnologias mais eficientes e de redução de emissões. Percebe-se que, 

nesta tese, o tema meio ambiente ficou restrito às emissões de GEE, entretanto os 

poluentes locais também são relevantes. A metodologia proposta nesta tesa, a qual 

inclui a simulação do processo de operação de veículo, permite adicionar os poluentes 

locais à análise e pode ser objeto de estudos futuros. 

 

A tese focou nas questões de eficiência, emissões de GEE e uso da terra, todavia 

como forma de priorizar a entrada ou ranquear as tecnologias veiculares mais 

promissoras, outro estudo poderia ser desenvolvido com intuito de implantar uma 

análise de custo-benefício. Os custos estimados para cada tecnologia incremental 

veicular podem ser encontrados em DOT (2007), entretanto referem-se à realidade 

norte-americana. Um estudo voltado para o Brasil poderia ser feito, por exemplo, 

estimando os custos para implantar tecnologias veiculares mais eficientes 

considerando as particularidades da frota brasileira. Em função da redução do custo 

operacional, a partir da redução de consumo de combustível, poderiam ser avaliadas 

as tecnologias que tivessem maior valor presente líquido positivo para os 

consumidores. Outras análises econômicas poderiam ser feitas buscando simular o 

estabelecimento de um programa similar ao Top Runner no Brasil, por exemplo, 

estimando os custos de financiamento de uma política similar à japonesa, por 

exemplo, por meio de linhas de financiamento do BNDES. A metodologia também 

poderia ser utilizada para apoiar a estimativa de custos marginais de abatimento de 

emissões de GEE no setor de transporte leve em função de cada tecnologia. Um 
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ranking de custos marginais de abatimento85 poderia ser criado e as opções mais 

promissoras poderiam ser viabilizadas por meio de política específica. 

 

Em função do levantamento de dados desta tese, foi possível perceber que as 

estimativas de distância média percorrida por veículo variam de forma significativa nos 

estudos pelo Brasil. Este parâmetro, por vezes, é utilizado para convergir os modelos 

de demanda de combustível empregando a autonomia por litro obtida a partir do ciclo 

de condução padrão brasileiro ou utilizando artifícios como fatores de correção. A 

utilização de fatores de correção torna-se necessária, pois não existem levantamentos 

que representem, de forma adequada, o perfil de um ciclo de condução real brasileiro. 

Na realidade, como esta tese mostrou, a autonomia por litro é bastante influenciada 

pelo ciclo de condução, assim as tecnologias apresentam ganhos de eficiência 

diferenciados em função do tipo de ciclo. Por exemplo, em ciclos com velocidades 

mais altas, à força de resistência ao arraste aerodinâmico tem grande relevância, pois 

é função da velocidade ao quadrado. Em ciclos urbanos, a força de resistência de 

rolamento, em função do atrito dos pneus, pode ser mais significativa. Portanto, a 

identificação de ciclos de condução reais, mais condizentes com a realidade 

operacional brasileira, é importante para avaliar de forma mais adequada às 

tecnologias mais promissoras. Esse tema poderia ser avaliado em outro estudo futuro. 

 

A curva de sucateamento utilizada nesta tese tem sido bastante empregada nos 

estudos referentes a veículos leves no Brasil. Entretanto, face às alterações sócio-

econômicas que vem ocorrendo no país desde a década de 80, atualmente as taxas 

de sucateamento de veículos leves de passageiros e comerciais deveriam ser 

revisadas. Outro estudo futuro recomendado seria a atualização dos dados de 

sucateamento de frota e a realização de estudos de políticas de incentivo ao 

sucateamento de veículos muito antigos, o qual poderia fornecer subsídios robustos 

para elaboração de uma estratégia de renovação da frota de veículos leves. 

 

Pouquíssimos estudos incluem técnicas de simulação dinâmica de veículos para 

balizar e dar suporte a regulação. Quando essas técnicas são utilizadas, geralmente 

os estudos focam somente em questões de eficiência e/ou emissões de GEE de forma 

                                                
85 O custo marginal de abatimento (MAC) de emissões de GEE de um projeto, por definição, é 
a diferença entre o custo existente no cenário de referência e o custo no cenário com mitigação 
ou de baixo carbono, expresso monetariamente por unidade de massa de CO2 equivalente 
(US$/tCO2e), logo um custo adicional (HENRIQUE et al., 2009). 
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não integrada. Abordagem metodológica proposta nesta tese conseguiu cobrir, de 

forma integrada e inédita, as questões apontadas no trilema identificado por TILMAN 

et al. (2009). Por meio dessa metodologia, os resultados da difusão dos progressos 

tecnológicos incrementais ou radicais associados a veículos leves podem ser medidos 

em termos de energia, emissões de GEE e área plantada de cana-de-açúcar no Brasil. 

Enfim, conclui-se que a metodologia e o software desenvolvido formam uma 

ferramenta sólida de suporte à avaliação de políticas energéticas e ambientais 

relativas a veículos leves. 
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TOTAL VOLUME MASSA L A C ÁREA 
ÁREA 

FRONTAL

VENDAS LITROS CV kW Diferencial DESCRIÇÃO DIÂMETRO kg m m m m2 m2
ALFA ROMEO Importados ALFA 147 - GASOLINA 1 0,00 G
ALFA ROMEO Importados ALFA 159 - GASOLINA 1 0,00 G
FIAT Importados CROMA - GASOLINA 2 0,00 G
FIAT Nacionais DOBLO - FLEXFUEL 7.489 1,8           112    82     3,733 175/70 R14 175 70 14 60,06           1.265    1,714 1,834 4,159 7,129 Médio 2,55 53.259          29.588   F
FIAT Nacionais IDEA - FLEXFUEL 1.4 20.833 1,8           112    82     195/60 R15 195 60 15 61,50           1.220    1,698 1,691 3,931 6,675 Compacto 2,33 41.715          23.175   F
FIAT Nacionais IDEA - FLEXFUEL 1.8 10.416 1,4           80      59     4,067 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.220    1,698 1,691 3,931 6,675 Compacto 2,33 46.053          25.585   F
FIAT Nacionais MAREA - GASOLINA 407 2,5           160    118   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.300    1,740 1,450 4,390 7,639 Médio 2,04 -         G
FIAT Nacionais MAREA WEEKEND - GASOLINA 32 2,5           160    118   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.300    1,740 1,450 4,390 7,639 Médio 2,04 -         G
FIAT Nacionais PALIO - FLEXFUEL 1.0 188.962 1,0           73      54     4,357 165/70 R13 165 70 13 56,12           945       1,634 1,433 3,827 6,253 Subcompacto 1,90 29.034          16.130   F
FIAT Nacionais PALIO - FLEXFUEL 1.4 21.669 1,4           80      59     4,067 185/60 R14 185 60 14 57,76           986       1,640 1,444 3,847 6,309 Subcompacto 1,92 35.112          19.507   F
FIAT Nacionais PALIO - FLEXFUEL 1.8 10.834 1,8           113    83     185/60 R14 185 60 14 57,76           986       1,640 1,444 3,847 6,309 Subcompacto 1,92 38.731          21.517   F
FIAT Nacionais PALIO - GASOLINA (1.8 excluído) 14 1,4           80      59     4,067 185/60 R14 185 60 14 57,76           986       1,640 1,444 3,847 6,309 Subcompacto 1,92 35.112          19.507   G
FIAT Nacionais PALIO WEEKEND - FLEXFUEL 1.4 12.483 1,4           85      63     185/65 R14 185 65 14 59,61           1.095    1,639 1,515 4,237 6,944 Compacto 2,01 42.109          23.394   F
FIAT Nacionais PALIO WEEKEND - FLEXFUEL 1.8 6.241 1,8           113    83     3909 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.095    1,639 1,515 4,237 6,944 Compacto 2,01 52.474          29.152   F
FIAT Nacionais PUNTO - FLEXFUEL 1.4 10.518 1,4           85      63     3909 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.164    1,687 1,505 4,030 6,799 Compacto 2,06 40.743          22.635   F
FIAT Nacionais PUNTO - FLEXFUEL 1.8 5.259 1,8           113    83     3909 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.164    1,687 1,505 4,030 6,799 Compacto 2,06 50.388          27.993   F
FIAT Nacionais SIENA - FLEXFUEL 1.0 69.765 1,0           73      54     4,357 165/70 R13 165 70 13 56,12           1.040    1,634 1,425 4,135 6,757 Compacto 1,89 31.446          17.470   F
FIAT Nacionais SIENA - FLEXFUEL 1.4 12.687 1,4           85      63     4,357 185/65 R14 185 65 14 59,61           1.078    1,639 1,437 4,155 6,810 Compacto 1,91 38.504          21.391   F
FIAT Nacionais SIENA - FLEXFUEL 1.8 6.344 1,8           113    83     185/65 R14 185 65 14 59,61           1.078    1,639 1,437 4,155 6,810 Compacto 1,91 45.585          25.325   F
FIAT Nacionais STILO - FLEXFUEL 12.783 1,8           112    82     3,867 205/55 R16 205 55 16 63,19           1.232    1,756 1,540 4,253 7,468 Médio 2,19 57.333          31.852   F
FIAT Nacionais STILO - GASOLINA 14 1,8           112    82     3,867 205/55 R16 205 55 16 63,19           1.232    1,756 1,540 4,253 7,468 Médio 2,19 57.333          31.852   G
FIAT Nacionais UNO - FLEXFUEL 130.074 1,0           65      48     4,067 165/70 R13  165 70 13 56,12           830       1,548 1,445 3,693 5,716 Subcompacto 1,81 25.713          14.285   F
FORD Importados FOCUS - FLEXFUEL 15.686 1,6           105    77     195/60 R15 195 60 15 61,50           1.190    1,702 1,480 4,174 7,104 Médio 2,04 42.939          23.855   F
FORD Importados FOCUS HATCH - GASOLINA 1.6 3.184 1,6           105    77     165/70 R13 165 70 13 56,12           1.190    1,702 1,430 4,174 7,104 Médio 1,97 42.939          23.855   G
FORD Importados FOCUS SEDAN - GASOLINA 1.6 2.211 1,6           105    77     185/70 R14 185 70 14 61,46           1.205    1,702 1,429 4,382 7,458 Médio 1,97 47.310          26.283   G
FORD Importados FOCUS SEDAN - GASOLINA 2.0 1.106 2,0           147    108   195/60 R15 195 60 15 61,50           1.326    1,702 1,429 4,382 7,458 Médio 1,97 56.571          31.428   G
FORD Importados FUSION - ÁLCOOL 1 2,3           162    119   225/50 R17 225 50 17 65,68           1.405    1,835 1,445 4,841 8,883 Grande 0,328 2,15 83.921          46.623   A
FORD Importados FUSION - GASOLINA 11.340 2,3           162    119   225/50 R17 225 50 17 65,68           1.405    1,835 1,445 4,841 8,883 Grande 0,328 2,15 83.921          46.623   G
FORD Nacionais FIESTA (NEW) - FLEXFUEL 53.988 1,0           69      51     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.076    1,675 1,451 3,930 6,583 Compacto 1,97 33.056          18.364   F
FORD Nacionais FIESTA (NEW) - FLEXFUEL 10.615 1,6           101    74     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.100    1,660 1,451 3,930 6,524 Compacto 1,95 34.945          19.414   F
FORD Nacionais KA - GASOLINA 27.367 1,0           69      51     165/70 R13 165 70 13 56,12           943       1,641 1,420 3,836 6,295 Subcompacto 1,89 29.496          16.386   G
FORD Nacionais KA - GASOLINA 669 1,6           102    75     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.136    1,641 1,420 3,836 6,295 Subcompacto 1,89 32.584          18.102   G
FORD Nacionais NEW FIESTA SEDAN - FLEXFUEL 21.353 1,0           69      51     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.102    1,760 1,451 4,221 7,429 Médio 2,07 33.214          18.452   F
FORD Nacionais NEW FIESTA SEDAN - FLEXFUEL 21.473 1,6           101    74     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.102    1,760 1,451 4,221 7,429 Médio 2,07 36.536          20.298   F
FORD Nacionais NEW KA - FLEXFUEL 391 1,0           69      51     165/70 R13 165 70 13 56,12           943       1,641 1,420 3,836 6,295 Subcompacto 1,89 29.496          16.386   F
FORD Nacionais NEW KA - FLEXFUEL 44 1,6           102    75     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.162    1,641 1,420 3,836 6,295 Subcompacto 1,89 32.584          18.102   F
CHEVROLET Importados CLASSIC SEDAN - FLEXFUEL 2.561 1,0           77      57     165/70 R13 165 70 13 56,12           920       1,608 1,420 4,056 6,522 Compacto 0,35 1,85 26.722          14.846   F
CHEVROLET Importados CLASSIC SEDAN - FLEXFUEL 41.314 1,6           92      68     165/70 R13 165 70 13 56,12           983       1,608 1,420 4,056 6,522 Compacto 0,35 1,85 26.722          14.846   F
CHEVROLET Importados OMEGA SEDAN - GASOLINA 142 3,0           254    187   225/55 R17 225 55 17 67,93           1.770    1,899 1,476 4,894 9,294 Grande 2,27 -         G
CHEVROLET Nacionais ASTRA HATCH - ÁLCOOL 1 2,0           133    98     3.94 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.180    1,709 1,431 4,199 7,177 Médio 0,3 1,98 47.550          26.416   A
CHEVROLET Nacionais ASTRA HATCH - FLEXFUEL 23.992 2,0           133    98     3.94 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.180    1,709 1,431 4,199 7,177 Médio 0,3 1,98 47.550          26.416   F
CHEVROLET Nacionais ASTRA HATCH - GASOLINA 32 2,0           133    98     3.94 195/60 R15 195 60 15 61,50           1.180    1,709 1,431 4,199 7,177 Médio 0,3 1,98 47.550          26.416   G
CHEVROLET Nacionais ASTRA SEDAN - ÁLCOOL 1 2,0           133    98     195/60 R15 195 60 15 61,50           1.190    1,709 1,425 4,342 7,421 Médio 0,29 1,97 49.750          27.639   A
CHEVROLET Nacionais ASTRA SEDAN - FLEXFUEL 8.848 2,0           133    98     195/60 R15 195 60 15 61,50           1.190    1,709 1,425 4,342 7,421 Médio 0,29 1,97 49.750          27.639   F
CHEVROLET Nacionais ASTRA SEDAN - GASOLINA 489 2,0           133    98     195/60 R15 195 60 15 61,50           1.190    1,709 1,425 4,342 7,421 Médio 0,29 1,97 49.750          27.639   G
CHEVROLET Nacionais CELTA - FLEXFUEL 127.707 1,0           70      51     165/70 R13 165 70 13 56,12           930       1,626 1,408 3,788 6,159 Subcompacto 1,85 29.490          16.383   F
CHEVROLET Nacionais CELTA - FLEXFUEL 2.409 1,4           85      63     165/70 R13 165 70 13 56,12           970       1,626 1,408 3,788 6,159 Subcompacto 1,85 32.439          18.022   F
CHEVROLET Nacionais CELTA - GASOLINA 15 1,0           70      51     165/70 R13 165 70 13 56,12           930       1,626 1,408 3,788 6,159 Subcompacto 1,85 29.490          16.383   G
CHEVROLET Nacionais CELTA - GASOLINA 30 1,4           85      63     165/70 R13 165 70 13 56,12           970       1,626 1,408 3,788 6,159 Subcompacto 1,85 32.439          18.022   G
CHEVROLET Nacionais CLASSIC SEDAN - FLEXFUEL 67.204 1,0           77      57     165/70 R13 165 70 13 56,12           920       1,608 1,420 4,056 6,522 Compacto 0,35 1,85 26.722          14.846   F
CHEVROLET Nacionais CORSA HATCH - FLEXFUEL 28.311 1,0           70      51     4,87 165/70 R13 165 70 13 56,12           1.015    1,646 1,432 3,822 6,291 Subcompacto 0,327 1,91 30.025          16.681   F
CHEVROLET Nacionais CORSA HATCH - FLEXFUEL 15.224 1,4           99      73     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.029    1,646 1,432 3,833 6,309 Subcompacto 0,327 1,91 33.541          18.634   F
CHEVROLET Nacionais CORSA HATCH - GASOLINA 3 1,0           70      51     4,87 165/70 R13 165 70 13 56,12           1.015    1,646 1,432 3,822 6,291 Subcompacto 0,327 1,91 30.025          16.681   G
CHEVROLET Nacionais CORSA HATCH - GASOLINA 3 1,4           99      73     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.029    1,646 1,432 3,833 6,309 Subcompacto 0,327 1,91 33.541          18.634   G
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN - ÁLCOOL 6 1,0           69      51     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.076    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 26.722          14.846   A
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN - FLEXFUEL 1.442 1,4           99      73     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.046    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 35.376          19.653   F
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN - GASOLINA 4 1,0           69      51     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.076    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 26.722          14.846   G
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN - GASOLINA 29 1,4           99      73     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.046    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 35.376          19.653   G
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN (NEW) - FLEXFUEL 2.590 1,0           69      51     175/65 R14 175 70 14 60,06           1.076    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 26.722          14.846   F
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN (NEW) - FLEXFUEL 18.166 1,4           99      73     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.046    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 35.376          19.653   F
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN (NEW) - GASOLINA 2 1,0           69      51     175/65 R14 175 70 14 60,06           1.076    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 26.722          14.846   G
CHEVROLET Nacionais CORSA SEDAN (NEW) - GASOLINA 12 1,4           99      73     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.046    1,646 1,430 4,181 6,882 Compacto 0,306 1,91 35.376          19.653   G
CHEVROLET Nacionais MERIVA - FLEXFUEL 15.331 1,4           99      73     175/70 R14 175 70 14 60,06           1.253    1,694 1,573 4,042 6,847 Compacto 2,16 44.539          24.744   F
CHEVROLET Nacionais MERIVA - FLEXFUEL 7.665 1,8           112    82     175/70 R14 175 70 14 60,06           1.253    1,694 1,573 4,042 6,847 Compacto 2,16 47.883          26.602   F
CHEVROLET Nacionais MERIVA - GASOLINA 11 1,4           99      73     175/70 R14 175 70 14 60,06           1.253    1,694 1,573 4,042 6,847 Compacto 2,16 44.539          24.744   G
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CHEVROLET Nacionais PRISMA - FLEXFUEL 55.637 1,4           95      70     175/65 R14 175 65 14 58,31           921       1,645 1,463 4,127 6,789 Compacto 0,31 1,95 31.356          17.420   G
CHEVROLET Nacionais VECTRA - FLEXFUEL 14.019 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.324    1,728 1,453 4,587 7,926 Médio 0,3 2,03 58.871          32.706   F
CHEVROLET Nacionais VECTRA HATCH - FLEXFUEL 2.673 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.314    1,753 1,465 4,249 7,448 Médio 0,32 2,08 59.780          33.211   F
CHEVROLET Nacionais VECTRA SEDAN - FLEXFUEL 21 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.324    1,728 1,453 4,587 7,926 Médio 0,3 2,03 58.871          32.706   F
CHEVROLET Nacionais VECTRA SEDAN - GASOLINA 97 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.324    1,728 1,453 4,587 7,926 Médio 0,3 2,03 58.871          32.706   G
CHEVROLET Nacionais VECTRA SEDAN (NEW) - FLEXFUEL 16.975 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.324    1,728 1,453 4,587 7,926 Médio 0,3 2,03 58.871          32.706   G
CHEVROLET Nacionais VECTRA SEDAN (NEW) - GASOLINA 71 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.324    1,728 1,453 4,587 7,926 Médio 0,3 2,03 58.871          32.706   G
CHEVROLET Nacionais ZAFIRA - FLEXFUEL 10.758 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.465    1,742 1,629 4,334 7,550 Médio 0,33 2,30 61.778          34.321   F
CHEVROLET Nacionais ZAFIRA - GASOLINA 9 2,0           133    98     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.465    1,742 1,629 4,334 7,550 Médio 0,33 2,30 61.778          34.321   G
HONDA Importados ACCORD - GASOLINA 1.583 2,0           156    115   215/60 R16 215 60 16 66,44           1.554    1,845 1,475 4,935 9,105 Grande 2,20 91.076          50.598   G
HONDA Nacionais CIVIC - GASOLINA 17.844 1,8           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.259    1,752 1,450 4,489 7,865 Médio 2,06 67.151          37.306   G
HONDA Nacionais CIVIC ( 8ª GERAÇÃO) - FLEXFUEL 29.743 1,8           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.259    1,752 1,450 4,489 7,865 Médio 2,06 67.151          37.306   F
HONDA Nacionais CIVIC ( 8ª GERAÇÃO) - GASOLINA 1.901 1,8           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.259    1,752 1,450 4,489 7,865 Médio 2,06 67.151          37.306   G
HONDA Nacionais FIT - FLEXFUEL 12.247 1,4           100    74     175/65 R15 175 65 15 60,85           1.110    1,695 1,535 3,900 6,611 Compacto 2,11 54.637          30.354   F
HONDA Nacionais FIT - GASOLINA 22.838 1,4           100    74     175/65 R15 175 65 15 60,85           1.110    1,695 1,535 3,900 6,611 Compacto 2,11 54.637          30.354   G
MERCEDES-BENZ Importados C-180 - GASOLINA 35 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados C-200 KSC - GASOLINA 836 2,0           184    135   175/65 R14 175 65 14 58,31           1.540    1,770 1,440 4,580 8,107 Grande 2,06 146.063        81.146   G
MERCEDES-BENZ Importados C-230 KT - GASOLINA 1 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados C-280 - GASOLINA 195 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados C-350 - GASOLINA 1 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CL-600 - GASOLINA 1 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CL-63 AMG - GASOLINA 2 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CL-65 AMG - GASOLINA 2 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLASSE A - GASOLINA 11 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLASSE B - GASOLINA 432 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLASSE R - GASOLINA 14 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLK-350 - GASOLINA 3 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLK-350 CA - GASOLINA 4 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLK-500 - GASOLINA 1 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLS-350 - GASOLINA 91 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLS-500 - GASOLINA 27 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados CLS-63 AMG - GASOLINA 11 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados E-280 - GASOLINA 3 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados E-350 - GASOLINA 144 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados E-500 - GASOLINA 24 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados E-63 AMG - GASOLINA 6 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados S-350 - GASOLINA 1 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados S-500 - GASOLINA 31 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados S-600 - GASOLINA 4 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados S-63 AMG - GASOLINA 13 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados S-65 AMG - GASOLINA 10 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados SL-500 - GASOLINA 2 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados SL-65 AMG - GASOLINA 2 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados SLK-200 - GASOLINA 325 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados SLK-350 - GASOLINA 4 0,00 -         G
MERCEDES-BENZ Importados SLK-55 AMG - GASOLINA 12 0,00 -         G
MITSUBISH Importados ECLIPSE - GASOLINA 140 0,00 -         G
MITSUBISH Importados GRANDIS - GASOLINA 186 0,00 -         G
MITSUBISH Importados LANCER EVOLUTION VII - GASOLINA 4 0,00 -         G
NISSAN Importados 350Z - GASOLINA 25 0,00 -         G
NISSAN Importados SENTRA - GASOLINA 1.612 2,0           142    104   165/70 R13 205 55 16 63,19           1.333    1,790 1,512 4,567 8,175 Grande 2,19 60.354          33.530   G
NISSAN Importados TIIDA - GASOLINA 298 1,8           126    93     3,933 185/65H 15 185 65 15 62,15           1.227    1,695 1,545 4,295 7,280 Medio 2,12 -         G
CITROEN Importados BERLINGO - GASOLINA 131 0,00 -         G
CITROEN Importados C4 - GASOLINA 1.6 3.954 1,6           110    81     205/55 R15 205 55 16 63,19           1.200    1,773 1,458 4,260 7,553 Médio 2,09 54.452          30.251   G
CITROEN Importados C4 - GASOLINA 2.0 1.977 2,0           143    105   205/55 R15 205 55 16 63,19           1.286    1,773 1,458 4,260 7,553 Médio 2,09 59.674          33.152   G
CITROEN Importados C4 PALLAS - GASOLINA 3.394 2,0           143    105   195/65 R15 195 65 15 63,45           1.388    1,772 1,512 4,770 8,452 Grande 2,17 64.980          36.100   G
CITROEN Importados C5 - GASOLINA 242 0,00 -         G
CITROEN Importados C5 BREAK - GASOLINA 39 0,00 -         G
CITROEN Importados C6 - GASOLINA 78 0,00 -         G
CITROEN Importados XSARA PICASSO - FLEXFUEL 1.6 1.653 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 58.754          32.641   F
CITROEN Importados XSARA PICASSO - FLEXFUEL 2.0 827 2,0           143    105   185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 69.211          38.450   F
CITROEN Importados XSARA PICASSO - GASOLINA 1.6 1 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 58.754          32.641   G
CITROEN Importados XSARA PICASSO - GASOLINA 2.0 0 2,0           143    105   185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 69.211          38.450   G
CITROEN Nacionais C3 - FLEXFUEL 1.4 19.934 1,4           80      59     185/60 R15 185 60 15 60,30           1.010    1,667 1,519 3,850 6,418 Subcompacto 2,05 40.376          22.431   F
CITROEN Nacionais C3 - FLEXFUEL 1.6 9.967 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.169    1,667 1,519 3,850 6,418 Subcompacto 2,05 40.376          22.431   F
CITROEN Nacionais XSARA PICASSO - FLEXFUEL 1.6 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 58.754          32.641   F
CITROEN Nacionais XSARA PICASSO - FLEXFUEL 2.0 3.072 2,0           143    105   185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 69.211          38.450   F
CITROEN Nacionais XSARA PICASSO - GASOLINA 1.6 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 58.754          32.641   G
CITROEN Nacionais XSARA PICASSO - GASOLINA 2.0 5.158 2,0           143    105   185/65 R15 185 65 15 62,15           1.308    1,751 1,660 4,276 7,487 Medio 2,35 69.211          38.450   G  
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PEUGEOT Importados 206 - FLEXFUEL 1.0 1 175/65 R14 175 65 14 58,31           1.020    1,652 1,432 3,832 6,330 Subcompacto 1,92 -         F
PEUGEOT Importados 206 - FLEXFUEL 1.4 1.121 1,4           80      59     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.020    1,652 1,432 3,832 6,330 Subcompacto 1,92 29.375          16.319   F
PEUGEOT Importados 206 - FLEXFUEL 1.6 561 1,6           110    81     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.020    1,652 1,432 3,832 6,330 Subcompacto 1,92 32.940          18.300   F
PEUGEOT Importados 206 COUPÉ - GASOLINA 53 0,00 -         G
PEUGEOT Importados 307 - FLEXFUEL 6.289 1,6           110    81     195/65 R15 195 65 15 63,45           1.302    1,762 1,520 4,212 7,422 Medio 2,17 51.889          28.827   F
PEUGEOT Importados 307 - FLEXFUEL 3.144 2,0           143    105   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.368    1,762 1,520 4,212 7,422 Medio 2,17 61.680          34.266   F
PEUGEOT Importados 307 - GASOLINA 6.646 1,6           110    81     195/65 R15 195 65 15 63,45           1.302    1,762 1,520 4,212 7,422 Medio 2,17 51.889          28.827   G
PEUGEOT Importados 307 - GASOLINA 3.323 2,0           143    105   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.368    1,762 1,520 4,212 7,422 Medio 2,17 61.680          34.266   G
PEUGEOT Importados 307 COUPÉ - GASOLINA 84 0,00 -         G
PEUGEOT Importados 307 SW - GASOLINA 479 0,00 -         G
PEUGEOT Importados 407 - GASOLINA 459 0,00 -         G
PEUGEOT Importados 407 SW - GASOLINA 33 0,00 -         G
PEUGEOT Nacionais 206 - FLEXFUEL 1.4 29.397 1,4           80      59     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.020    1,652 1,432 3,832 6,330 Subcompacto 1,92 29.375          16.319   F
PEUGEOT Nacionais 206 - FLEXFUEL 1.6 14.699 1,6           110    81     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.020    1,652 1,432 3,832 6,330 Subcompacto 1,92 32.940          18.300   F
PEUGEOT Nacionais 206 - GASOLINA 6 1,4           80      59     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.020    1,652 1,432 3,832 6,330 Subcompacto 1,92 29.375          16.319   G
PEUGEOT Nacionais 206 SW - FLEXFUEL 1.4 (saiu fabricação) 7.747 1,4           75      55     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.033    1,664 1,460 4,028 6,703 Compacto 1,97 42.648          23.693   F
PEUGEOT Nacionais 206 SW - FLEXFUEL 1.6 3.873 1,6           110    81     185/65 R14 185 65 14 59,61           1.148    1,664 1,460 4,028 6,703 Compacto 1,97 44.796          24.887   F
PEUGEOT Nacionais 206 SW - GASOLINA 1 1,4           75      55     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.033    1,664 1,460 4,028 6,703 Compacto 1,97 42.648          23.693   G
RENAULT Importados KANGOO - FLEXFUEL 334 1,6           95      70     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.140    1,672 1,860 4,010 6,705 Compacto 0,35 2,52 -         F
RENAULT Importados KANGOO - GASOLINA 158 1,6           95      70     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.140    1,672 1,860 4,010 6,705 Compacto 0,35 2,52 -         G
RENAULT Nacionais CLIO - FLEXFUEL 1.0 14.567 1,0           76      56     175/65 R14 175 65 14 58,31           880       1,639 1,417 3,818 6,258 Subcompacto 0,35 1,88 28.613          15.896   F
RENAULT Nacionais CLIO - FLEXFUEL 1.6 (parou fabr.) 2.803 1,6           110    81     4,07 175/65 R14 175 65 14 58,31           940       1,639 1,417 3,773 6,258 Subcompacto 0,35 1,88 34.078          18.932   F
RENAULT Nacionais CLIO - GASOLINA 1.0 2.329 1,0           76      56     175/65 R14 175 65 14 58,31           880       1,639 1,417 3,818 6,258 Subcompacto 0,35 1,88 28.613          15.896   G
RENAULT Nacionais CLIO - GASOLINA 1.6 (parou fabr.) 2 1,6           110    81     4,07 175/65 R14 175 65 14 58,31           940       1,639 1,417 3,773 6,258 Subcompacto 0,35 1,88 34.078          18.932   G
RENAULT Nacionais CLIO SEDAN - FLEXFUEL 1.0 6.893 1,0           77      57     165/70 R13 165 70 13 56,12           920       1,608 1,420 4,056 6,522 Compacto 0,35 1,85 33.296          18.498   F
RENAULT Nacionais CLIO SEDAN - FLEXFUEL 1.6 (parou fabr.) 4.500 1,6           110    81     175/65 R14 175 65 14 58,31           1.005    1,639 1,417 4,191 6,869 Compacto 0,35 1,88 35.664          19.813   F
RENAULT Nacionais LOGAN - FLEXFUEL 10.872 1,0           76      56     4.92 185/70 R14 185 70 14 61,46           1.025    1,740 1,534 4,247 7,390 Médio 0,36 2,16 30.405          16.891   F
RENAULT Nacionais LOGAN - FLEXFUEL 6.667 1,6           92      68     4.21 185/70 R14 185 70 14 61,46           1.090    1,740 1,534 4,247 7,390 Médio 0,36 2,16 34.389          19.105   F
RENAULT Nacionais MÉGANE GRAND TOUR - FLEXFUEL 1.6 1.426 1,6           110    81     195/65 R16 195 65 16 65,99           1.315    1,777 1,467 4,500 7,997 Médio 2,11 60.686          33.714   F
RENAULT Nacionais MÉGANE GRAND TOUR - FLEXFUEL 2.0 713 2,0           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.380    1,777 1,505 4,500 7,997 Médio 2,17 67.355          37.419   F
RENAULT Nacionais MÉGANE GRAND TOUR - GASOLINA 1.6 2.765 1,6           110    81     195/65 R16 195 65 16 65,99           1.315    1,777 1,467 4,500 7,997 Médio 2,11 60.686          33.714   G
RENAULT Nacionais MÉGANE GRAND TOUR - GASOLINA 2.0 1.383 2,0           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.380    1,777 1,505 4,500 7,997 Médio 2,17 67.355          37.419   G
RENAULT Nacionais MÉGANE SEDAN - FLEXFUEL 1.6 3.902 1,6           110    81     195/65 R15 195 65 15 63,45           1.285    1,777 1,460 4,498 7,993 Médio 2,10 56.382          31.324   F
RENAULT Nacionais MÉGANE SEDAN - FLEXFUEL 2.0 1.951 2,0           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.355    1,777 1,460 4,498 7,993 Médio 2,10 62.190          34.550   F
RENAULT Nacionais MÉGANE SEDAN - GASOLINA 1.6 3.500 1,6           110    81     195/65 R15 195 65 15 63,45           1.285    1,777 1,460 4,498 7,993 Médio 2,10 56.382          31.324   G
RENAULT Nacionais MÉGANE SEDAN - GASOLINA 2.0 1.750 2,0           138    101   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.355    1,777 1,460 4,498 7,993 Médio 2,10 62.190          34.550   G
RENAULT Nacionais SANDERO - FLEXFUEL 1.0 93 1,0           76      56     4,92 165/70 R13 165 70 13 56,12           1.025    1,746 1,528 4,021 7,021 Compacto 0,36 2,16 31.438          17.466   F
RENAULT Nacionais SANDERO - FLEXFUEL 1.6 661 1,6           92      68     4,21 185/65 R15 185 65 15 62,15           1.055    1,746 1,528 4,021 7,021 Compacto 0,36 2,16 39.809          22.116   F
RENAULT Nacionais SCÉNIC - FLEXFUEL 1.6 2.305 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.250    1,719 1,615 4,169 7,167 Médio 0,33 2,25 55.809          31.005   F
RENAULT Nacionais SCÉNIC - FLEXFUEL 2.0 1.153 2,0           138    101   185/65 R15 185 65 15 62,15           1.250    1,719 1,615 4,169 7,167 Médio 0,33 2,25 76.896          42.720   F
RENAULT Nacionais SCÉNIC - GASOLINA 1.6 742 1,6           110    81     185/65 R15 185 65 15 62,15           1.250    1,719 1,615 4,169 7,167 Médio 0,33 2,25 55.809          31.005   G
RENAULT Nacionais SCÉNIC - GASOLINA 2.0 371 2,0           138    101   185/65 R15 185 65 15 62,15           1.250    1,719 1,615 4,169 7,167 Médio 0,33 2,25 76.896          42.720   G
LEXUS Importados LEXUS ES300 - GASOLINA 42 0,00 -         G
LEXUS Importados LEXUS LS430 - GASOLINA 16 0,00 -         G
TOYOTA Importados CAMRY - GASOLINA 686 0,00 -         G
TOYOTA Nacionais COROLLA - GASOLINA 11.428 1,8           136    100   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.170    1,710 1,490 4,530 7,746 Médio 0,29 2,06 64.404          35.780   G
TOYOTA Nacionais COROLLA FIELDER - FLEXFUEL 5.217 1,8           136    100   195 / 60 R15 195 60 15 61,50           1.250    1,705 1,530 4,455 7,596 Médio 2,11 75.272          41.818   F
TOYOTA Nacionais COROLLA FIELDER - GASOLINA 2.730 1,8           136    100   195 / 60 R15 195 60 15 61,50           1.250    1,705 1,530 4,455 7,596 Médio 2,11 75.272          41.818   G
TOYOTA Nacionais NEW COROLLA - FLEXFUEL 20.121 1,8           134    99     4,31 195/65 R15 195 65 15 63,45           1.255    1,760 1,465 4,539 7,989 Médio 0,29 2,09 64.404          35.780   F
AUDI Importados AUDI - GASOLINA 45 0,00 -         G
AUDI Importados AUDI A3 - GASOLINA (2.0 excluído) 959 1,6           102    75     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.425    1,765 1,423 4,286 7,565 Medio 0,33 2,03 102.033        56.685   G
AUDI Importados AUDI A4 - GASOLINA 348 0,00 -         G
AUDI Importados AUDI A6 - GASOLINA 15 0,00 -         G
AUDI Importados AUDI S4 - GASOLINA 6 0,00 -         G
AUDI Nacionais AUDI A3 - GASOLINA 217 0,00 -         G
VOLKSWAGEN Importados AUDI - GASOLINA 132 0,00 -         G
VOLKSWAGEN Importados BORA - GASOLINA 2.159 2,0           116    85     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.256    1,735 1,446 4,376 7,592 Medio 2,03 57.415          31.897   G
VOLKSWAGEN Importados JETTA - GASOLINA 5.138 2,5           170    125   205/55 R16 205 55 16 63,19           1.431    1,781 1,459 4,554 8,111 Grande 2,10 86.689          48.161   G
VOLKSWAGEN Importados NEW BEETLE - GASOLINA 867 2,0           116    85     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.246    1,724 1,498 4,081 7,036 Medio 2,09 62.760          34.867   G
VOLKSWAGEN Importados NEWBEETLE - GASOLINA 764 2,0           116    85     205/55 R16 205 55 16 63,19           1.246    1,724 1,498 4,081 7,036 Medio 2,09 62.760          34.867   G
VOLKSWAGEN Importados PASSAT - GASOLINA 2.0 e 3.2 995 3,2           250    184   235/45 R17 235 45 17 64,33           1.562    1,820 1,492 4,765 8,672 Grande 2,20 117.960        65.533   G
VOLKSWAGEN Importados PASSAT VARIANT - GASOLINA 2.0 e 3.2 529 3,2           250    184   235/45 R17 235 45 17 64,33           1.617    1,820 1,501 4,774 8,689 Grande 2,21 123.372        68.540   G
VOLKSWAGEN Importados SPACEFOX - FLEXFUEL 26.540 1,6           101    74     195/55 R15 195 55 15 59,55           1.163    1,660 1,576 4,180 6,939 Compacto 2,12 49.246          27.359   F
VOLKSWAGEN Nacionais FOX - FLEXFUEL 1.0 74.940 1,0           72      53     175/65 R14 175 65 14 58,31           977       1,640 1,548 3,804 6,239 Subcompacto 2,06 33.816          18.787   F
VOLKSWAGEN Nacionais FOX - FLEXFUEL 1.6 48.091 1,6           101    74     4.53 195/55 R15 195 55 15 59,55           1.028    1,640 1,553 3,804 6,239 Subcompacto 2,06 38.113          21.174   F
VOLKSWAGEN Nacionais GOL - FLEXFUEL 1.0 203.996 1,0           68      50     4929 175/70 R13 175 70 13 57,52           872       1,651 1,414 3,931 6,490 Compacto 1,89 27.751          15.417   F
VOLKSWAGEN Nacionais GOL - FLEXFUEL 1.6 e 1.8 39.691 1,6           101    74     175/70 R14 175 70 14 60,06           944       1,656 1,464 3,839 6,239 Subcompacto 1,96 35.235          19.575   F
VOLKSWAGEN Nacionais GOLF - FLEXFUEL 1.6 8.209 1,6           101    74     185/70 R14 185 70 14 61,46           1.192    1,735 1,457 4,204 7,294 Médio 2,05 49.371          27.428   F
VOLKSWAGEN Nacionais GOLF - FLEXFUEL 2.0 4.105 2,0           116    85     195/65 R15 195 65 15 63,45           1.268    1,735 1,457 4,204 7,294 Médio 2,05 56.463          31.368   F  
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VOLKSWAGEN Nacionais GOLF - GASOLINA 1.6 727 1,6           101    74     185/70 R14 185 70 14 61,46           1.192    1,735 1,457 4,204 7,294 Médio 2,05 49.371          27.428   G
VOLKSWAGEN Nacionais GOLF - GASOLINA 2.0 363 2,0           116    85     195/65 R15 195 65 15 63,45           1.268    1,735 1,457 4,204 7,294 Médio 2,05 56.463          31.368   G
VOLKSWAGEN Nacionais PARATI - FLEXFUEL 17.779 1,6           101    74     185/60 R14 185 60 14 57,76           1.011    1,651 1,418 4,189 6,916 Compacto 1,90 41.767          23.204   F
VOLKSWAGEN Nacionais POLO - FLEXFUEL 1.6 11.628 1,6           101    74     165/70 R14 165 70 14 58,66           1.097    1,650 1,501 3,915 6,460 Compacto 2,01 45.911          25.506   F
VOLKSWAGEN Nacionais POLO - FLEXFUEL 2.0 11.628 2,0           116    85     195/55 R15 195 55 15 59,55           1.142    1,650 1,501 3,915 6,460 Compacto 2,01 53.314          29.619   F
VOLKSWAGEN Nacionais POLO SEDAN - FLEXFUEL 1.6 15.155 1,6           101    74     195/55 R15 195 55 15 59,55           1.128    1,650 1,501 4,198 6,927 Compacto 2,01 49.653          27.585   F
VOLKSWAGEN Nacionais POLO SEDAN - FLEXFUEL 2.0 15.155 2,0           116    85     195/55 R15 195 55 15 59,55           1.171    1,650 1,501 4,198 6,927 Compacto 2,01 54.812          30.451   F
VOLKSWAGEN Nacionais POLO SEDAN - GASOLINA 1.6 154 1,6           101    74     195/55 R15 195 55 15 59,55           1.128    1,650 1,501 4,198 6,927 Compacto 2,01 49.653          27.585   G
VOLKSWAGEN Nacionais POLO SEDAN - GASOLINA 2.0 154 2,0           116    85     195/55 R15 195 55 15 59,55           1.171    1,650 1,501 4,198 6,927 Compacto 2,01 54.812          30.451   G  
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APÊNDICE B – INCONSISTÊNCIA NO ADVISOR 
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Conforme mencionado no Help do software ADVISOR no “Traction Control block Help” 

a velocidade máxima possível de ser atingida é calculada por meio da seguinte 

Equação: 

 

D

N
Vel =max  

 

Onde: 

Velmax = máxima velocidade possível de ser atingida, em m/s; 

N = numerador formado por diversas componentes, em N; 

D = denominador formado por diversas componentes, em kg/s. 

 

O Help do software ADVISOR indica que o numerador é formando pelo somatório de 

seis componentes (todos na unidade kg.m/s2 or N). A seguir estão as seis 

componentes com a nomenclatura utilizada no ADVISOR para identificar as variáveis. 

 

• (I) veh_mass * veh_gravity * (wh_1st_rrc * cosθ + sin(atan(cyc_grade)))  = 

kg.m/s2 = N 

• (II) 1/2 * veh_mass * veh_gravity * wh_2nd_rrc * cosθ * (speed at beginning of 

time step) = kg.m/s2 . s/m . m/s = kg.m/s2 = N 

• (III) 1/8 * veh_air_density * veh_CD * veh_FA * (speed at beginning of time 

step)^2 = kg/m3 . m2 . (m/s)2 = kg.m/s2  = N 

• (IV) + veh_mass * (speed at beginning of time step) / (time step duration) ]  /  = 

kg . m/s/s = kg.m/s2 = N 

• (V) max(wh_slip_force_coeff) * cos� * veh_mass * veh_gravity * 

veh_front_wt_frac = kg.m/s2 = N 

• (VI) + max(wh_slip_force_coeff) * veh_mass * veh_cg_height / veh_wheelbase 

* (speed at beginning of time step) / (time step duration) = kg . m/s2 = N 

 

E um denominador composto pelo somatório de quarto componentes (todos na 

unidade kg/s). 

• (I) [ 3/8 * veh_air_density * veh_CD * veh_FA * (speed at beginning of time 

step)  = kg/m3.m2.m/s = kg/s; 

• (II) + ½ * veh_mass * veh_gravity * wh_2nd_rrc * cos�  = kg . m/s2. s/m = kg/s; 

• (III) + veh_mass / (time step duration) = kg/s; 
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• (IV) + max(wh_slip_force_coeff) * veh_mass * veh_cg_height / veh_wheelbase 

/ (time step duration)] = kg/s 

 

Fazendo uma análise dimensional na equação é possível verificar que o resultado é 

em m/s, o que era esperado porque se deseja obter a velocidade máxima possível de 

ser atingida.  

 

smVel

s

kg
s

m
kg

Vel
D

N
Vel /

.

max

2

maxmax =∴=∴=  

 

Entretanto, quando se analisa o DIAGRAMA DE BLOCOS, apresentado no Capítulo 2, 

tem-se dez equações relacionadas ao numerador: 

 

(1) Equações que independem da tração ser dianteira ou traseira:  

-  = N  (INPUT III) 

-  = N (INPUT IV) 

- = N (INPUT V) 

+      (INPUV VIII) 

 

(2) Equações relacionadas à tração dianteira: 

+  

=N 

(INPUT II) 

+  (INPUT VI) 

  (INPUT VII) 

A entrada sete não aparece no Help do bloco “Traction Control block Help”  e a 

unidade resultane é m/s2 (aceleração) e náo N (força). 

 

(3) Equações relacionadas à tração traseira: 

 

= N (INPUT I) 
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+   (INPUT X)  

A entrada número dez não aparece no Help do programa e a unidade, em m/s2, não 

condizente com o somatório de forças, em N. 

 

-  (INPUT IX) 

 

 

 

As componentes que estão com unidades diferentes são bem pequenas quando 

comparadas às outras componentes e, provavelmente, não influenciam o resultado 

final. Contudo, aparentemente existe um erro conceitual. Foi enviado um correio 

eletrônico ao desenvolvedor do software no intuito de entender melhor a rotina, todavia 

a resposta não atendeu às expectativas e está mostrada a seguir. 

 

 

INPUT I 

INPUT III 

INPUT IV 

INPUT V 

INPUT VI 

INPUT VII 

INPUT VIII 

INPUT IX 

INPUT X 

INPUT II 
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APÊNDICE C – ROTINA PRINCIPAL 
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clear all  
clc 
format short  g 
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% DADOS DE ENTRADA DO HISTÓRICO DE LICENCIAMENTOS ANUAIS DE VEÍCULOS LEVES  
% POR TIPO DE MOTOR: GASOLINA, ÁLCOOL, FLEXFUEL E DIESEL  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
Ano_base = 2007; 
Ano_fim = 2030; 
  
% Matriz de Veiculos Leves Licenciados  
% Fonte: ANFAVEA, 2009  
%Ano = [1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 196 5 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975  1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1 991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 2008];  
Ano = [1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965  1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1 991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 
2007]; 
Anos_hist = length(Ano); 
Ano_last = Ano(1,end); 
Delta = Ano_last-1996+1; 
  
% Veiculos leves comerciais licenciados desde 1957 ate 2008 por tipo de  
% motor: gasolina, alcool, flex-fuel e diesel  
% Fonte: ANFAVEA, 2009  
%Gasolina_c = [9838 26527 41522 48207 55322 66530 5 3695 51458 46786 58673 54656 65893 61977 65801 7187 4 89143 105745 116280 
117588 113522 69247 79353 79244 59791 25538 20966 8 520 4812 4763 8822 8106 12578 39837 80270 77796 672 92 89195 120023 183409 
222756 232885 177830 120233 143315 132303 102183 10 5989 110710 87130 55737 59106 89125];  
%Alcool_c = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843 14291 7563 20814 40927 61971 67374 77759 71507 74472 53931 11746 
21843 30663 36946 22631 7898 1314 196 243 1096 682 3356 8595 3346 1149 1453 213 19 16];  
%Flex_c = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  9083 49615 83729 136588 
214214 263934];  
%Diesel_c = [0 0 466 310 4 538 1489 2222 979 859 64 8 921 914 589 504 589 573 545 726 1449 2614 4315 15 870 19686 34899 43983 28638 
29183 26169 27421 23759 36042 43612 36415 34913 297 32 51417 60132 53898 43521 70857 76465 62433 83062 80432 64341 54729 66247 
77446 82954 92175 124639];  
Licen_VL_Com_Gas = [9838 26527 41522 48207 55322 66 530 53695 51458 46786 58673 54656 65893 61977 65801  71874 89143 105745 116280 
117588 113522 69247 79353 79244 59791 25538 20966 8 520 4812 4763 8822 8106 12578 39837 80270 77796 672 92 89195 120023 183409 
222756 232885 177830 120233 143315 132303 102183 10 5989 110710 87130 55737 59106]; 
Licen_VL_Com_Alc = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 843 14291 7563 20814 40927 61971 67374  77759 71507 74472 53931 
11746 21843 30663 36946 22631 7898 1314 196 243 109 6 682 3356 8595 3346 1149 1453 213 19]; 
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Licen_VL_Com_Flex = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 9083 49615 83729 
136588 214214]; 
Licen_VL_Com_Diesel = [0 0 466 310 4 538 1489 2222 979 859 648 921 914 589 504 589 573 545 726 1449 26 14 4315 15870 19686 34899 
43983 28638 29183 26169 27421 23759 36042 43612 364 15 34913 29732 51417 60132 53898 43521 70857 76465 62433 83062 80432 64341 
54729 66247 77446 82954 92175]; 
  
% Veiculos leves de passeio licenciados desde 1957 ate 2008 por tipo de  
% motor: gasolina, alcool, flex-fuel e diesel  
% Fonte: ANFAVEA, 2009  
%Gasolina_p = [1172 3682 14371 40980 60132 83541 94 619 103427 114882 127865 139211 164341 241542 30802 4 395266 457124 557692 
639668 661332 695207 678824 797942 826462 566676 31 8929 344468 70098 28670 23892 53094 23084 64734 220 984 462585 468462 431635 
675403 1007462 1374265 1399212 1568803 1210904 1001 996 1167164 1280117 1181780 1046474 967235 609903 2 60824 186554 127896];  
%Alcool_p = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2271 226352 128679 211761 538401 503565 57817 7 619290 387176 492010 
345598 70250 129139 164840 227289 119203 32808 6333  924 981 9851 9610 14979 47366 33034 49801 30904 16 50 88 68];  
%Flex_p = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  39095 278764 728375 
1293746 1788876 2065313];  
%Diesel_p = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 291 489 1136 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];  
Licen_VL_Pass_Gas = [1172 3682 14371 40980 60132 83 541 94619 103427 114882 127865 139211 164341 241542  308024 395266 457124 
557692 639668 661332 695207 678824 797942 826462 56 6676 318929 344468 70098 28670 23892 53094 23084 64 734 220984 462585 468462 
431635 675403 1007462 1374265 1399212 1568803 12109 04 1001996 1167164 1280117 1181780 1046474 967235 6 09903 260824 186554]; 
Licen_VL_Pass_Alc = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2271 226352 128679 211761 538401 5035 65 578177 619290 387176 
492010 345598 70250 129139 164840 227289 119203 328 08 6333 924 981 9851 9610 14979 47366 33034 49801 3 0904 1650 88]; 
Licen_VL_Pass_Flex = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39095 278764 
728375 1293746 1788876]; 
Licen_VL_Pass_Diesel = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 291 489 1 136 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0]; 
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% MONTAGEM DA TABELA DE LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS LEVES (SEM SUCATEAMENTO) 
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% Cada vetor contendo os licenciamentos desde 1957 ate 2008 por tipo de motor  
% sao somados para compor o total de veiculos licen ciados por ano (ainda  
% não foi aplicado fator de sucateamento)  
Licen_VL_Pass_Total = Licen_VL_Pass_Gas' + Licen_VL _Pass_Alc' + Licen_VL_Pass_Flex' +  Licen_VL_Pass_D iesel'; 
Licen_VL_Com_Total = Licen_VL_Com_Gas' + Licen_VL_C om_Alc' + Licen_VL_Com_Flex' +  Licen_VL_Com_Diesel ';  
% Duas Matrizes onde coluna 1 = ano, coluna 2 = gas olina, coluna 3 = alcool,  
% coluna 4 = flex, coluna 5 = diesel e coluna 6 = t otal  
Matriz_Licen_VL_Pass = [Ano' Licen_VL_Pass_Gas' Lic en_VL_Pass_Alc' Licen_VL_Pass_Flex' Licen_VL_Pass_D iesel' 
Licen_VL_Pass_Total]; % Automóveis  
Matriz_Licen_VL_Com = [Ano' Licen_VL_Com_Gas' Licen _VL_Com_Alc' Licen_VL_Com_Flex' Licen_VL_Com_Diesel ' Licen_VL_Com_Total]; % 
Comerciais Leves  
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Ano_comp = length(Ano); 
Lic_ano_fnl = 2030; % último ano da esimativa  
Lic_ano_his = Ano(Ano_comp); % último ano do histórico  
Lic_ano_delta = Lic_ano_fnl - Lic_ano_his; % diferença de anos entre estimativa e histórico  
Ano(Ano_comp+1:Ano_comp+Lic_ano_delta)=(Lic_ano_his +1:1:Lic_ano_fnl); % acréscimo de anos a partir do histórico  
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% VENDAS DE VEÍCULOS POR TIPO DE MOTOR: PASSAGEIROS E COMERCIAIS  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% Market Share esperado de vendas para automóveis e  comerciais leves:  
% coluna 1 = gasolina; coluna 2 = álcool; coluna 3 = flexfuel; coluna 4 =  
% diesel.  
% Fonte: ANFAVEA, 2009  
Market_share_VL_Pass_08 = [0.052 0.0 0.948 0.00 0.0  0.0 0.0]; % Arquivo ANFAVEA vendas.xls  
Market_share_VL_Com_08 = [0.183 0.0 0.562 0.255 0.0  0.0 0.0]; % Arquivo ANFAVEA vendas.xls  
% Fonte: EPE, 2009. Plano Decenal de Expansão de En ergia 2008-2017.  
Market_share_VL_Pass_08 = [0.065 0.0 0.935 0.00 0.0  0.0 0.0]; 
Market_share_VL_Com_08 = [0.187 0.0 0.580 0.233 0.0  0.0 0.0]; 
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% VARIAÇÃO ANUAL DE AUTONOMIA DOS VEÍCULOS (KM/L)  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% Estabelece-se um fator de eficiência do veículo c om base no ANO 2007:  
% variação de 0,7% ao ano.  
% Fonte: EPE, 2009. Plano Decenal de Expansão de En ergia 2008-2017.  
Fator_efic_veic = ones(1,length(Ano)); 
Mar = length(Fator_efic_veic(1,:)) - (Ano(1,end) - 2007); 
for  i = 1 : Mar-1 
    Fator_efic_veic(1,Mar-i) = Fator_efic_veic(1,Ma r+1-i) - 0.007; 
end  
for  i = Mar+1 : length(Ano) 
    Fator_efic_veic(1,i) = Fator_efic_veic(1,-1+i) + 0.007; 
end  
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% DISTÂNCIA MÉDIA PERCORRIDA POR VEÍCULO EM FUNÇÃO DA IDADE (KM/ANO)  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% Fonte: adaptado de BORBA, 2007 apud MURGEL (1990) . Metodologia de Regio-  
% nalização do Mercado de Combustíveis Automotivos no Brasil. Dissertação  
% PPE/UFRJ, 2007.  
% CRIAÇAO DOS VETORES DO EIXO X, EQUIVALENTE AO TEM PO NA FUNÇAO 



 

156  

Tempo = (1:1:50); 
Tempo_ano = (1950:1:2008); 
Tempo = [0 Tempo]; 
  
% PARAMETRO PARA VARIAÇAO DO VALOR b NA EQUAÇAO 
var = (1:1:20); 
var = var*100; 
Minimo_km = 2.0; 
Maximo_km = 20; 
Dif = Maximo_km - Minimo_km; 
a = Dif; 
b = -3000; 
c = -0.3; 
  
% ROTINA QUE CALCULA A FUNÇAO DE GOMPERTZ VARIANDO SOMENTE O PARAMETRO b 
for  j = 1 : 41 
    km_ano(j) = Minimo_km+a*exp(b*exp(c*Tempo(j)));  
end  
km_ano = km_ano*1e3; 
  
% DADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR 
% Área Plantada (Fonte: MME, 2007)  
Ano_Prod = [2005 2010 2020 2030];   % Produção de Cana-de-açúcar  
Prod_Cana = [5.6 6.7 10.6 13.9];    % Área plantada em 10^6 ha  
Destino_prod = [0.48 0.54 0.6 0.6]; % Etanol  
Area_Etanol = Prod_Cana.*Destino_prod*1e6; % Área para Etanol 10^6 ha  
Etanol_Prod = [16 24 48 66.6]*1e9/0.81;  % Produção de Etanol a partir da área plantada (ton )  
Produtividade = Etanol_Prod./Area_Etanol; % Produção de Etanol em litros/ha  
  
% Fonte: Produtividade média da cana-de-açúcar é 68 .9 ton/ha (IBGE, 2006)  
% e a produtividade média de etanol é 84.7 litros/t on (Salla, 2008)  
% resultando em uma estimativa de 5,838 litros/ha n o ano Base.  
% Produtividade média da cana-de-açúcar é 100.3 ton /ha (IBGE, 2006)  
% e a produtividade média de etanol é 95.7 litros/t on (Salla, 2008)  
% resultando em uma estimativa de 9,594 litros/ha n o ano 2030.  
Ano_Prod = [2007 2030];   % Produção de Cana-de-açúcar  
Produtividade = [6554 9594]; % Produção de Etanol em litros/ha está batendo com o artigo  
  
Cont = 1; 
for  i = 1 : length(Produtividade) - 1 
    PRN1(i) = Produtividade(i+1) - Produtividade(i) ; 
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    PRD1(i) = Ano_Prod(i+1) - Ano_Prod(i); 
    PR1(i) = PRN1(i)/PRD1(i); 
    Prod_lpha(1,Cont) = Produtividade(i); 
    Prod_lpha(2,Cont) = Ano_Prod(i); 
    for  w = 2 : PRD1(i) 
        Cont = Cont + 1; 
        Prod_lpha(2,Cont) = Prod_lpha(2,Cont-1) + 1 ; 
        Prod_lpha(1,Cont) = Prod_lpha(1,Cont-1) + P R1(i); 
    end  
    Cont = Cont + 1; 
end  
Prod_lpha(1,Cont) = Produtividade(end); 
Prod_lpha(2,Cont) = Ano_Prod(end); 
Pos_base = (Ano_base - Ano_Prod(1))+1; 
Prod_lpha_base = Prod_lpha(1,Pos_base:end); 
  
% ------------------------------------------------- -----------------------  
% FATORES DE EMISSÃO DE CO2: gasolina, álcool anidr o e álcool hidratado.  
% ------------------------------------------------- -----------------------  
% Fatores de Emissão de CO2 para Gasolina, Álcool A nidro e Álcool Hidratado  
% considerando ciclo de vida As emissões de GHG no ciclo de vida do etanol  
% brasileiro foram 436 kg CO2eq/m3 de álcool anidro  e 417 kg CO2eq/m3 de  
% álcool hidrato, sendo estimados em 2020 respectiv amente 345 e 330 kg  
% CO2eq/m3 (Macedo, et al., 2008). As emissões da g asolina Well-to-Tank  
% foram consideradas na ordem de 393 CO2eq/m3 (IES,  2006) e as emissões  
% Tank-to-Wheel foram estimadas em 2,269 kg CO2eq/m 3 (calculado)  
% resultando em 2,662 kg CO2eq / m3.  Referências e stão no paper.  
Vet_Emis_Ano = [2007 2020 2030]; 
Vet_Emis_Gas = [2.662 2.662 2.662]; 
Vet_Emis_Aan = [0.436 0.345 0.345]; 
Vet_Emis_Ahi = [0.417 0.330 0.330]; 
Cont = 1; 
for  w = 1 : length(Vet_Emis_Ano)-1 
    Ngas1(w) = Vet_Emis_Gas(1,w+1)-Vet_Emis_Gas(1,w ); 
    Naan1(w) = Vet_Emis_Aan(1,w+1)-Vet_Emis_Aan(1,w ); 
    Nahi1(w) = Vet_Emis_Ahi(1,w+1)-Vet_Emis_Ahi(1,w ); 
    Dems(w) = Vet_Emis_Ano(1,w+1)-Vet_Emis_Ano(1,w) ; 
    Rgas(w) = Ngas1(w)/Dems(w); 
    Raan(w) = Naan1(w)/Dems(w); 
    Rahi(w) = Nahi1(w)/Dems(w); 
    Vet_Emis_Ano_in(1,Cont) = Vet_Emis_Ano(1,w); 
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    Vet_Emis_Gas_in(1,Cont) = Vet_Emis_Gas(1,w); 
    Vet_Emis_Aan_in(1,Cont) = Vet_Emis_Aan(1,w); 
    Vet_Emis_Ahi_in(1,Cont) = Vet_Emis_Ahi(1,w); 
    for  i = 2 : Dems(w) 
        Cont = Cont + 1; 
     %   Frota_proj_MME07_interp(1,Cont)=Frota_proj_MME0 7_interp(1,Cont-1)+ 1;  
     %   Frota_proj_MME07_interp(2,Cont)=Frota_proj_MME0 7_interp(2,Cont-1)+ P1(w);  
        Vet_Emis_Ano_in(1,Cont) = Vet_Emis_Ano_in(1 ,Cont-1) + 1; 
        Vet_Emis_Gas_in(1,Cont) = Vet_Emis_Gas_in(1 ,Cont-1) + Rgas(w); 
        Vet_Emis_Aan_in(1,Cont) = Vet_Emis_Aan_in(1 ,Cont-1) + Raan(w); 
        Vet_Emis_Ahi_in(1,Cont) = Vet_Emis_Ahi_in(1 ,Cont-1) + Rahi(w); 
    end  
    Cont = Cont + 1; 
end  
c = length(Vet_Emis_Ano_in); 
Vet_Emis_Ano_in(1,Cont) = Vet_Emis_Ano(1,end); 
Vet_Emis_Gas_in(1,Cont) = Vet_Emis_Gas(1,end); 
Vet_Emis_Aan_in(1,Cont) = Vet_Emis_Aan(1,end); 
Vet_Emis_Ahi_in(1,Cont) = Vet_Emis_Ahi(1,end); 
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% MODELOS DE ESTIMATIVA DE FROTA:  
% I - FATOR DE AUMENTO DOS LICENCIAMENTOS ANUAIS  
% II - FROTA OFICIALMENTE ESTIMADA NO PLANO NACIONA L DE ENERGIA 2030  
Modelo_Frota = 'II' ; 
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
  
switch  lower(Modelo_Frota) 
  
    case  { 'i' }   
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        %  CASO I: ESTIMATIVA DAS VENDAS DE VEÍCULOS LEVES A PARTIR DE 2008  
        % (EXTRAPOLAÇÃO ATÉ 2030): PASSAGEIROS E COMERCIAIS  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % Cálculo dos licenciamentos de veículos novos até 2030:  
        % Fonte: Taxa de 4,7% ao ano até 2020, AZEVEDO (200 7). The Energy  
        % Matrix of the Transport Sector.  
        Lic_tx_p = .047; % taxa de crescimento anual de licenciamentos de ve ículos de passageiros  
        Lic_tx_c = .047; % taxa de crescimento anual de licenciamentos de ve ículos comerciais  
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        Licen_proj_2030_VLpass = Licen_VL_Pass_Tota l; % busca os valores anteriores de licenciamentos anu ais de veículos de 
passageiros  
        Licen_proj_2030_VLcom = Licen_VL_Com_Total;  % busca os valores anteriores de licenciamentos anu ais de veículos comerciais  
                
        % Estimativa de licenciamentos a partir de 2008 até  2030:  
        for  i = 1 : Lic_ano_delta 
            % A partir do Ano 2021 supos-se taxa de crescimento  de 3,5% ao ano  
            % para automóveis e comerciais leves  
            Licen_proj_2030_VLpass(Ano_comp+i) = (1 +(Lic_tx_p*i))*Licen_proj_2030_VLpass(Ano_comp); 
            Licen_proj_2030_VLcom(Ano_comp+i) = (1+ (Lic_tx_c*i))*Licen_proj_2030_VLcom(Ano_comp); 
            % Da frota estimada de automóveis a partir de 2008,  quantos têm motores gasolina,  
            % alcool, flexfuel, hibrido e elétrico  
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,1) = Ma triz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i-1,1) + 1; 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,2) = Li cen_proj_2030_VLpass(Ano_comp+i) * Market_share_VL_ Pass_08(1); 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,3) = Li cen_proj_2030_VLpass(Ano_comp+i) * Market_share_VL_ Pass_08(2); 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,4) = Li cen_proj_2030_VLpass(Ano_comp+i) * Market_share_VL_ Pass_08(3); 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,5) = Li cen_proj_2030_VLpass(Ano_comp+i) * Market_share_VL_ Pass_08(4); 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,6) = su m(Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+i,2:5)); 
            % Da frota estimada de comerciais leves a partir de  2008, quantos têm motores gasolina,  
            % alcool, flexfuel, hibrido e elétrico  
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,1) = Mat riz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i-1,1) + 1; 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,2) = Lic en_proj_2030_VLcom(Ano_comp+i) * Market_share_VL_Co m_08(1); 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,3) = Lic en_proj_2030_VLcom(Ano_comp+i) * Market_share_VL_Co m_08(2); 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,4) = Lic en_proj_2030_VLcom(Ano_comp+i) * Market_share_VL_Co m_08(3); 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,5) = Lic en_proj_2030_VLcom(Ano_comp+i) * Market_share_VL_Co m_08(4); 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,6) = sum (Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,2:5)); 
            %Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+i,7) = Licen_proj_203 0_VLcom(Ano_comp+i)*Market_share_VL_Com_08(6);  
        end  
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % APLICAÇÃO DA CURVA DE SUCATEAMENTO NOS DADOS DE VENDAS ANUAIS: VEÍCULOS  
        % LEVES DE PASSAGEIROS 
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % Funçao de Gompertz de sucateamento (Fonte: MCT, 1 998 baseada em curva da  
        % Petrobras  
        % S(t) = a.exp(b.exp(c.t))  
        t = [0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9. 5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5  20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 
25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 3 5.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5]; 
        tam = length(t); 
        gompertz_p = zeros(1,tam); 
        % Veiculos leves de passeio  
        a1=1.798; 
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        b1=-0.137; 
        st_p = 1-exp(-1*exp(a1+b1*t))'; 
        for  i = 1 : tam 
            if  i == 1 
                % fixa o primeiro ano com sucateamento zero  
                gompertz_p(1) = 0; 
            else  
                gompertz_p(i) = st_p(tam-i+1); 
            end  
        end  
        cont2 = 1; 
        % Número de anos que se deseja estimar a frota (his tórico + estimado)  
        Anos = 30+Lic_ano_delta; 
        % Calculo das frotas a partir de 2008 até 1978 (30 anos). Matriz 150  
        % colunas (5 colunas por ano de sucateamento)  
        for  j = 1 : Anos 
            % O histórico de licenciamento tem 52 anos, portant o a função de sucateamento é  
            % aplicada utilizando todo o histórico somente entr e os anos 1 e 12. A partir  
            % do ano 12 (1997), os últimos períodos são descons iderados. Esta hipótese não  
            % implica em erros significativos, pois nos primeir os anos (décadas de 50 e 60) a frota era  
            % muito pequena  
            if  j < Delta+Lic_ano_delta 
                dif = Ano_comp+Lic_ano_delta - tam + 2 - j; 
                Frota = Matriz_Licen_VL_Pass(dif:An o_comp+Lic_ano_delta-j+1,2:6); 
                cont = (j - 1)*5; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_p(:,i+cont) = Frota(: ,i).*gompertz_p'; 
                    Frota_Anual_VL_Pass(j,i) = sum( Frota_suc_p(:,i+cont)); 
                end  
            else  
                clear Frota  
                Frota = Matriz_Licen_VL_Pass(1:Ano_ comp+Lic_ano_delta-j+1,2:6); 
                cont = (j - 1)*5; 
                cont2 = cont2 + 1; 
                Frota_suc_p(1:cont2-1,cont+1:i+cont )=0; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_p(cont2:tam,i+cont) =  Frota(:,i).*gompertz_p(cont2:length(gompertz_p))';  
                    Frota_Anual_VL_Pass(j,i) = sum( Frota_suc_p(cont2:tam,i+cont)); 
                end  
            end  
        end  
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        clear Frota  t  
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % APLICAÇÃO DA CURVA DE SUCATEAMENTO NOS DADOS DE VENDAS ANUAIS: VEÍCULOS  
        % LEVES COMERCIAIS 
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % Funçao de Gompertz de sucateamento (Fonte: MCT, 1 998 baseada em curva da  
        % Petrobras  
        % S(t) = a.exp(b.exp(c.t))  
        t = [0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9. 5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5  20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 
25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 3 5.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5]; 
        tam = length(t); 
        gompertz_c = zeros(1,1:tam); 
        % Veiculos leves comerciais  
        a1=1.618; 
        b1=-0.141; 
        st_c = 1-exp(-1*exp(a1+b1*t))'; 
        for  i = 1 : tam 
            if  i == 1 
                gompertz_c(1) = 0; 
            else  
                gompertz_c(i) = st_c(tam-i+1); 
            end  
        end  
        cont2 = 1; 
        % Calculo das frotas:  
        for  j = 1 : Anos 
            if  j < Delta+Lic_ano_delta 
                dif = Ano_comp+Lic_ano_delta - tam + 2 - j; 
                Frota = Matriz_Licen_VL_Com(dif:Ano _comp+Lic_ano_delta-j+1,2:6); 
                cont = (j - 1)*5; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_c(:,i+cont) = Frota(: ,i).*gompertz_c'; 
                    Frota_Anual_VL_Com(j,i) = sum(F rota_suc_c(:,i+cont)); 
                end  
            else  
                clear Frota  
                Frota = Matriz_Licen_VL_Com(1:Ano_c omp+Lic_ano_delta-j+1,2:6); 
                cont = (j - 1)*5; 
                cont2 = cont2 + 1; 
                Frota_suc_c(1:cont2-1,cont+1:i+cont )=0; 
                for  i = 1 : 5 
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                    Frota_suc_c(cont2:tam,i+cont) =  Frota(:,i).*gompertz_c(cont2:length(gompertz_c))';  
                    Frota_Anual_VL_Com(j,i) = sum(F rota_suc_c(cont2:tam,i+cont)); 
                end  
            end  
        end  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % ESTIMATIVA DE FROTA CIRCULANTE SUCATEADA: VEÍCULO S LEVES DE  
        % PASSAGEIROS E COMERCIAIS (2030)  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % Frota circulante sucateada estimada por ano de ve ículos leves coluna 1 = gasolina;  
        % coluna 2 = álcool; coluna 3 = flexfuel; coluna 4 = % diesel  
        Frota_suc = Frota_suc_p + Frota_suc_c; 
  
        % Frota circulante sucateada total (1979 a 2030) po r tipo de motor (G, E,  
        % F, D, TOTAL)  
        Frota_Total_VL = Frota_Anual_VL_Pass + Frot a_Anual_VL_Com; 
  
    case  { 'ii' }   
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % CASO II: FROTA BASEADA EM ESTIMATIVAS OFICIAIS DA  EPE 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
  
        Lic_ano_fnl = 2030; % último ano da esimativa  
        Lic_ano_his = Ano(Ano_comp); % último ano do histórico  
        Lic_ano_delta = Lic_ano_fnl - Lic_ano_his; % diferença de anos entre estimativa e histórico  
  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % FROTA 2008 - 2030 (ESTIMATIVA OFICIAL)  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % Frota projetada baseando-se nas fontes a seguir. Valores ausentes  
        % foram interpolados. Objetivo de utilizar estimati va oficial é  
        % validar a metodologia.  
        % Fonte: EPE, 2009. Plano Decenal de Expansão de En ergia 2008-2017.  
        % Fonte: MME, 2007. Matriz Energética 2030.  
        Frota_proj_MME07(1,:)=[2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030]; 
        Frota_proj_MME07(2,:)=[23.2 24.7 26.1 27.5 28.8 30.2 31.8 33.4 35.2 37.1 39.0 53.0 70.0]; 
        Cont = 1; 
        for  w = 1 : length(Frota_proj_MME07(1,:))-1 
            PN1(w) = Frota_proj_MME07(2,w+1)-Frota_ proj_MME07(2,w); 
            PD1(w) = Frota_proj_MME07(1,w+1)-Frota_ proj_MME07(1,w); 
            P1(w) = PN1(w)/PD1(w); 
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            Frota_proj_MME07_interp(1,Cont) = Frota _proj_MME07(1,w); 
            Frota_proj_MME07_interp(2,Cont) = Frota _proj_MME07(2,w); 
            for  i = 2 : PD1(w) 
                Cont = Cont + 1; 
                Frota_proj_MME07_interp(1,Cont)=Fro ta_proj_MME07_interp(1,Cont-1)+ 1; 
                Frota_proj_MME07_interp(2,Cont)=Fro ta_proj_MME07_interp(2,Cont-1)+ P1(w); 
            end  
            Cont = Cont + 1; 
        end  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % LICENCIAMENTOS ANUAIS A PARTIR DA FROTA: DUAS CLA SSES 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        Dim_MME07_inter = length(Frota_proj_MME07_i nterp(1,:)); 
        Frota_proj_MME07_interp(1,Dim_MME07_inter+1 ) = Frota_proj_MME07(1,end); 
        Frota_proj_MME07_interp(2,Dim_MME07_inter+1 ) = Frota_proj_MME07(2,end); 
        Frota_proj_MME07_interp(3,:)=Frota_proj_MME 07_interp(2,:)*(1-0.15); 
        Frota_proj_MME07_interp(4,:)=Frota_proj_MME 07_interp(2,:)*(0.15); 
         
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % Para encontrar a frota de 2008 é necessario aplic ar a função  
        % de sucateamento nos licenciamentos, contudo falta m os  
        % licenciamentos de 2008:  
        % 1) Faz-se os sucateamento de 2008 para trás;  
        % 2) A frota oficial 2008 menos sucateamento acima resultam na  
        % frota sucateada de 2008  
        % 3) Aplica-se o fator de sucateamento em 2008 e en contram-se os  
        % licenciamentos deste ano.  
        % 4) Repete-se este procedimento até 2030.  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
         
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % CURVA DE SUCATEAMENTO: VEÍCULOS LEVES DE PASSAGEIROS 
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % Fonte: MCT, 1998 baseada em curva da Petrobras  
        % S(t) = a.exp(b.exp(c.t))  
        t = [0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9. 5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5  20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 
25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 3 5.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5]; 
        tam = length(t); 
        gompertz_p(1,1:tam) = zeros; 
        % Veiculos leves de passeio  
        a1=1.798; 
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        b1=-0.137; 
        st_p = 1-exp(-1*exp(a1+b1*t))'; 
        for  i = 1 : tam 
            if  i == 1 
                % fixa o primeiro ano com sucateamento zero  
                gompertz_p(1) = 0; 
            else  
                gompertz_p(i) = st_p(tam-i+1); 
            end  
        end  
        cont2 = 1; 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % LICENCIAMENTOS E SUCATEAMENTOS DESDE 2008 ATÉ 2030 A PARTIR DA  
        % FROTA OFICIAL  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        for  j = 1 : Lic_ano_delta 
            % O histórico de licenciamento tem 52 anos, portant o a função de sucateamento é  
            % aplicada utilizando todo o histórico somente entr e os anos 1 e 12. A partir  
            % do ano 12 (1997), os últimos períodos são descons iderados. Esta hipótese não  
            % implica em erros significativos, pois nos primeir os anos (décadas de 50 e 60) a frota era  
            % muito pequena  
            dif = Ano_comp+Lic_ano_delta - tam + 2 - j; 
            Frota = Matriz_Licen_VL_Pass(length(Mat riz_Licen_VL_Pass(:,1))-tam+2:end,2:6); 
            %cont = (j - 1)*5;  
            cont = (Lic_ano_delta - j)*5; 
            % Calcula a frota do ano seguinte sem incluir o últ imo ano.  
            % Exemplo: calcula a frota circulante em 2008 sem  
            % desconsiderando as vendas de 2008. Cálculo de tra s para  
            % frente: da frota MME estimam-se os licenciamentos  anuais.  
            for  i = 1 : 5 
                Frota_suc_p(1:tam-1,i+cont) = Frota (:,i).*gompertz_p(1,1:tam-1)'; 
                Frota_Anual_VL_Pass(Lic_ano_delta-j +1,i) = sum(Frota_suc_p(:,i+cont)); 
            end  
            Sucat_estim_VL_Pass = (Frota_proj_MME07 _interp(3,j) * 1e6 - sum(Frota_Anual_VL_Pass(Lic_an o_delta-
j+1,1:3)))/sum(Market_share_VL_Pass_08(1:3)); 
            Sucat_estim_VL_Pass = Sucat_estim_VL_Pa ss*Market_share_VL_Pass_08; 
            Licen_estim_VL_Pass = Sucat_estim_VL_Pa ss/gompertz_p(end); 
            Licen_estim_VL_Pass = Licen_estim_VL_Pa ss; 
            % Insere os dados do último ano de licenciamentos  
            Frota_suc_p(tam,cont+1:cont+4) = Sucat_ estim_VL_Pass(1,1:4); 
            Frota_suc_p(tam,cont+5) = sum(Frota_suc _p(tam,cont+1:cont+4)); 
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            Frota_Anual_VL_Pass(Lic_ano_delta-j+1,: ) = Frota_Anual_VL_Pass(Lic_ano_delta-j+1,:)+ Frota _suc_p(tam,cont+1:cont+5); 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+j,1) = Ma triz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+j-1,1) + 1; 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+j,2:5) = Licen_estim_VL_Pass(1:4); 
            Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+j,6) = su m(Matriz_Licen_VL_Pass(Ano_comp+j,2:5)); 
            clear Frota  
        end  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % CÁLCULO DA FROTA NOS ANOS ANTERIORES A 2008, COMPONDO MATRIZ DE 
        % SUCATEAMENTO 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        for  j = 1 : Anos_hist-Lic_ano_delta 
            % O histórico de licenciamento tem 52 anos, portant o a função de sucateamento é  
            % aplicada utilizando todo o histórico somente entr e os anos 1 e 12. A partir  
            % do ano 12 (1997), os últimos períodos são descons iderados. Esta hipótese não  
            % implica em erros significativos, pois nos primeir os anos (décadas de 50 e 60) a frota era  
            % muito pequena  
            if  j < Delta 
                dif = Ano_comp - tam + 2 - j; 
                Frota = Matriz_Licen_VL_Pass(dif:An o_comp-j+1,2:6); 
                cont = 23*5 + (j - 1)*5; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_p(:,i+cont) = Frota(: ,i).*gompertz_p'; 
                    Frota_Anual_VL_Pass(Lic_ano_del ta+j,i) = sum(Frota_suc_p(:,i+cont)); 
                end  
            else  
                clear Frota  
                Frota = Matriz_Licen_VL_Pass(1:Ano_ comp-j+1,2:6); 
                cont = 23*5 + (j - 1)*5; 
                cont2 = cont2 + 1; 
                Frota_suc_p(1:cont2-1,cont+1:i+cont )=0; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_p(cont2:tam,i+cont) =  Frota(:,i).*gompertz_p(cont2:length(gompertz_p))';  
                    Frota_Anual_VL_Pass(Lic_ano_del ta+j,i) = sum(Frota_suc_p(cont2:tam,i+cont)); 
                end  
            end  
        end  
  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % CURVA DE SUCATEAMENTO: VEÍCULOS LEVES COMERCIAIS 
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % Fonte: MCT, 1998 baseada em curva da Petrobras  
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        % S(t) = a.exp(b.exp(c.t))  
        t = [0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9. 5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5  20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 
25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 3 5.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5]; 
        tam = length(t); 
        gompertz_c(1,1:tam) = zeros; 
        % Veiculos leves comerciais  
        a1=1.618; 
        b1=-0.141; 
        st_c = 1-exp(-1*exp(a1+b1*t))'; 
        for  i = 1 : tam 
            if  i == 1 
                gompertz_c(1) = 0; 
            else  
                gompertz_c(i) = st_c(tam-i+1); 
            end  
        end  
        cont2 = 1; 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % LICENCIAMENTOS E SUCATEAMENTOS DESDE 2008 ATÉ 2030 A PARTIR DA  
        % FROTA OFICIAL  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        for  j = 1 : Lic_ano_delta 
            % O histórico de licenciamento tem 52 anos, portant o a função de sucateamento é  
            % aplicada utilizando todo o histórico somente entr e os anos 1 e 12. A partir  
            % do ano 12 (1997), os últimos períodos são descons iderados. Esta hipótese não  
            % implica em erros significativos, pois nos primeir os anos (décadas de 50 e 60) a frota era  
            % muito pequena  
            dif = Ano_comp+Lic_ano_delta - tam + 2 - j; 
            Frota = Matriz_Licen_VL_Com(length(Matr iz_Licen_VL_Com(:,1))-tam+2:end,2:6); 
            cont = (Lic_ano_delta - j)*5; 
            % Calcula a frota do ano seguinte sem incluir o últ imo ano.  
            % Exemplo: calcula a frota circulante em 2008 sem  
            % desconsiderando as vendas de 2008. Cálculo de tra s para  
            % frente: da frota MME estimam-se os licenciamentos  anuais.  
            for  i = 1 : 5 
                Frota_suc_c(1:tam-1,i+cont) = Frota (:,i).*gompertz_c(1,1:tam-1)'; 
                Frota_Anual_VL_Com(Lic_ano_delta-j+ 1,i) = sum(Frota_suc_c(:,i+cont)); 
            end  
            Sucat_estim_VL_Com = (Frota_proj_MME07_ interp(4,j) * 1e6 - sum(Frota_Anual_VL_Com(Lic_ano_ delta-
j+1,1:3)))/sum(Market_share_VL_Com_08(1:3)); 
            Sucat_estim_VL_Com = Sucat_estim_VL_Com *Market_share_VL_Com_08; 
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            Licen_estim_VL_Com = Sucat_estim_VL_Com /gompertz_c(end); 
            Licen_estim_VL_Com = Licen_estim_VL_Com ; 
            % Insere os dados do último ano de licenciamentos  
            Frota_suc_c(tam,cont+1:cont+4) = Sucat_ estim_VL_Com(1:4); 
            Frota_suc_c(tam,cont+5) = sum(Frota_suc _c(tam,cont+1:cont+4)); 
            Frota_Anual_VL_Com(Lic_ano_delta-j+1,:)  = Frota_Anual_VL_Com(Lic_ano_delta-j+1,:)+ Frota_s uc_c(tam,cont+1:cont+5); 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+j,1) = Mat riz_Licen_VL_Com(Ano_comp+j-1,1) + 1; 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+j,2:5) = L icen_estim_VL_Com(1:4); 
            Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+j,6) = sum (Matriz_Licen_VL_Com(Ano_comp+j,2:5)); 
            clear Frota  
        end  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % CÁLCULO DA FROTA NOS ANOS ANTERIORES A 2008, COMPONDO MATRIZ DE 
        % SUCATEAMENTO 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        for  j = 1 : Anos_hist-Lic_ano_delta 
            % O histórico de licenciamento tem 52 anos, portant o a função de sucateamento é  
            % aplicada utilizando todo o histórico somente entr e os anos 1 e 12. A partir  
            % do ano 12 (1997), os últimos períodos são descons iderados. Esta hipótese não  
            % implica em erros significativos, pois nos primeir os anos (décadas de 50 e 60) a frota era  
            % muito pequena  
            if  j < Delta 
                dif = Ano_comp - tam + 2 - j; 
                Frota = Matriz_Licen_VL_Com(dif:Ano _comp-j+1,2:6); 
                cont = 23*5 + (j - 1)*5; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_c(:,i+cont) = Frota(: ,i).*gompertz_c'; 
                    Frota_Anual_VL_Com(Lic_ano_delt a+j,i) = sum(Frota_suc_c(:,i+cont)); 
                end  
            else  
                clear Frota  
                Frota = Matriz_Licen_VL_Com(1:Ano_c omp-j+1,2:6); 
                cont = 23*5 + (j - 1)*5; 
                cont2 = cont2 + 1; 
                Frota_suc_c(1:cont2-1,cont+1:i+cont )=0; 
                for  i = 1 : 5 
                    Frota_suc_c(cont2:tam,i+cont) =  Frota(:,i).*gompertz_c(cont2:length(gompertz_c))';  
                    Frota_Anual_VL_Com(Lic_ano_delt a+j,i) = sum(Frota_suc_c(cont2:tam,i+cont)); 
                end  
            end  
        end  
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        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % ESTIMATIVA DE FROTA CIRCULANTE SUCATEADA: VEÍCULO S LEVES DE  
        % PASSAGEIROS E COMERCIAIS (2030)  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % Frota circulante sucateada estimada por ano de ve ículos leves coluna 1 = gasolina;  
        % coluna 2 = álcool; coluna 3 = flexfuel; coluna 4 = % diesel  
        Frota_suc = Frota_suc_p + Frota_suc_c; 
        % Frota circulante sucateada total (1979 a 2030) po r tipo de motor (G, E,  
        % F, D, TOTAL)  
        Frota_Total_VL = Frota_Anual_VL_Pass + Frot a_Anual_VL_Com; 
  
end  
  
%-------------------------------------------------- -----------------------  
% ESCOLHA DO CENÁRIO DE SIMULACAO A SER UTILIZADO  
% ------------------------------------------------- -----------------------  
% CENÁRIOS: 
% CENÁRIO X:    LINHA DE BASE  
% CENÁRIO I.1:  MUDANÇAS INCREMENTAIS  
% CENÁRIO I.2:  MUDANÇAS INCREMENTAIS + EFEITO ESTR UTURA 
% CENÁRIO II:   MUDANÇAS AGRESSIVAS HÍBRIDOS E ELÉT RICOS 
  
Cenario = 'x' ; 
Estrutura = 'S' ; 
Efeito_Estrutura = 'MODELO'; 
Efeito_Estrutura = 'CATEGO' ; 
  
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% DADOS DO ANO BASE: BUSCAR NA ROTINA 
% ------------------------------------------------- ------------------------  
% Market share das vendas entre categorias oficiais  em 2007  
Share_2007 = [27.50 4.10 5.40 18.80 8.30 6.10 2.10 1.20 1.50 4.30 5.10 5.20 0.80 5.50 1.40 0.70 1.20 0 .70 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00]/100; 
Share_2007 = Share_2007'; 
% Consumo energetico dos veiculos por categoria em 2007, dados em MJ/km  
MJ_2007 = [1.91 2.03 1.86 1.90 2.08 1.90 2.25 2.18 1.98 1.95 2.16 2.19 2.39 2.16 1.93 3.37 2.07 2.93 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0]; 
% Consumo de combustivel dos veiculos por categoria  em 2007, dados em km/l  
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Aut_2007 = [9.92  15.34  9.48  13.93  10.07  15.75  9.96  15.37  9.24  13.57  9.89  15.41  8.49  12.53   9.24  12.81  9.58  14.72  
9.59  15.16  8.71  12.85  9.11  12.62  11.59  8.98  13.19  9.79  15.25  5.88  8.46  9.14  14.25  9.78  11.92  17.92  11.46  17.14  
10.51  15.69  13.95  16.08  10.77  15.17  10.17  64 .39  61.48]; 
Aut_2007 = [9.92  15.34  9.48  13.93  10.07  15.75  9.96  15.37  9.24  13.57  9.89  15.41  8.49  12.53   9.24  12.81  9.58  14.72  
9.59  15.16  8.71  12.85  9.11  12.62  11.59  8.98  13.19  9.79  15.25  5.88  8.46  9.14  14.25  9.78  11.92  17.92  11.46  17.14  
10.51  15.69  13.95  16.08  10.77  15.17  10.17  64 .39  61.48]*0.75; 
  
switch  lower(Cenario) 
  
    case  { 'x' } 
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % CENÁRIO 0: SEM MUDANÇA TECNOLÓGICA 
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % Market Share dos automóveis ciclo Otto (ANFAVEA, 2009; baseada nas  
        % categorias oficiais subcompacto, compacto, medio,  grande, carga,  
        % comercial subdivididos pelo tamanho do motor em 2 007. Os dados da ANFAVEA  
        % foram trabalhados modelo a modelo de veículo calc ulando a área superior  
        % do veículo e enquadrando na classificação oficial , ou seja, os dados a  
        % seguir representam um tratamento dos dados da ANF AVEA. 
        % ------------------------------------------------- -----------------------  
        % Busca variáveis da simulação: tipo, categoria, ci lindrada, tipo  
        % de combustível, quantidade de modelos simulados, autonomia e  
        % consumo energético no início e ao final do horizo nte do tempo.  
        BuscaSim 
        % Consumo energetico dos veiculos por categoria em 2030, dados em MJ/km  
        MJ_2007 = MJ_Cenario(1,:); 
        MJ_2030 = MJ_Cenario(1,:); 
        % Market share das vendas entre categorias oficiais  em 2030  
        Share(1:length(Ano_Simul),1:length(MJ_Cenar io(1,:))) = zeros; 
        for  i = 1 : length(Ano_Simul) 
            Share(i,:) = Share_2007'; 
        end  
        Share_2030 = Share_2007; 
        % Consumo de combustivel dos veiculos por categoria  em 2030, dados em km/l  
        Aut_2007 = Aut_Com(1,:)*0.75; 
        Aut_2030 = Aut_Com(1,:)*0.75; 
        %   BUSCAR VETORES CONTEMPLANDO VEÍCULOS SIMULADOS NA ROTINA SIMFROTA 
        % Tipo de combustível, categoria, cilindrada, motor  associdos aos números  
        % de market share, exemplo, 27,5% do veículos sáo s bc (subcompactos), 1000  
        % cilindradas com motor flexfuel e o combustivel testado foi Etanol 100%  
        [A,B] = size(veh_text_comb); 
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        Share = Share'; 
  
    case  { 'i' } 
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % CENÁRIO I: MUDANÇAS INCREMENTAIS 
        % ------------------------------------------------- ------------------------  
        % Busca variáveis da simulação: tipo, categoria, ci lindrada, tipo  
        % de combustível, quantidade de modelos simulados, autonomia e  
        % consumo energético no início e ao final do horizo nte do tempo.  
        BuscaSim 
        % Market share das vendas entre categorias oficiais  em 2030  
        Share_2030 = Share_2007; 
        % Market share das vendas entre categorias oficiais  em 2030  
        Share(1:length(Ano_Simul),1:length(MJ_Cenar io(1,:))) = zeros; 
        Share(1,:) = Share_2007; 
        % Consumo energetico dos veiculos por categoria em 2030, dados em MJ/km  
        %MJ_2030 = [1.55 1.60 1.48 1.55 1.64 1.51 1.78 1.61  1.58 1.50 1.67 1.54 1.74 1.69 1.53 2.51 1.59 2.05 1.35 1.40 1.50 1.71 
1.45 1.48 0.42 0.44];  
        % Consumo de combustivel dos veiculos por categoria  em 2030, dados em km/l  
        Aut_2030 = [11.45 17.82 11.25 16.49 11.90 1 8.58 11.49 17.84 10.99 16.12 11.71 18.21 10.04 14.8 1 11.65 16.13 11.27 17.47 
11.71 18.40 10.53 15.53 12.14 16.79 14.82 10.76 15. 79 11.65 18.12 7.51 10.86 10.96 17.05 12.71 14.41 2 1.54 13.88 20.76 13.01 
19.44 17.24 19.65 13.14 18.81 12.59 74.83 72.11]; 
        %   BUSCAR VETORES CONTEMPLANDO VEÍCULOS SIMULADOS NA ROTINA SIMFROTA 
        [A,B] = size(veh_text_comb); 
  
        if  Estrutura == 'S'  
            % Matriz contendo market share desde 1999-2004 até 2007-2008  
            Vendas_ano  = [1999 2000 2001 2002 2003  2004 2007 2008 2030]; 
            Vendas = [32.3 34.0 37.6 36.5 36.2 29.4  27.5 25.4 40.2 
                1.0 1.3 1.0 1.5 2.4 5.5 4.1 4.4 0 
                1.3 1.7 1.3 1.9 3.1 7.0 5.4 2.9 0 
                27.0 26.9 28.6 24.9 20.3 18.5 18.8 14.4 0 
                4.1 2.8 2.2 4.8 6.0 6.5 8.3 11.1 0 
                3.0 2.0 1.6 3.5 4.4 4.8 6.1 8.2 36. 6 
                1.1 0.7 0.6 1.2 1.5 1.7 2.1 0.8 0 
                0.6 0.4 0.3 0.7 0.9 1.0 1.2 0.8 0 
                0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.6 0 
                5.9 5.8 5.2 5.1 4.7 4.4 4.3 4.0 14. 8 
                7.1 6.9 6.2 6.0 5.6 5.2 5.1 5.9 0 
                7.2 7.1 6.3 6.2 5.7 5.3 5.2 4.4 0 
                0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 1.0  
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                4.8 5.5 5.2 4.7 4.4 5.2 5.5 3.4 5.7  
                1.3 1.4 1.4 1.2 1.1 1.4 1.4 3.4 0 
                1.1 1.1 0.7 0.3 0.2 0.1 0.7 1.0 0.1  
                1.4 1.4 1.0 1.0 2.2 2.6 1.2 3.1 1.6  
                0.8 0.8 0.6 0.6 1.3 1.6 0.7 2.5 0]/ 100; 
            Dim = length(Vendas(:,1)); 
            Vendas(Dim+1:Dim+8,:)=zeros; 
            % Extrai o mínimo consumo energético a partir do Ma rket Share 2007  
            % e do consumo energético (MJ/km) em 2030. Também o btém o índice  
            % deste vetor  
            % ANÁLISE DO MARKET SHARE COMO FUNÇÃO DO HISTÓRICO 1999-2008 POR  
            % MODELOS (27) OU CATEGORIAS (6)  
            if  Efeito_Estrutura == 'MODELO' 
                [C,I] = min(Vendas(:,1:8)'*MJ_Cenar io(end,:)'); 
                Share_2030 = (Vendas(:,I)); 
                for  y = 2: length(Ano_Simul) 
                    Share(y,:) = (Vendas(:,I))'; 
                end  
            else  
                [C,I] = min(Vendas'*MJ_Cenario(end, :)'); 
                Share_2030 = (Vendas(:,I)); 
                for  y = 2: length(Ano_Simul) 
                    Share(y,:) = (Vendas(:,I))'; 
                end  
            end  
        else  
            for  i = 2 : length(Ano_Simul) 
                Share(i,:) = Share(1,:); 
            end  
        end  
        Share = Share'; 
  
    case  { 'ii' } 
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % CENÁRIO II: TOR RUNNER + HÍBRIDOS  
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % Busca variáveis da simulação: tipo, categoria, ci lindrada, tipo  
        % de combustível, quantidade de modelos simulados, autonomia e  
        % consumo energético no início e ao final do horizo nte do tempo.  
        BuscaSim 
        % Consumo energetico dos veiculos por categoria em 2030, dados em MJ/km  
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        MJ_2007 = MJ_Cenario(1,:); 
        MJ_2030 = MJ_Cenario(1,:); 
        % Market share das vendas entre categorias oficiais  em 2030  
        Share(1:length(Ano_Simul),1:length(MJ_Cenar io(1,:))) = zeros; 
        Share_2007 = [37 36.6 16 0.8 6.9 0.7 1.2 0. 7 0 0 0 0 0 0 0 0]/100; 
        for  i = 1 : length(Ano_Simul) 
            Share(i,:) = Share_2007; 
        end  
        Share_2030 = Share_2007; 
        Share_2025 = [37 36.6 16-5 0.8 6.9 0.7 1.2 0.7 0 0 5 0 0 0 0 0]/100; 
        Share_2025 = [37 36.6 16-1.407 0.8 6.9 0.7 1.2 0.7 0 0 1.407 0 0 0 0 0]/100; 
        Share(4,:) = Share_2025; 
        Share_2030 = [37 36.6 16-10 0.8 6.9 0.7 1.2  0.7 0 0 10 0 0 0 0 0]/100; 
        Share_2030 = [37 36.6 16-2.263 0.8 6.9 0.7 1.2 0.7 0 0 2.263 0 0 0 0 0]/100; 
        Share(5,:) = Share_2030; 
        %Share_2030_elec = [0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 .8 1.0 5.7 1.6 41.8 
35.1]'/100;  
        %Share_2030_hybr = [0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 35.1 14.8 1.0 5.7 1.6 
0.0 0.0]'/100;  
  
        % Consumo de combustivel dos veiculos por categoria  em 2030, dados em km/l  
        Aut_2007 = Aut_Com(1,:)*0.75; 
        Aut_2030 = Aut_Com(1,:)*0.75; 
        %   BUSCAR VETORES CONTEMPLANDO VEÍCULOS SIMULADOS NA ROTINA SIMFROTA 
        % Tipo de combustível, categoria, cilindrada, motor  associdos aos números  
        % de market share, exemplo, 27,5% do veículos sáo s bc (subcompactos), 1000  
        % cilindradas com motor flexfuel e o combustivel testado foi Etanol 100%  
        [A,B] = size(veh_text_comb); 
        Share = Share'; 
end  
  
% ------------------------------------------------- -----------------------  
% IDENTIFICA AUTONOMIA (KM/L), MARKET SHARE E FATOR  DE UTILIZAÇÃO DOS  
% MODELOS CRIADOS NO ADVISOR EM 2007 E 2030  
% ------------------------------------------------- -----------------------  
% Obs.: para modelar um veiculo flexfuel são utilizados dois modelos do  
% ADVISOR (modelo gasolina e modelo etanol) com as mesmas características.  
% No momento de computar consumo de gasolina e alco ol é necessário  
% identificar os modelos e o tipo de combustível  
  
% Separa os consumos de etanol em km/l, gasolina em  km/l e eletricidade em  
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% MJ/km em vetores particulares para auxiliar nos c alculos de consumo da  
% frota  
  
% Vetores de inicialização  
Etanol_kml_2007 = zeros(1,veh_qtd); 
Etanol_kml_2030 = zeros(1,veh_qtd); 
Etanol_share_2030 = zeros(1,veh_qtd); 
  
Gasolina_kml_2007 = zeros(1,veh_qtd); 
Gasolina_kml_2030 = zeros(1,veh_qtd); 
Gasolina_share_2030 = zeros(1,veh_qtd); 
  
Gasolina_kml = zeros(1:Cenarios,veh_qtd); 
Etanol_kml = zeros(1:Cenarios,veh_qtd); 
Etanol_share = zeros(1:Cenarios,veh_qtd); 
Gasolina_share = zeros(1:Cenarios,veh_qtd); 
  
AEt_comb = zeros(length(Share(:,1)),1:Cenarios); 
AGas_comb = zeros(length(Share(:,1)),1:Cenarios); 
AEle_comb = zeros(length(Share(:,1)),1:Cenarios); 
  
Et_sh = zeros(length(Share(:,1)),1:Cenarios); 
Gas_sh = zeros(length(Share(:,1)),1:Cenarios); 
Ele_sh = zeros(length(Share(:,1)),1:Cenarios); 
  
Eletricidade_MJkm_2007 = zeros(1,veh_qtd); 
Eletricidade_MJkm_2030 = zeros(1,veh_qtd); 
Eletricidade_share_2030 = zeros(1,veh_qtd); 
  
Factor_etanol = 0.75;    % Proporção de km rodados com etanol em veículos flexfuel (EPE, 2008 - PDE 2017)  
Factor_gasolina = 1 - Factor_etanol; 
Cont = 0; 
  
for  i = 1 : veh_qtd 
    switch  lower(veh_text_comb(i,1)) 
        case  { 'f' }  % Se puder utilizar dois combustíveis: etanol e gas olina  
             if  veh_text_tipo(i,1:4) == 'E100'  | veh_text_tipo(i,1:4) == 'EHYB'  % Se modelo consumir etanol  
                if  i ~= veh_qtd   % Se número do modelo for diferente da quant. model os  
                    if  veh_text_comb(i+1,1) == 'F'    % Se o motor for FLEXFUEL 
                        if  veh_text_cate(i,1:3) == veh_text_cate(i+1,1:3) % Categoria do modelo seguinte IGUAL  
                            if  veh_text_cili(i,1:4) == veh_text_cili(i+1,1:4) % Cilindrada do modelo seguinte IGUAL  



 

174  

                                for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                                    Etanol_kml(j,i)  = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Etanol_share(j, i) = Share(i+Cont,j); 
                                    AEt_comb(i+Cont ,j) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Et_sh(i+Cont,j)  = Share(i+Cont,j); 
                                end  
                                Etanol_factor_kml(i ) = Factor_etanol; % Fator de quilometragem com etanol  
                                Cont = Cont - 1; 
                            else   % Cilindrada do modelo seguinte DIFERENTE  
                                for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                                    Etanol_kml(j,i)  = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Etanol_share(j, i) = Share(i+Cont,j); 
                                    AEt_comb(i+Cont ,j) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Et_sh(i+Cont,j)  = Share(i+Cont,j); 
                                end  
                                Etanol_factor_kml(i ) = Factor_etanol; 
                            end  
                        else  % Categoria do modelo seguinte DIFERENTE  
                            for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                                Etanol_kml(j,i) = A ut_Com(j,i)*0.75; 
                                Etanol_share(j,i) =  Share(i+Cont,j); 
                                AEt_comb(i+Cont,j) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                Et_sh(i+Cont,j) = S hare(i+Cont,j); 
                            end  
                            Etanol_factor_kml(i) = Factor_etanol; 
                        end  
                    else    % Se o motor for motor DIFERENTE FLEXFUEL 
                        for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                            Etanol_kml(j,i) = Aut_C om(j,i)*0.75; 
                            Etanol_share(j,i) = Sha re(i+Cont,j); 
                            AEt_comb(i+Cont,j) = Au t_Com(j,i)*0.75; 
                            Et_sh(i+Cont,j) = Share (i+Cont,j); 
                        end  
                        Etanol_factor_kml(i) = Fact or_etanol; 
                    end  
                end  
            end  
            % GASOLINA 
            if  veh_text_tipo(i,1:4) == 'G078'  | veh_text_tipo(i,1:4) == 'GHYB'   % se combustível for GASOLINA  
                if  i ~= veh_qtd 
                    if  veh_text_comb(i+1,1) == 'F'   % se puder utilizar dois combustíveis  
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                        if  veh_text_cate(i,1:3) == veh_text_cate(i+1,1:3)  % se categoria modelo seguinte IGUAL  
                            if  veh_text_cili(i,1:4) == veh_text_cili(i+1,1:4)  % se cilindrada modelo seguinte IGUAL  
                                for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                                    Gasolina_kml(j, i) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Gasolina_share( j,i) = Share(i+Cont,j); 
                                    AGas_comb(i+Con t,j) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Gas_sh(i+Cont,j ) = Share(i+Cont,j); 
                                end  
                                Gasolina_factor_kml (i) = Factor_gasolina; 
                                Cont = Cont - 1; 
                            else   % se cilindrada modelo seguinte DIFERENTE  
                                for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                                    Gasolina_kml(j, i) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Gasolina_share( j,i) = Share(i+Cont,j); 
                                    AGas_comb(i+Con t,j) = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                    Gas_sh(i+Cont,j ) = Share(i+Cont,j); 
                                end  
                                Gasolina_factor_kml (i) = Factor_gasolina; 
                            end  
                        else    % se categoria do modelo seguinte DIFERENTE  
                            for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                                Gasolina_kml(j,i) =  Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                Gasolina_share(j,i)  = Share(i+Cont,j); 
                                AGas_comb(i+Cont,j)  = Aut_Com(j,i)*0.75; 
                                Gas_sh(i+Cont,j) = Share(i+Cont,j); 
                            end  
                            Gasolina_factor_kml(i) = Factor_gasolina; 
                        end  
                    else   % se puder utilizar somente GASOLINA  
                        for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                            Gasolina_kml(j,i) = Aut _Com(j,i)*0.75; 
                            Gasolina_share(j,i) = S hare(i+Cont,j); 
                            AGas_comb(i+Cont,j) = A ut_Com(j,i)*0.75; 
                            Gas_sh(i+Cont,j) = Shar e(i+Cont,j); 
                        end  
                        Gasolina_factor_kml(i) = Fa ctor_gasolina; 
                    end  
                end  
            end  
        case  { 'g' } % caso motor for gasolina dedicado  
            for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
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                Gasolina_kml(j,i) = Aut_Com(j,i)*0. 75; 
                Gasolina_share(j,i) = Share(i+Cont, j); 
                AGas_comb(i+Cont,j) = Aut_Com(j,i)* 0.75; 
                Gas_sh(i+Cont,j) = Share(i+Cont,j);  
            end  
            Gasolina_factor_kml(i) = 1; 
        case  { 'e' } % caso motor seja elétrico dedicado  
            for  j = 1 : length(Ano_Simul) 
                Eletricidade_MJkm_2007(j,i) = 749*4 2600/(Aut_Com(j,i)*1e6*0.75); 
                Eletricidade_share(j,i) = Share(i+C ont,j); 
                AEle_comb(i+Cont,j) = 749*42600/(Au t_Com(j,i)*1e6*0.75); 
                Ele_sh(i+Cont,j) = Share(i+Cont,j);  
            end  
           % Eletricidade_MJkm_2007(i) = 749*42600/(Aut_2007(i )*1e6);  
           % Eletricidade_MJkm_2030(i) = 749*42600/(Aut_2030(i )*1e6);  
           % Eletricidade_share_2030(i) = Share_2030(i+Cont);  
           % Eletricidade_share_2007(i) = Share_2007(i+Cont);  
            Eletricidade_factor_MJkm(i) = 1; 
            Gasolina_share_2007(i) = 0; 
            Etanol_share_2007(i) = 0; 
            Gasolina_MME(i) = 0; 
            Etanol_MME(i) = 0; 
    end  
end  
  
Etanol_MME = Etanol_kml(1,:)*Etanol_share(1,:)'; 
Gasolina_MME = Gasolina_kml(1,:)*Gasolina_share(1,: )'; 
  
switch  lower(Cenario) 
  
    case  { 'x' }  % CENÁRIO 0: MUDANÇA TECNOLÓGICA AGREGADA MME 
  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS BASE LINE (07/07/2010)  
        % 1 - VEÍCULOS GASOLINA DEDICADOS  
        % 2 - VEÍCULOS ÁLCOOL DEDICADOS  
        % 3 - VEÍCULOS FLEXFUEL 
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS A PARTIR DE 2008 - 2030 ( ANO A ANO) 
        % ------------------------------------------------- ---------------  
        % a) Utiliza o market share de vendas anuais, ou se ja, contempla os  
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        % veículos leves de passageiros e comerciais de for ma indireta.  
        % b) Utiliza a frota circulante de veículos leves d e passageiros e  
        % comerciais por ano, tipo de motor.  
        % c) Utiliza a distância percorrida média (km/ano/v eíc) em função da idade  
        % do veículo.  
        % d) Utiliza a autonomia média (km/l) por tipo de c ategoria (no histórico é  
        % inserido um fator de perda de eficiência 0.7% aa (veículos antes de 2007)  
  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % DEFINIÇÃO DO MODELO 
        % 1) MODELO EM MATLAB 
        % 2) EFICIÊNCIA AGREGADA CONFORME CÁLCULO OFICIAL  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        Baseline = 'MODELO'; 
        %Baseline = 'OFICIA';  
  
        % Matriz de eficiência: linhas (Anos) e colunas (mo delos de  
        % veículos:  
        for  i = 1 : length(Ano) 
            Efic_veic_gas(i,:) = Fator_efic_veic(1, i) * Gasolina_kml(1,:); 
            Efic_veic_eta(i,:) = Fator_efic_veic(1, i) * Etanol_kml(1,:); 
            Efic_veic_gas_MME(1,i) = Fator_efic_vei c(1,i) * Gasolina_MME; 
            Efic_veic_eta_MME(1,i) = Fator_efic_vei c(1,i) * Etanol_MME; 
        end  
  
        % Rotina para calcular o consumo de Gasolina C e Ál cool Hidratado  
        for  k = 1 : Lic_ano_delta+1 
            Ano_esc=Ano(Mar+k-1); 
            Num_anos = length(Frota_suc(1,:))/5; 
            Con = Ano_fim - Ano_esc; 
            Pos_esc = length(Fator_efic_veic(1,:)) - (Ano(1,end) - Ano_esc); 
            for  i = 1 : length(Frota_suc(:,1)) % anos  
                Efic_gas = Efic_veic_gas(Pos_esc-le ngth(gompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Efic_eta = Efic_veic_eta(Pos_esc-le ngth(gompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Efic_gas_MME = Efic_veic_gas_MME(1, Pos_esc-length(gompertz_c)+1:Pos_esc); 
                Efic_eta_MME = Efic_veic_eta_MME(1, Pos_esc-length(gompertz_c)+1:Pos_esc); 
                if  Baseline == 'MODELO' 
                    for  j = 1 : veh_qtd % categorias  
                        if  Gasolina_kml(1,j) ~= 0 
                            Gasolina(i,j) = Gasolin a_share(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+1)*km_ano(i)/Efic_ga s(i,j); 
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                            Gasolina_flex(i,j) = 
Gasolina_share(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)* Gasolina_factor_kml(j)/Efic_gas(i,j); 
                        elseif  Etanol_kml(1,j) ~= 0 
                            Etanol(i,j) = Etanol_sh are(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+2)*km_ano(i)/Efic_eta(i, j); 
                            Etanol_flex(i,j) = 
Etanol_share(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Et anol_factor_kml(j)/Efic_eta(i,j); 
                        end  
                    end  
                else  
                    for  j = 1 : veh_qtd % categorias  
                        if  Gasolina_kml(1,j) ~= 0 
                            Gasolina(i,j) = Gasolin a_share(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+1)*km_ano(i)/Efic_ga s_MME(1,i); 
                            Gasolina_flex(i,j) = 
Gasolina_share(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)* Gasolina_factor_kml(j)/Efic_gas_MME(1,i); 
                        elseif  Etanol_kml(1,j) ~= 0 
                            Etanol(i,j) = Etanol_sh are(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+2)*km_ano(i)/Efic_eta_MM E(1,i); 
                            Etanol_flex(i,j) = 
Etanol_share(1,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Et anol_factor_kml(j)/Efic_eta_MME(1,i); 
                        end  
                    end  
                end  
                Consumo_gas_porano_li(k,i) = sum(Ga solina(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_eta_porano_li(k,i) = sum(Et anol(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_gas_flex_porano_li(k,i) = s um(Gasolina_flex(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_eta_flex_porano_li(k,i) = s um(Etanol_flex(i,:)); % consumo do combustível por ano  
            end  
            Consumo_gas_total_li(k) = sum(Consumo_g as_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_eta_total_li(k) = sum(Consumo_e ta_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_gas_total_flex_li(k) = sum(Cons umo_gas_flex_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_eta_total_flex_li(k) = sum(Cons umo_eta_flex_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
             
            % Totalização do consumo de etanol e gasolina no An o Base 2007  
            Consumo_li_gas(1,k) = (Consumo_gas_tota l_li(1,k) + Consumo_gas_total_flex_li(1,k))/1e9; 
            Consumo_li_eta(1,k) = (Consumo_eta_tota l_li(1,k) + Consumo_eta_total_flex_li(1,k))/1e9; 
             
            % Emissões de CO2  
            Emissoes_CO2(1,k) = Vet_Emis_Ano_in(1,k ); 
            Emissoes_CO2(2,k) = ((Consumo_li_gas(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Gas_in(1,k) * 0.75)/1e3; % [G (litros) x M (ton/g)] / [k 
(litros/m3)]  
            Emissoes_CO2(3,k) = ((Consumo_li_gas(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Aan_in(1,k) * 0.25)/1e3; 
            Emissoes_CO2(4,k) = ((Consumo_li_eta(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Ahi_in(1,k))/1e3; 
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           % Área de cana-de-açúcar  
            if  Ano_esc >= Ano_base 
                Area_Cana(1,k) = Consumo_li_eta(1,k )*1e9*1.00/Prod_lpha_base(k); 
                Area_Cana(2,k) = Consumo_li_gas(1,k )*1e9*0.25/Prod_lpha_base(k); 
                Area_Cana(3,k) = Area_Cana(1,k) + A rea_Cana(2,k); 
            end  
  
            % Validação com dados do MME:  
            MME_2017(1,:) = [2007 2008 2009 2010 20 11 2012 2013 2014 2015 2016 2017]; 
            MME_2017(3,:) = [10.37 12.59 17.20 21.8 1 26.42 30.22 34.07 37.92 41.66 45.21 48.77];    % Em bilhões de litros  
            MME_2017(2,:) = [24.78 24.59 23.04 21.4 9 19.95 19.52 19.21 18.98 18.76 18.70 18.81];    % Em bilhões de litros  
            % Erro  
            if  k <= 11 
                Difer(2,k) = (MME_2017(2,k)-Consumo _li_gas(1,k))/MME_2017(2,k); 
                Difer(3,k) = (MME_2017(3,k)-Consumo _li_eta(1,k))/MME_2017(3,k); 
            end  
            clear Gasolina  Gasolina_flex  Etanol  Etanol_flex  
     
            
        end  
  
    case  { 'i' }  % CENÁRIO I E II: MUDANÇAS INCREMENTAIS + ESTRUTURA  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % 1 - CONSUMO ANO FINAL (2030), NÃO CONSIDERANDO MU DANÇA DE SISTEMA 
        % DE TRAÇÃO (CENÁRIOS I e II)  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % Simulações feitas:  
        Mar = length(Fator_efic_veic(1,:)) - (Ano(1 ,end) - Ano_Simul(1,1)); 
        % Matriz de eficiência: linhas (Anos) e colunas (mo delos de  
        % veículos. Inicialmente aplica-se o fator de 0,7% de perda de  
        % eficiência para os veículos anteriores a 2007. Em  2007 o valor é  
        % 1.  
        for  i = 1 : Mar 
            Efic_veic_gas(i,:) = Fator_efic_veic(1, i) * Gasolina_kml(1,:); 
            Efic_veic_eta(i,:) = Fator_efic_veic(1, i) * Etanol_kml(1,:); 
            Share_g(i,:) = Gasolina_share(1,:)'; 
            Share_e(i,:) = Etanol_share(1,:)'; 
        end  
        Cont = Mar; 
        % Interpolação dos valores simulados para as autono mias (km/l)  
        for  w = 1 : length(Ano_Simul)-1 
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            ENG1(:,w) = Gasolina_kml(w+1,:) - Gasol ina_kml(w,:); 
            ENE1(:,w) = Etanol_kml(w+1,:) - Etanol_ kml(w,:); 
            NSh1(:,w) = Gasolina_share(w+1,:) - Gas olina_share(w,:); 
            NSh2(:,w) = Etanol_share(w+1,:) - Etano l_share(w,:); 
            ED1(w) = Ano_Simul(w+1) - Ano_Simul(w);  
            EG2(:,w) = ENG1(:,w)/ED1(w); 
            EE1(:,w) = ENE1(:,w)/ED1(w); 
            EG1(:,w) = NSh1(:,w)/ED1(w); 
            EG3(:,w) = NSh2(:,w)/ED1(w); 
            Efic_veic_eta(Cont,:) = Etanol_kml(w,:) ; 
            Efic_veic_gas(Cont,:) = Gasolina_kml(w, :); 
            Share_g(Cont,:) = Gasolina_share(w,:)';  
            Share_e(Cont,:) = Etanol_share(w,:)'; 
            for  i = 1 : ED1(w) 
                Cont = Cont + 1; 
                Efic_veic_gas(Cont,:) = Efic_veic_g as(Cont-1,:) + EG2(:,w)'; 
                Efic_veic_eta(Cont,:) = Efic_veic_e ta(Cont-1,:) + EE1(:,w)'; 
                Share_g(Cont,:) = Share_g(Cont-1,:)  + EG1(:,w)'; 
                Share_e(Cont,:) = Share_e(Cont-1,:)  + EG3(:,w)'; 
            end  
        end  
        % Rotina para estimar consumo de etanol e gasolina  
        for  k = 1 : Lic_ano_delta+1 
            Ano_esc=Ano(Mar+k-1); 
            Num_anos = length(Frota_suc(1,:))/5; 
            Con = Ano_fim - Ano_esc; 
            Pos_esc = length(Fator_efic_veic(1,:)) - (Ano(1,end) - Ano_esc); 
            for  i = 1 : length(Frota_suc(:,1)) % anos  
                Efic_gas = Efic_veic_gas(Pos_esc-le ngth(gompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Efic_eta = Efic_veic_eta(Pos_esc-le ngth(gompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Share_gs = Share_g(Pos_esc-length(g ompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Share_et = Share_e(Pos_esc-length(g ompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                if  Ano_esc > Ano_base 
                    for  j = 1 : veh_qtd % categorias até 47  
                        if  Gasolina_kml(1,j) ~= 0 
                            Gasolina(i,j) = Share_g s(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+1)*km_ano(i)/Efic_gas(i,j) ; 
                            Gasolina_flex(i,j) = 
Share_gs(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Gasoli na_factor_kml(j)/Efic_gas(i,j); 
                        elseif  Etanol_kml(1,j) ~= 0 
                            Etanol(i,j) = Share_et( i,j)*Frota_suc(i,Con*5+2)*km_ano(i)/Efic_eta(i,j); 
                            Etanol_flex(i,j) = Shar e_et(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Etanol_fac tor_kml(j)/Efic_eta(i,j); 
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                        end  
                    end  
                else  
                    for  j = 1 : veh_qtd % categorias até 47  
                        if  Gasolina_kml(1,j) ~= 0 
                            Gasolina(i,j) = Share_g s(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+1)*km_ano(i)/Efic_gas(i,j) ; 
                            Gasolina_flex(i,j) = 
Share_gs(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Gasoli na_factor_kml(j)/Efic_gas(i,j); 
                        elseif  Etanol_kml(1,j) ~= 0 
                            Etanol(i,j) = Share_et( i,j)*Frota_suc(i,Con*5+2)*km_ano(i)/Efic_eta(i,j); 
                            Etanol_flex(i,j) = Shar e_et(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Etanol_fac tor_kml(j)/Efic_eta(i,j); 
                        end  
                    end  
                end  
                Consumo_gas_porano_li(k,i) = sum(Ga solina(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_eta_porano_li(k,i) = sum(Et anol(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_gas_flex_porano_li(k,i) = s um(Gasolina_flex(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_eta_flex_porano_li(k,i) = s um(Etanol_flex(i,:)); % consumo do combustível por ano  
            end  
            Consumo_gas_total_li(1,k) = sum(Consumo _gas_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_eta_total_li(1,k) = sum(Consumo _eta_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_gas_total_flex_li(1,k) = sum(Co nsumo_gas_flex_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_eta_total_flex_li(1,k) = sum(Co nsumo_eta_flex_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            % Totalização do consumo de etanol e gasolina no An o Base 2007  
            Consumo_li(1,k) = Ano_esc; 
            Consumo_li_gas(1,k) = (Consumo_gas_tota l_li(1,k) + Consumo_gas_total_flex_li(1,k))/1e9; 
            Consumo_li_eta(1,k) = (Consumo_eta_tota l_li(1,k) + Consumo_eta_total_flex_li(1,k))/1e9; 
             
            % Emissões de CO2  
            Emissoes_CO2(1,k) = Vet_Emis_Ano_in(1,k ); 
            Emissoes_CO2(2,k) = ((Consumo_li_gas(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Gas_in(1,k) * 0.75)/1e3; % [G (litros) x M (ton/g)] / [k 
(litros/m3)]  
            Emissoes_CO2(3,k) = ((Consumo_li_gas(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Aan_in(1,k) * 0.25)/1e3; 
            Emissoes_CO2(4,k) = ((Consumo_li_eta(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Ahi_in(1,k))/1e3; 
  
            % Área de cana-de-açúcar  
            if  Ano_esc >= Ano_base 
                Area_Cana(1,k) = Consumo_li_eta(1,k )*1e9*1.00/Prod_lpha_base(k); 
                Area_Cana(2,k) = Consumo_li_gas(1,k )*1e9*0.25/Prod_lpha_base(k); 
                Area_Cana(3,k) = Area_Cana(1,k) + A rea_Cana(2,k); 
            end  
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        end  
  
        clear Gasolina  Gasolina_flex  Etanol  Etanol_flex  Consumo_gas_porano_li  Consumo_eta_porano_li  
        clear Consumo_gas_flex_porano_li  Consumo_eta_flex_porano_li  
  
    case  { 'ii' }  % CENÁRIO II: TOP RUNNER + HÍBRIDOS  
  
                % ------------------------------------------------- ----------------  
        % 1 - CONSUMO ANO FINAL (2030), NÃO CONSIDERANDO MU DANÇA DE SISTEMA 
        % DE TRAÇÃO (CENÁRIOS I e II)  
        % ------------------------------------------------- ----------------  
        % Simulações feitas:  
        Mar = length(Fator_efic_veic(1,:)) - (Ano(1 ,end) - Ano_Simul(1,1)); 
        % Matriz de eficiência: linhas (Anos) e colunas (mo delos de  
        % veículos. Inicialmente aplica-se o fator de 0,7% de perda de  
        % eficiência para os veículos anteriores a 2007. Em  2007 o valor é  
        % 1.  
        for  i = 1 : Mar 
            Efic_veic_gas(i,:) = Fator_efic_veic(1, i) * Gasolina_kml(1,:); 
            Efic_veic_eta(i,:) = Fator_efic_veic(1, i) * Etanol_kml(1,:); 
            Share_g(i,:) = Gasolina_share(1,:)'; 
            Share_e(i,:) = Etanol_share(1,:)'; 
        end  
        Cont = Mar; 
        % Interpolação dos valores simulados para as autono mias (km/l)  
        for  w = 1 : length(Ano_Simul)-1 
            ENG1(:,w) = Gasolina_kml(w+1,:) - Gasol ina_kml(w,:); 
            ENE1(:,w) = Etanol_kml(w+1,:) - Etanol_ kml(w,:); 
            NSh1(:,w) = Gasolina_share(w+1,:) - Gas olina_share(w,:); 
            NSh2(:,w) = Etanol_share(w+1,:) - Etano l_share(w,:); 
            ED1(w) = Ano_Simul(w+1) - Ano_Simul(w);  
            EG2(:,w) = ENG1(:,w)/ED1(w); 
            EE1(:,w) = ENE1(:,w)/ED1(w); 
            EG1(:,w) = NSh1(:,w)/ED1(w); 
            EG3(:,w) = NSh2(:,w)/ED1(w); 
            Efic_veic_eta(Cont,:) = Etanol_kml(w,:) ; 
            Efic_veic_gas(Cont,:) = Gasolina_kml(w, :); 
            Share_g(Cont,:) = Gasolina_share(w,:)';  
            Share_e(Cont,:) = Etanol_share(w,:)'; 
            for  i = 1 : ED1(w) 
                Cont = Cont + 1; 
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                Efic_veic_gas(Cont,:) = Efic_veic_g as(Cont-1,:) + EG2(:,w)'; 
                Efic_veic_eta(Cont,:) = Efic_veic_e ta(Cont-1,:) + EE1(:,w)'; 
                Share_g(Cont,:) = Share_g(Cont-1,:)  + EG1(:,w)'; 
                Share_e(Cont,:) = Share_e(Cont-1,:)  + EG3(:,w)'; 
            end  
        end  
         
                % Rotina para estimar consumo de etanol e gasolina  
        for  k = 1 : Lic_ano_delta+1 
            Ano_esc=Ano(Mar+k-1); 
            Num_anos = length(Frota_suc(1,:))/5; 
            Con = Ano_fim - Ano_esc; 
            Pos_esc = length(Fator_efic_veic(1,:)) - (Ano(1,end) - Ano_esc); 
            for  i = 1 : length(Frota_suc(:,1)) % anos  
                Efic_gas = Efic_veic_gas(Pos_esc-le ngth(gompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Efic_eta = Efic_veic_eta(Pos_esc-le ngth(gompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Share_gs = Share_g(Pos_esc-length(g ompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                Share_et = Share_e(Pos_esc-length(g ompertz_c)+1:Pos_esc,:); 
                if  Ano_esc > Ano_base 
                    for  j = 1 : veh_qtd % categorias até 47  
                        if  Gasolina_kml(1,j) ~= 0 
                            Gasolina(i,j) = Share_g s(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+1)*km_ano(i)/Efic_gas(i,j) ; 
                            Gasolina_flex(i,j) = 
Share_gs(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Gasoli na_factor_kml(j)/Efic_gas(i,j); 
                        elseif  Etanol_kml(1,j) ~= 0 
                            Etanol(i,j) = Share_et( i,j)*Frota_suc(i,Con*5+2)*km_ano(i)/Efic_eta(i,j); 
                            Etanol_flex(i,j) = Shar e_et(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Etanol_fac tor_kml(j)/Efic_eta(i,j); 
                        end  
                    end  
                else  
                    for  j = 1 : veh_qtd % categorias até 47  
                        if  Gasolina_kml(1,j) ~= 0 
                            Gasolina(i,j) = Share_g s(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+1)*km_ano(i)/Efic_gas(i,j) ; 
                            Gasolina_flex(i,j) = 
Share_gs(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Gasoli na_factor_kml(j)/Efic_gas(i,j); 
                        elseif  Etanol_kml(1,j) ~= 0 
                            Etanol(i,j) = Share_et( i,j)*Frota_suc(i,Con*5+2)*km_ano(i)/Efic_eta(i,j); 
                            Etanol_flex(i,j) = Shar e_et(i,j)*Frota_suc(i,Con*5+3)*km_ano(i)*Etanol_fac tor_kml(j)/Efic_eta(i,j); 
                        end  
                    end  
                end  



 

184  

                Consumo_gas_porano_li(k,i) = sum(Ga solina(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_eta_porano_li(k,i) = sum(Et anol(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_gas_flex_porano_li(k,i) = s um(Gasolina_flex(i,:)); % consumo do combustível por ano  
                Consumo_eta_flex_porano_li(k,i) = s um(Etanol_flex(i,:)); % consumo do combustível por ano  
            end  
            Consumo_gas_total_li(1,k) = sum(Consumo _gas_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_eta_total_li(1,k) = sum(Consumo _eta_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_gas_total_flex_li(1,k) = sum(Co nsumo_gas_flex_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            Consumo_eta_total_flex_li(1,k) = sum(Co nsumo_eta_flex_porano_li(k,:)); % consumo agregado de comubustível  
            % Totalização do consumo de etanol e gasolina no An o Base 2007  
            Consumo_li(1,k) = Ano_esc; 
            Consumo_li_gas(1,k) = (Consumo_gas_tota l_li(1,k) + Consumo_gas_total_flex_li(1,k))/1e9; 
            Consumo_li_eta(1,k) = (Consumo_eta_tota l_li(1,k) + Consumo_eta_total_flex_li(1,k))/1e9; 
             
            % Emissões de CO2  
            Emissoes_CO2(1,k) = Vet_Emis_Ano_in(1,k ); 
            Emissoes_CO2(2,k) = ((Consumo_li_gas(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Gas_in(1,k) * 0.75)/1e3; % [G (litros) x M (ton/g)] / [k 
(litros/m3)]  
            Emissoes_CO2(3,k) = ((Consumo_li_gas(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Aan_in(1,k) * 0.25)/1e3; 
            Emissoes_CO2(4,k) = ((Consumo_li_eta(1, k)*1e6) * Vet_Emis_Ahi_in(1,k))/1e3; 
  
            % Área de cana-de-açúcar  
            if  Ano_esc >= Ano_base 
                Area_Cana(1,k) = Consumo_li_eta(1,k )*1e9*1.00/Prod_lpha_base(k); 
                Area_Cana(2,k) = Consumo_li_gas(1,k )*1e9*0.25/Prod_lpha_base(k); 
                Area_Cana(3,k) = Area_Cana(1,k) + A rea_Cana(2,k); 
            end  
        end  
  
        clear Gasolina  Gasolina_flex  Etanol  Etanol_flex  Consumo_gas_porano_li  Consumo_eta_porano_li  
        clear Consumo_gas_flex_porano_li  Consumo_eta_flex_porano_li  
  
end  
  
if  Baseline == 'MODELO' 
    for  i = 1 : 5 
        AMJ_md(i) = (MJ_Cenario(i,:)*Share(:,i))/su m(Share(:,i)); 
        AGas_md(i) = (AGas_comb(:,i)'*Gas_sh(:,i))/ sum(Gas_sh(:,i)); 
        AEt_md(i) = (AEt_comb(:,i)'*Et_sh(:,i))/sum (Et_sh(:,i)); 
        AEle_md(i) = (AEle_comb(:,i)'*Ele_sh(:,i))/ sum(Ele_sh(:,i)); 
    end  
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end  
  
ADemanda(1:2,:) = [Consumo_li_gas; Consumo_li_eta];  
AEmissoes_CO2 = Emissoes_CO2'; 
AFat_Emissao(1:4,:) = [Vet_Emis_Ano_in;Vet_Emis_Gas _in;Vet_Emis_Aan_in;Vet_Emis_Ahi_in]; AFat_Emissao = AFat_Emissao'; 
ACana_b(1:2,:) = [Prod_lpha_base(1,:);Area_Cana(3,: )]; ACana_b = ACana_b'; 
ACana(:,1) = Area_Cana(3,:)'; 
  
Fim = 1; 
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APÊNDICE D – DADOS DE ENTRADA PARA ROTINA 

 

 

 

 



 

 187

% DADOS DE ENTRADA 
  
% Nomes dos modelos no Advisor  
% veh_mod_adv = char('E100_07_Sbc_1000_in', 'E100_0 7_Sbc_1400_in');  
% veh_mod_adv = char('E100_07_Sbc_1000_in', 'E100_0 7_Sbc_1400_in');  
veh_mod_adv = char( 'E100_07_Sbc_1000_F_in' , 'G078_07_Sbc_1000_F_in' , ...  
'E100_07_Sbc_1400_F_in' , 'G078_07_Sbc_1400_F_in' , ...  
'E100_07_Sbc_1600_F_in' , 'G078_07_Sbc_1600_F_in' , ...  
'E100_07_Cpt_1000_F_in' , 'G078_07_Cpt_1000_F_in' , ...  
'E100_07_Cpt_1400_F_in' , 'G078_07_Cpt_1400_F_in' , ...  
'E100_07_Cpt_1600_F_in' , 'G078_07_Cpt_1600_F_in' , ...  
'E100_07_Cpt_1800_F_in' , 'G078_07_Cpt_1800_F_in' , ...  
'E100_07_Cpt_2000_F_in' , 'G078_07_Cpt_2000_F_in' , ...    
'E100_07_Mdo_1000_F_in' , 'G078_07_Mdo_1000_F_in' , ...  
'E100_07_Mdo_1600_F_in' , 'G078_07_Mdo_1600_F_in' , ...  
'E100_07_Mdo_1800_F_in' , 'G078_07_Mdo_1800_F_in' , ...  
'E100_07_Mdo_2000_F_in' , 'G078_07_Mdo_2000_F_in' , ...  
'G078_07_Lrg_2300_G_in' , ...  
'E100_07_Frg_1400_F_in' , 'G078_07_Frg_1400_F_in' , ...  
'E100_07_Frg_1600_F_in' , 'G078_07_Frg_1600_F_in' , ...  
'E100_07_Frg_2400_F_in' , 'G078_07_Frg_2400_F_in' , ...  
'E100_07_Com_1600_F_in' , 'G078_07_Com_1600_F_in' , ...  
'G078_07_Com_2000_G_in' , 'EHYB_07_Sbc_1400_F_in' , ...  
'GHYB_07_Sbc_1400_F_in' , 'EHYB_07_Cpt_1400_F_in' , ...  
'GHYB_07_Cpt_1400_F_in' , 'EHYB_07_Mdo_1400_F_in' , ...  
'GHYB_07_Mdo_1400_F_in' , ...  
'GHYB_07_Lrg_1400_G_in' , 'GHYB_07_Frg_1400_F_in' , ...  
'EHYB_07_Frg_1400_F_in' , 'GHYB_07_Com_1400_F_in' , ...  
'EHYB_07_Com_1400_F_in' , ...  
'ELEC_07_Sbc_0040_E_in' , 'ELEC_07_Cpt_0040_E_in' ); 
  
% Quantidade de modelos  
veh_qtd = length(veh_mod_adv(:,1)); 
  
% Definição dos nomes dos arquivos de saída  
veh_out_file = char( 'veh_001.txt' , 'veh_002.txt' , 'veh_003.txt' , 
'veh_004.txt' , 'veh_005.txt' , 'veh_006.txt' , 'veh_007.txt' , 'veh_008.txt' , 
'veh_009.txt' , 'veh_010.txt' , 'veh_011.txt' , 'veh_012.txt' , 'veh_013.txt' , 
'veh_014.txt' , 'veh_015.txt' , 'veh_016.txt' , 'veh_017.txt' , 'veh_018.txt' , 
'veh_019.txt' , 'veh_020.txt' , 'veh_021.txt' , 'veh_022.txt' , 'veh_023.txt' , 
'veh_024.txt' , 'veh_025.txt' , 'veh_026.txt' , 'veh_027.txt' , 'veh_028.txt' , 
'veh_029.txt' , 'veh_030.txt' , 'veh_031.txt' , 'veh_032.txt' , 'veh_033.txt' , 
'veh_034.txt' , 'veh_035.txt' , 'veh_036.txt' , 'veh_037.txt' , 'veh_038.txt' , 
'veh_039.txt' , 'veh_040.txt' , 'veh_041.txt' , 'veh_042.txt' , 'veh_043.txt' , 
'veh_044.txt' , 'veh_045.txt' , 'veh_046.txt' , 'veh_047.txt' , 'veh_048.txt' , 
'veh_049.txt' , 'veh_050.txt' , 'veh_051.txt' , 'veh_052.txt' , 'veh_053.txt' , 
'veh_054.txt' , 'veh_055.txt' , 'veh_056.txt' , 'veh_057.txt' , 'veh_058.txt' , 
'veh_059.txt' , 'veh_060.txt' , 'veh_061.txt' , 'veh_062.txt' , 'veh_063.txt' , 
'veh_064.txt' , 'veh_065.txt' , 'veh_066.txt' , 'veh_067.txt' , 'veh_068.txt' , 
'veh_069.txt' , 'veh_070.txt' , 'veh_071.txt' , 'veh_072.txt' , 'veh_073.txt' , 
'veh_074.txt' , 'veh_075.txt' , 'veh_076.txt' , 'veh_077.txt' , 'veh_078.txt' , 
'veh_079.txt' , 'veh_080.txt' , 'veh_081.txt' , 'veh_082.txt' , 'veh_083.txt' , 
'veh_084.txt' , 'veh_085.txt' , 'veh_086.txt' , 'veh_087.txt' , 'veh_088.txt' , 
'veh_089.txt' , 'veh_090.txt' , 'veh_091.txt' , 'veh_092.txt' , 'veh_093.txt' , 
'veh_094.txt' , 'veh_095.txt' , 'veh_096.txt' , 'veh_097.txt' , 'veh_098.txt' , 
'veh_099.txt' , 'veh_100.txt' , 'veh_101.txt' , 'veh_102.txt' , 'veh_103.txt' , 
'veh_104.txt' , 'veh_105.txt' , 'veh_106.txt' , 'veh_107.txt' , 'veh_108.txt' , 
'veh_109.txt' , 'veh_110.txt' , 'veh_111.txt' , 'veh_112.txt' , 'veh_113.txt' , 
'veh_114.txt' , 'veh_115.txt' , 'veh_116.txt' , 'veh_117.txt' , 'veh_118.txt' , 
'veh_119.txt' , 'veh_120.txt' , 'veh_121.txt' , 'veh_122.txt' , 'veh_123.txt' , 
'veh_124.txt' , 'veh_125.txt' , 'veh_126.txt' , 'veh_127.txt' , 'veh_128.txt' , 
'veh_129.txt' , 'veh_130.txt' , 'veh_131.txt' , 'veh_132.txt' , 'veh_133.txt' , 
'veh_134.txt' , 'veh_135.txt' , 'veh_136.txt' , 'veh_137.txt' , 'veh_138.txt' , 
'veh_139.txt' , 'veh_140.txt' , 'veh_141.txt' , 'veh_142.txt' , 'veh_143.txt' , 
'veh_144.txt' , 'veh_145.txt' , 'veh_146.txt' , 'veh_147.txt' , 'veh_148.txt' , 
'veh_149.txt' , 'veh_150.txt' , 'veh_151.txt' , 'veh_152.txt' , 'veh_153.txt' , 
'veh_154.txt' , 'veh_155.txt' , 'veh_156.txt' , 'veh_157.txt' , 'veh_158.txt' , 
'veh_159.txt' , 'veh_160.txt' , 'veh_161.txt' , 'veh_162.txt' , 'veh_163.txt' , 
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'veh_164.txt' , 'veh_165.txt' , 'veh_166.txt' , 'veh_167.txt' , 'veh_168.txt' , 
'veh_169.txt' , 'veh_170.txt' , 'veh_171.txt' , 'veh_172.txt' , 'veh_173.txt' , 
'veh_174.txt' , 'veh_175.txt' , 'veh_176.txt' , 'veh_177.txt' , 'veh_178.txt' , 
'veh_179.txt' , 'veh_180.txt' , 'veh_181.txt' , 'veh_182.txt' , 'veh_183.txt' , 
'veh_184.txt' , 'veh_185.txt' , 'veh_186.txt' , 'veh_187.txt' , 'veh_188.txt' , 
'veh_189.txt' , 'veh_190.txt' , 'veh_191.txt' , 'veh_192.txt' , 'veh_193.txt' , 
'veh_194.txt' , 'veh_195.txt' , 'veh_196.txt' , 'veh_197.txt' , 'veh_198.txt' , 
'veh_199.txt' , 'veh_200.txt' , 'veh_201.txt' , 'veh_202.txt' , 'veh_203.txt' , 
'veh_204.txt' , 'veh_205.txt' , 'veh_206.txt' , 'veh_207.txt' , 'veh_208.txt' , 
'veh_209.txt' , 'veh_210.txt' , 'veh_211.txt' , 'veh_212.txt' , 'veh_213.txt' , 
'veh_214.txt' , 'veh_215.txt' , 'veh_216.txt' , 'veh_217.txt' , 'veh_218.txt' , 
'veh_219.txt' , 'veh_220.txt' , 'veh_221.txt' , 'veh_222.txt' , 'veh_223.txt' , 
'veh_224.txt' , 'veh_225.txt' , 'veh_226.txt' , 'veh_227.txt' , 'veh_228.txt' , 
'veh_229.txt' , 'veh_230.txt' , 'veh_231.txt' , 'veh_232.txt' , 'veh_233.txt' , 
'veh_234.txt' , 'veh_235.txt' , 'veh_236.txt' , 'veh_237.txt' , 'veh_238.txt' , 
'veh_239.txt' , 'veh_240.txt' , 'veh_241.txt' , 'veh_242.txt' , 'veh_243.txt' , 
'veh_244.txt' , 'veh_245.txt' , 'veh_246.txt' , 'veh_247.txt' , 'veh_248.txt' , 
'veh_249.txt' , 'veh_250.txt' , 'veh_251.txt' , 'veh_252.txt' , 'veh_253.txt' , 
'veh_254.txt' , 'veh_255.txt' , 'veh_256.txt' , 'veh_257.txt' , 'veh_258.txt' , 
'veh_259.txt' , 'veh_260.txt' , 'veh_261.txt' , 'veh_262.txt' , 'veh_263.txt' , 
'veh_264.txt' , 'veh_265.txt' , 'veh_266.txt' , 'veh_267.txt' , 'veh_268.txt' , 
'veh_269.txt' , 'veh_270.txt' , 'veh_271.txt' , 'veh_272.txt' , 'veh_273.txt' , 
'veh_274.txt' , 'veh_275.txt' , 'veh_276.txt' , 'veh_277.txt' , 'veh_278.txt' , 
'veh_279.txt' , 'veh_280.txt' , 'veh_281.txt' , 'veh_282.txt' , 'veh_283.txt' , 
'veh_284.txt' , 'veh_285.txt' , 'veh_286.txt' , 'veh_287.txt' , 'veh_288.txt' , 
'veh_289.txt' , 'veh_290.txt' , 'veh_291.txt' , 'veh_292.txt' , 'veh_293.txt' , 
'veh_294.txt' , 'veh_295.txt' , 'veh_296.txt' , 'veh_297.txt' , 'veh_298.txt' , 
'veh_299.txt' , 'veh_300.txt' ); 
  
% Redução de massa estimada no período  
  
% Anos  
Ano_Simul = [2007 2015 2020 2025 2030]; 
  
% Referências  
% (1) An, F., Decicco, J. M., Ross, M. R., 2001. As sessing the Fuel Economy  
% Potential of Light-Duty Vehicles. SAE Technical P aper Series,  
% 2001-01-2482.  
% (2) Kasseris, E. P.. Comparative Analysis of Auto motive Powertrain Choices  
% for the Near to Mid-Term Future. Massachusetts In stitute of Technology,  
% Mastering Thesis, 2006.  
mass_reduction_sbc = (1.00:-0.025:0.90); 
mass_reduction_cpt = (1.00:-0.025:0.90); 
mass_reduction_mdo = (1.00:-0.05:0.80); 
mass_reduction_lrg = (1.00:-0.05:0.80); 
mass_reduction_frg = (1.00:-0.025:0.90); 
mass_reduction_com = (1.00:-0.05:0.80); 
  
% Redução de coeficiente aerodinâmico  
  
% Referências  
% (1) Weiss, M. A., Heywood, J. B., Drake, E. M., S chafer, A. and AuYeung  
% F. F., On the Road in 2020: A life-cycle analysis  of new automobile  
% technologies. October, 2000.  
% (2) Kasseris, E. P.. Comparative Analysis of Auto motive Powertrain Choices  
% for the Near to Mid-Term Future. Massachusetts In stitute of Technology,  
% Mastering Thesis, 2006.  
% Melhoria do coeficiente aerodinâmico  
aero_reduction_sbc = (1.00:-0.05:0.80); 
aero_reduction_cpt = (1.00:-0.05:0.80); 
aero_reduction_mdo = (1.00:-0.05:0.80); 
aero_reduction_lrg = (1.00:-0.05:0.80); 
aero_reduction_frg = (1.00:-0.05:0.80); 
aero_reduction_com = (1.00:-0.05:0.80); 
  
% Desempenho da eficiência do motor de combustão in terna  
fc_eff_reduction_sbc = (1.00:-0.0375:0.85); 
fc_eff_reduction_cpt = (1.00:-0.0375:0.85); 
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fc_eff_reduction_mdo = (1.00:-0.0375:0.85); 
fc_eff_reduction_lrg = (1.00:-0.0375:0.85); 
fc_eff_reduction_frg = (1.00:-0.0375:0.85); 
fc_eff_reduction_com = (1.00:-0.0375:0.85); 
  
% Resistência ao rolamento  
% (1) Transportation Research Board (TRB). Tires an d Passenger Vehicle Fuel  
% Economy. Special Report 286, Washington D.C. 2006 , ISBN – 0-30909730-4.  
rol_res_reduction_sbc = (1.00:-0.0375:0.85); 
rol_res_reduction_cpt = (1.00:-0.0375:0.85); 
rol_res_reduction_mdo = (1.00:-0.0375:0.85); 
rol_res_reduction_lrg = (1.00:-0.0375:0.85); 
rol_res_reduction_frg = (1.00:-0.0375:0.85); 
rol_res_reduction_com = (1.00:-0.0375:0.85); 
  
% Fator de transformação de milhas/galão para km/l  
Ft=1.609/3.785; 
  
% Restrições físicas estabelecidas para redução dos  parâmetros acima  
  
Restricao = [830*0.95 0.27 0.85 0.009*0.85 
    872*0.95 0.27 0.85 0.009*0.85 
    1025*0.95 0.27 0.85 0.009*0.85 
    1333*0.95 0.27 0.85 0.009*0.85 
    1000*0.95 0.36 0.85 0.009*0.85 
    1204*0.95 0.30 0.85 0.009*0.85];  
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APÊNDICE E – ROTINA DE SIMULAÇÃO DINÂMICA DE VEÍCUL OS 
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% ************************************************* ************************  
% ************************************************* ************************  
% ************************************************* ************************  
% Esta subrotina I tem por objetivo:  
% 1 - Simular a variação dos parâmetros dos veículo s da frota brasileira,  
% por exemplo, massa, coeficiente aerodinâmico, res istência de rolamento  
% dos pneus e eficiência dos motores de combustão i nterna;  
% 2 - Calcular a autonomia (km/litro), consumo (l/1 00km) e intensidade  
% energética em MJ/km de cada categoria em cenários .  
% 3 - Otimizar o share (no arquivo Otimizador.m) en tre as categorias de forma 
a encontrar a  
% configuração mais atraente do ponto de vista de e ficiência levando-se em  
% consideração o histórico de vendas anuais.  
% ************************************************* ************************  
% ************************************************* ************************  
% ************************************************* ************************  
  
clear all  
clc 
  
% ************************** DADOS DE ENTRADA DO MO DELO ******************  
% ************************************************* ************************  
% Busca os dados de entrada no arquivo de Matlab de  nome "Entrada.m"  
Entrada 
Cont = 0; 
Cenarios = length(Ano_Simul); 
  
% Inicia a rotina que irá calcular a eficiência dos  modelos escolhidos com  
% base nas informações de entrada  
  
for  w = 1 : veh_qtd % quantidade de veículos  
  
    for  k = 1 : Cenarios % Simula a quantidade de cenários escolhidas (por 
modelo veículo).  
        % Por exemplo, os anos 2007, 2020 e 2030  
  
        % Rotina que salva informações a respeito do loop, w e k  
        % Quando chama-se a rotina do ADVISOR as parâmetros  w e k  
        % do loop precisam ser redefinidos. Portanto, é nec essário  
        % armazena-los  
        fid=fopen( 'Temp.txt' , 'w' ); 
        k_cont = k; 
        w_cont = w; 
        Cenarios = length(Ano_Simul); 
        Cont = Cont + 1; 
        loop = [w_cont k_cont Cont Cenarios]; 
        fwrite(fid,loop, 'double' ); fclose(fid); 
        Entrada 
  
        % Rotina carrega a configuraçao do veículo e inicia liza o espaço de  
        % trabalho.  
        input.init.saved_veh_file = veh_mod_adv(w,: ); 
        [error_code,resp]=adv_no_gui( 'initialize' ,input); 
  
        % Rotina que carrega variáveis salvas nos arquivos texto referentes  
        % às mudanças de parâmetros requeridas (massa, cx, eff, rr, etc)  
  
        % Busca os valores de k e w para a próxima iteração  
        fid=fopen( 'Temp.txt' , 'r' ); 
        loop = fread(fid,17, 'double' ); 
        w = loop(1); 
        k = loop(2); 
        Cont = loop(3); 
        fclose(fid); 
  
        % Busca as variáveis de entrada no arquivo "Entrada .m" (necessário  
        % porque a rotina do  
        % Advisor limpa todas as variáveis a cada novo mode lo simulado  
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        Entrada 
  
        % 
*************************************************** ******************  
        % *********** ALTERAÇÕES EM FUNÇÃO DO HORIZONTE DE  
*******************  
        % *******************TEMPO E TIPO DE VEÍCULO 
**************************  
        % 
*************************************************** ******************  
  
        % Em função da categoria do veículo os parâmetros s ão definidos.  
        % Por exemplo, se o veículo for subcompacto (isto e stá definido no  
        % nome do veículo) ele utiliza os valores de reduçã o de massa  
        % associada a veículos subcompactos  
        switch  lower(veh_mod_adv(w,9:11)) 
            case  { 'sbc' } 
                if  (veh_mass-136)*mass_reduction_sbc(k) > Restricao(1 ,1) 
                    mass_reduction = mass_reduction _sbc(k); 
                else  
                    mass_reduction = Restricao(1,1) /(veh_mass-136); 
                end  
                if  veh_CD*aero_reduction_sbc(k) > Restricao(1,2) 
                    aero_reduction = aero_reduction _sbc(k); 
                else  
                    aero_reduction = Restricao(1,2) /veh_CD; 
                end  
                if  fc_eff_reduction_sbc(k) > Restricao(1,3) 
                    fc_eff_reduction = fc_eff_reduc tion_sbc(k); 
                else  
                    fc_eff_reduction = Restricao(1, 3); 
                end  
                if  wh_1st_rrc*rol_res_reduction_sbc(k) > Restricao(1, 4) 
                    wh_rr_reduction = rol_res_reduc tion_sbc(k); 
                else  
                    wh_rr_reduction = Restricao(1,4 )/wh_1st_rrc; 
                end  
            case  'cpt'  
                if  (veh_mass-136)*mass_reduction_cpt(k) > Restricao(2 ,1) 
                    mass_reduction = mass_reduction _cpt(k); 
                else  
                    mass_reduction = Restricao(2,1) /(veh_mass-136); 
                end  
                if  veh_CD*aero_reduction_cpt(k) > Restricao(2,2) 
                    aero_reduction = aero_reduction _cpt(k); 
                else  
                    aero_reduction = Restricao(2,2) /veh_CD; 
                end  
                if  fc_eff_reduction_cpt(k) > Restricao(2,3) 
                    fc_eff_reduction = fc_eff_reduc tion_cpt(k); 
                else  
                    fc_eff_reduction = Restricao(2, 3); 
                end  
                if  wh_1st_rrc*rol_res_reduction_cpt(k) > Restricao(2, 4) 
                    wh_rr_reduction = rol_res_reduc tion_cpt(k); 
                else  
                    wh_rr_reduction = Restricao(2,4 )/wh_1st_rrc; 
                end  
            case  'mdo'  
                if  (veh_mass-136)*mass_reduction_mdo(k) > Restricao(3 ,1) 
                    mass_reduction = mass_reduction _mdo(k); 
                else  
                    mass_reduction = Restricao(3,1) /(veh_mass-136); 
                end  
                if  veh_CD*aero_reduction_mdo(k) > Restricao(3,2) 
                    aero_reduction = aero_reduction _mdo(k); 
                else  
                    aero_reduction = Restricao(3,2) /veh_CD; 
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                end  
                if  fc_eff_reduction_mdo(k) > Restricao(3,3) 
                    fc_eff_reduction = fc_eff_reduc tion_mdo(k); 
                else  
                    fc_eff_reduction = Restricao(3, 3); 
                end  
                if  wh_1st_rrc*rol_res_reduction_mdo(k) > Restricao(3, 4) 
                    wh_rr_reduction = rol_res_reduc tion_mdo(k); 
                else  
                    wh_rr_reduction = Restricao(3,4 )/wh_1st_rrc; 
                end  
            case  'lrg'  
                if  (veh_mass-136)*mass_reduction_lrg(k) > Restricao(4 ,1) 
                    mass_reduction = mass_reduction _lrg(k); 
                else  
                    mass_reduction = Restricao(4,1) /(veh_mass-136); 
                end  
                if  veh_CD*aero_reduction_lrg(k) > Restricao(4,2) 
                    aero_reduction = aero_reduction _lrg(k); 
                else  
                    aero_reduction = Restricao(4,2) /veh_CD; 
                end  
                if  fc_eff_reduction_lrg(k) > Restricao(4,3) 
                    fc_eff_reduction = fc_eff_reduc tion_lrg(k); 
                else  
                    fc_eff_reduction = Restricao(4, 3); 
                end  
                if  wh_1st_rrc*rol_res_reduction_lrg(k) > Restricao(4, 4) 
                    wh_rr_reduction = rol_res_reduc tion_lrg(k); 
                else  
                    wh_rr_reduction = Restricao(4,4 )/wh_1st_rrc; 
                end  
            case  'frg'  
                if  (veh_mass-136)*mass_reduction_frg(k) > Restricao(5 ,1) 
                    mass_reduction = mass_reduction _frg(k); 
                else  
                    mass_reduction = Restricao(5,1) /(veh_mass-136); 
                end  
                if  veh_CD*aero_reduction_frg(k) > Restricao(5,2) 
                    aero_reduction = aero_reduction _frg(k); 
                else  
                    aero_reduction = Restricao(5,2) /veh_CD; 
                end  
                if  fc_eff_reduction_frg(k) > Restricao(5,3) 
                    fc_eff_reduction = fc_eff_reduc tion_frg(k); 
                else  
                    fc_eff_reduction = Restricao(5, 3); 
                end  
                if  wh_1st_rrc*rol_res_reduction_frg(k) > Restricao(5, 4) 
                    wh_rr_reduction = rol_res_reduc tion_frg(k); 
                else  
                    wh_rr_reduction = Restricao(5,4 )/wh_1st_rrc; 
                end  
            case  'com'  
                if  (veh_mass-136)*mass_reduction_com(k) > Restricao(6 ,1) 
                    mass_reduction = mass_reduction _com(k); 
                else  
                    mass_reduction = Restricao(6,1) /(veh_mass-136); 
                end  
                if  veh_CD*aero_reduction_com(k) > Restricao(6,2) 
                    aero_reduction = aero_reduction _com(k); 
                else  
                    aero_reduction = Restricao(6,2) /veh_CD; 
                end  
                if  fc_eff_reduction_com(k) > Restricao(6,3) 
                    fc_eff_reduction = fc_eff_reduc tion_com(k); 
                else  
                    fc_eff_reduction = Restricao(6, 3); 
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                end  
                if  wh_1st_rrc*rol_res_reduction_com(k) > Restricao(6, 4) 
                    wh_rr_reduction = rol_res_reduc tion_com(k); 
                else  
                    wh_rr_reduction = Restricao(6,4 )/wh_1st_rrc; 
                end  
           % otherwise  
            %    mass_reduction = mass_reduction;  
            %    aero_reduction = aero_reduction;  
            %    fc_eff_reduction = fc_eff_reduction;  
            %    wh_rr_reduction = rol_res_reduction;  
        end  
  
        % Alteração na massa do veículo  
        veh_mass_md = (veh_mass-136)*mass_reduction +136; % 136 kg é o valor de 
norma para massa do motorista que  
        input.modify.param={ 'veh_mass' }; 
        input.modify.value={veh_mass_md}; 
        [a,b]=adv_no_gui( 'modify' ,input); 
  
        % Alteração no coeficiente de rolamento  
        veh_rr_md = wh_1st_rrc*wh_rr_reduction; % 
        input.modify.param={ 'wh_1st_rrc' }; 
        input.modify.value={veh_rr_md}; 
        [a,b]=adv_no_gui( 'modify' ,input); 
  
        % Alteração no coeficiente aerodinâmico do veículo  
        veh_CD_md = veh_CD*aero_reduction; 
        input.modify.param={ 'veh_CD' }; 
        input.modify.value={veh_CD_md}; 
        [a,b]=adv_no_gui( 'modify' ,input); 
  
        switch  lower(veh_mod_adv(w,1:4)) 
            case  { 'elec' } 
                %nothing to do  
            otherwise  
                % Alteração da eficiência do motor do veículo reduz indo  
                fuel_map_md = fc_eff_reduction; 
                [G,H]=size(fc_fuel_map); 
                for  L=1:G 
                    for  K=1:H 
                        input.modify.param={ 'fc_fuel_map(L,K)' }; 
                        fc_fuel_r(L,K)=fuel_map_md* fc_fuel_map(L,K); 
                        input.modify.value={fc_fuel _r(L,K)}; 
                        [a,b]=adv_no_gui( 'modify' ,input); 
                    end  
                end  
                [a,b]=adv_no_gui( 'modify' ,input); 
        end  
  
        % Identificação do ciclo de condução que está sendo  adotado  
        input.procedure.param={ 'test.name' }; 
        input.procedure.value={ 'TEST_CITY_HWY' }; 
        [a,b]=adv_no_gui( 'test_procedure' ,input); 
  
        % Preparação dos dados de saída:  
        % Massa, Autonomia (milhas/galão), Autonomia (km/li tro), Consumo  
        % (l/100km),  
  
  
        switch  lower(veh_mod_adv(w,1:4)) 
            case  { 'ghyb' } 
                % Autonomia em km/l  
                ax = mpg*Ft(1); ay = mpg_hwy*Ft(1);  az = 
1/((0.55/ax)+(0.45/ay)); 
                % Consumo em l/100km  
                bx = 100/(mpg*Ft(1)); by = 100/(mpg _hwy*Ft(1)); bz = 
1/((0.55/bx)+(0.45/by)); 
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                % Intensidade energética MJ/km  
                cx = (1/ax)*(fc_fuel_lhv*fc_fuel_de n)/1000000; cy = 
(1/ay)*(fc_fuel_lhv*fc_fuel_den)/1000000; cz = 1/(( 0.55/cx)+(0.45/cy)); 
                veh_data_out(Cont,:)=[fc_fuel_den f c_fuel_lhv veh_mass 
fc_max_pwr veh_CD wh_1st_rrc veh_FA wh_radius mpg m pg_hwy combined_mpg ax ay 
az bx by bz cx cy cz total_eff fc_eff_avg gb_eff wh _eff]; 
            case  { 'elec' } 
                % Autonomia em km/l  
                ax = mpgge*Ft(1); ay = mpgge_hwy*Ft (1); az = 
1/((0.55/ax)+(0.45/ay)); 
                % Consumo em l/100km  
                bx = 100/(mpgge*Ft(1)); by = 100/(m pgge_hwy*Ft(1)); bz = 
1/((0.55/bx)+(0.45/by)); 
                % Intensidade energética MJ/km  
                fc_fuel_lhv = 42600; 
                fc_fuel_den = 749; 
                cx = (1/ax)*(fc_fuel_lhv*fc_fuel_de n)/1000000; cy = 
(1/ay)*(fc_fuel_lhv*fc_fuel_den)/1000000; cz = 1/(( 0.55/cx)+(0.45/cy)); 
                veh_data_out(Cont,:)=[fc_fuel_den f c_fuel_lhv veh_mass 0 
veh_CD wh_1st_rrc veh_FA wh_radius mpg mpg_hwy comb ined_mpg ax ay az bx by bz 
cx cy cz total_eff fc_eff_avg gb_eff wh_eff]; 
            otherwise  
                % Intensidade energé  
                % Autonomia em km/l  
                ax = mpg*Ft(1); ay = mpg_hwy*Ft(1);  az = 
1/((0.55/ax)+(0.45/ay)); 
                % Consumo em l/100km  
                bx = 100/(mpg*Ft(1)); by = 100/(mpg _hwy*Ft(1)); bz = 
1/((0.55/bx)+(0.45/by)); 
                % Intensidade energética MJ/km  
                cx = (1/ax)*(fc_fuel_lhv*fc_fuel_de n)/1000000; cy = 
(1/ay)*(fc_fuel_lhv*fc_fuel_den)/1000000; cz = 1/(( 0.55/cx)+(0.45/cy)); 
                veh_data_out(Cont,:)=[fc_fuel_den f c_fuel_lhv veh_mass 
fc_max_pwr veh_CD wh_1st_rrc veh_FA wh_radius mpg m pg_hwy combined_mpg ax ay 
az bx by bz cx cy cz total_eff fc_eff_avg gb_eff wh _eff]; 
        end  
        fid=fopen(veh_out_file(Cont,:), 'w' ); 
        fwrite(fid,veh_data_out(Cont,:), 'double' ); 
        fclose(fid); 
  
        clear all  
        clc 
  
        % Busca os valores de k e w para a próxima iteração : necessário  
        % limpar variáveis para próxima simulação e carrega r as variáveis  
        % básicas do loop  
        fid=fopen( 'Temp.txt' , 'r' ); 
        loop = fread(fid,30, 'double' ); 
        w = loop(1); 
        k = loop(2); 
        Cont = loop(3); 
        Cenarios = loop(4); 
        fclose(fid); 
        Entrada 
    end  
end  
  
% Identifica na nomenclaura dos arquivos do ADVISOR  o tipo de combustível,  
% categoria, cilindrada e motor dos modelos  
Cont = 1; 
for  w = 1 : veh_qtd % quantidade de veículos  
        veh_text_tipo(w,1:4)=veh_mod_adv(w,1:4); % Tipo de combustivel  
        veh_text_cate(w,1:3)=veh_mod_adv(w,9:11); % Categoria  
        veh_text_cili(w,1:4)=veh_mod_adv(w,13:16); % Cilindrada  
        veh_text_comb(w,1)=veh_mod_adv(w,18); % Motor  
end  
  
% Busca e organiza os resultados da simulação de ca da veículo que foram  
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% arquivos de saída .txt  
Cont2 = 0; 
for  z = 1 : veh_qtd*length(Ano_Simul) 
    Cont2=Cont2+1; 
    fid=fopen(veh_out_file(Cont2,:), 'r' ); 
    Simu = fread(fid,28, 'double' ); 
    Saida(:,Cont2) = Simu; 
    fclose(fid); 
end  
  
Cenarios = length(Ano_Simul); 
  
% Identifica as autonomias dos veículos (km/l) sepa rando por tipo de  
% combustível álcool ou gasolina  
Aut_A(1:3,1:veh_qtd) = zeros; 
Aut_G(1:3,1:veh_qtd) = zeros; 
Cont3 = 1; 
for  w = 1 : veh_qtd 
    % Para loop igual a quantidade de veiculos  
    if  veh_text_tipo(w,1:4) == 'E100'  | veh_text_tipo(w,1:4) == 'EHYB'  % Se 
modelo consumir etanol  
        for  z = 1 : Cenarios 
            Aut_A(1,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(1 2,Cenarios*(w-1)+z); 
            Aut_A(2,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(1 3,Cenarios*(w-1)+z); 
            Aut_A(3,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(1 4,Cenarios*(w-1)+z); 
        end  
        Cont3 = Cont3+1; 
    elseif  veh_text_tipo(w,1:4) == 'G078'  | veh_text_tipo(w,1:4) == 'GHYB'   % 
se combustível for gasolina  
        for  z = 1 : Cenarios 
            Aut_G(1,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(1 2,Cenarios*(w-1)+z); 
            Aut_G(2,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(1 3,Cenarios*(w-1)+z); 
            Aut_G(3,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(1 4,Cenarios*(w-1)+z); 
        end  
        Cont3 = Cont3+1; 
    end  
end  
  
% Identifica as autonomias dos veículos (km/l) para  cada um dos  
% modelos simulados. Os valores estão em unidades d iferentes gasolina,  
% álcool e eletricidade.  
Cont3 = 1; 
for  w = 1 : veh_qtd 
    % Para loop igual a quantidade de veiculos  
    for  z = 1 : Cenarios 
        Aut_Urb(z,w) = Saida(12,Cenarios*(w-1)+z); 
        Aut_Rod(z,w) = Saida(13,Cenarios*(w-1)+z); 
        Aut_Com(z,w) = Saida(14,Cenarios*(w-1)+z); 
        MJ_Com(z,w) = Saida(20,Cenarios*(w-1)+z); 
    end  
    Cont3 = Cont3+1; 
end  
  
% Calcula a intensidade energética média do veículo . Por  
% exemplo, em veículos flexfuel é necessário calcular uma intensidade média  
% em MJ/km considerando se o veículo utiliza gasoli na e etanol.  
Cont3 = 1; 
for  w = 1 : veh_qtd 
    % Para loop igual a quantidade de veiculos  
    if  w ~= veh_qtd 
        if  veh_mod_adv(w+1,9:11) == veh_mod_adv(w,9:11) & veh _mod_adv(w,13:15) 
== veh_mod_adv(w+1,13:15) 
            for  z = 1 : Cenarios 
                MJ(1,Cenarios*(Cont3-1)+z) = (Saida (18,Cenarios*(w-
1)+z)+Saida(18,Cenarios*w+z))/2; 
                MJ(2,Cenarios*(Cont3-1)+z) = (Saida (19,Cenarios*(w-
1)+z)+Saida(19,Cenarios*w+z))/2; 
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                MJ(3,Cenarios*(Cont3-1)+z) = (Saida (20,Cenarios*(w-
1)+z)+Saida(20,Cenarios*w+z))/2; 
            end  
            Cont3 = Cont3+1; 
        else  
            if  w == 1 
                for  z = 1 : Cenarios 
                    MJ(1,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Sa ida(18,Cenarios*(w-1)+z); 
                    MJ(2,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Sa ida(19,Cenarios*(w-1)+z); 
                    MJ(3,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Sa ida(20,Cenarios*(w-1)+z); 
                end  
                Cont3 = Cont3+1; 
            else  
                if  veh_mod_adv(w,9:11) == veh_mod_adv(w-1,9:11) & 
veh_mod_adv(w,13:15) == veh_mod_adv(w-1,13:15) 
                    nada=0; 
                else  
                    for  z = 1 : Cenarios 
                        MJ(1,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(18,Cenarios*(w-
1)+z); 
                        MJ(2,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(19,Cenarios*(w-
1)+z); 
                        MJ(3,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida(20,Cenarios*(w-
1)+z); 
                    end  
                    Cont3 = Cont3+1; 
                end  
            end  
        end  
    else  
        if  veh_mod_adv(w,9:11) == veh_mod_adv(w-1,9:11) & veh _mod_adv(w,13:15) 
== veh_mod_adv(w-1,13:15) 
            Nada = 0; 
        else  
            for  z = 1 : Cenarios 
                MJ(1,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida( 18,Cenarios*(w-1)+z); 
                MJ(2,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida( 19,Cenarios*(w-1)+z); 
                MJ(3,Cenarios*(Cont3-1)+z) = Saida( 20,Cenarios*(w-1)+z); 
            end  
            Cont3 = Cont3+1; 
        end  
    end  
end  
[A,B] = size(MJ); 
  
% Busca vetor de MJ/km para permitir multiplicar pe lo Market Share do  
% mercado (26 posições)  
for  w = 1 : Cenarios 
    for  z = 1 : B/Cenarios 
        MJ_Cenario(w,z) = MJ(3,Cenarios*(z-1)+w); 
      %  Aut_G_Cenario(w,z) = Aut_G(3,3*(z-1)+w);  
      %  Aut_A_Cenario(w,z) = Aut_A(3,3*(z-1)+w);  
    end  
end  

 

 

 

 

 


