ATRIBUIÇÕES
Data provável de homologação

Data

Prazo
para
Responsável Compromisso
cumprim
ento

07/11/2008
10/11/2008
30/11/2008

30

30/11/2008

30

30/11/2008

30

30/11/2008

30

30/11/2008
30/11/2008

30

30/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009

31/10/2008

7

60

IBAMA
Informar à ANP e MPF número de pedidos de LCVMs para veículos que devam atender P6 ou L5
Fabs.Veics/MotsPedido de revalidação ao IBAMA para LCVMs atualmente em vigor para 2009
PETROBRAS Depósito de R$ 1 milhão para programa fiscalização de fumaça preta realizado pela CETESB
Depósito em juízo de R$ 12 milhões para Laboratório de emissões de veículos pesados e comercias
Fabs.Veics/Mots leves a ser coordenado pela CETESB
Depósito em juízo de R$ 500 mil para IBAMA contratar estudo sobre impacto das emissões de
Fabs.Veics/Mots veículos, avaliação do PROCONVE e fundamentação de etapas posteriores
Depósito em juízo de R$ 200 mil para IBAMA contratar estudo sobre impacto das emissões de
Fabs.Veics/Mots veículos, avaliação do PROCONVE e fundamentação de etapas posteriores
Indicação de localidades para oferta de s50 de frotas cativas de ônibus urbanos (= cronograma
IBAMA
Petrobras)
IBAMA
Revalidação de LCVMs atualmente em vigor para 2009 desde que atendam as etapas P5 e L4
Solicitação de dados aos produtores, distribuidores e revendedores para elaboração do plano de
ANP
abastecimento
ANP
Especificação do diesel s1800 interior para oferta em 01.01.09
ANP
Especificação do.diesel de referência s10 para fase P7
PETROBRAS Substituição Integral do diesel automotivo interior s2000 por s1800
PETROBRAS Substituição da oferta de diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus dos municípios de SP e RJ
Desenvimento do CONPET nos municípios de RJ e SP (neste caso integrado com obrigações dos
PETROBRAS fabricantes e participação da CETESB) - previsão de relatórios técnicos semestrais para o MPF.
Início campanha educativa em 14 RMs para frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião
Fabs.Veics/Mots - obrigação de Marketing

01/01/2009
29/01/2009

90

29/01/2009

90

29/01/2009

90

29/01/2009
29/01/2009
07/03/2009

90
90
120

31/03/2009
01/05/2009
01/05/2009

182

01/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
01/07/2009
28/07/2009
01/08/2009
30/09/2009
01/10/2009
31/10/2009
01/11/2009
2010, qdo?
01/01/2010

270

Início treinamento de frotistas em 14 RMs para frotistas, condutores autônomos e formadores de
Fabs.Veics/Mots opinião - obrigação de Marketing
Resolução regulamentando o uso de s50 para frotas cativas de ônibus de SP, Curitiba, RJ, BH,
ANP
Salvador e Porto Alegre conforme cronograma da Petrobras (itens 12 e 26)
Anexação aos autos do cronograma para início e conclusão da obra do laboratório - elaboração
ANFAVEA conjunta ANFAVEA e CETESB
Apresentação de proposta à Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental - CTCQA, de
IBAMA
revisão da Res.18/86 no que diz respeito a CAP - desobrigando-se disto se outro órgão o fizer
Criação de GT IBAMA, CETESB, ANP, ANFAVEA e PETROBRAS para apresentar propostas a CAP
e fundamentação para etapas futuras do PROCONVE baseado no estudo a ser financiado pelos
IBAMA
Fabs. Veics/Mots.
IBAMA
Apresentação ao MMA de estudo sobre mecanismos de renovação da Frota
ANP
Regulamentação da distribuiçao de s50 para veículos adequados à fase P6 ou L5 (res.315)
Resolução regulamentando o uso de s50 nas RMs de Belém, Fortaleza e Recife para oferta em
ANP
01.05.09
PETROBRAS Substituição integral do diesel s500 por s50 nas RMs Recife, Belém e Fortaleza
Apresentação de proposta à CTCQA sobre importância e necessidade de regulamentação de
IBAMA
emissões fugitivas nas operações de transferência de combustível.
Fabs.Veics/Mots Preparação de motores para trabalhar com 5% biodiesel
IBAMA
Encaminhamento de proposta de resolução para veículos comerciais leves a diesel
Regulamentação de tecnologias de controle de emissão que visem a introdução de sensores de NOx,
IBAMA
solução de uréia e de desempenho de performance, OBDs e medidas anti-fraude
IBAMA
Especificação da solução de uréia
ANP
Plano de abastecimento de combustíveis (detalhes no item 16 do acordo)
PETROBRAS Substituição da oferta de diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus do município de Curitiba
Fabs.Veics/MotsPedido de revalidação ao IBAMA para LCVMs atualmente em vigor para 2010
Fabs.Veics/Mots Entrega comunicação do preparo de motores para trabalhar com 5% biodiesel
ANP
Especificação do diesel comercial (s10) para fase P7 para oferta em 01.01.13
Em caso de indefinição de nova resolução para Veículos leves comerciais - audiência do MPF com
Fabs.Veics/Mots ANP, IBAMA, CETESB, PETROBRAS e ANFAVEA para definição e adoção de limites mais restritos
que fase L5
PETROBRAS Substituição gradual do diesel automotivo interior s1800 por s500 (11% relat. à 2009)
Substituição da oferta de diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus dos municípios de Porto
PETROBRAS Alegre, Salvador e BH

01/01/2010
01/01/2010
30/09/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
2011, qdo?
01/01/2011
01/01/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
2012, qdo?
01/01/2012
31/12/2012
31/12/2012
2013
01/01/2013
2014, qdo?
01/01/2014
01/01/2016

PETROBRAS Substituição da oferta de diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus da RMSP
Desenvolvimento do CONPET nos municípios de Curitiba e Porto Alegre - previsão de relatórios
PETROBRAS técnicos semestrais para o MPF.
Fabs.Veics/MotsPedido de revalidação ao IBAMA para LCVMs atualmente em vigor para 2011
ANP
Especificação do diesel s500 para interior para oferta em 01.01.14
IBAMA
Procedimento para medição de aldeídos totais
Estudo do potencial poluidor do S50 e s10 de referência - Compromisso de apresentação ao MPF,
IBAMA
MMA
PETROBRAS Substituição gradual do diesel automotivo interior s1800 por s500 (19,2% relat. à 2009)
Substituição da oferta de diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus das RMs de Baixada
PETROBRAS Santista, Campinas, São José dos Campos e RJ
Desenvolvimento do CONPET nos municípios de BH, Salvador e Vitória - previsão de relatórios
PETROBRAS técnicos semestrais para o MPF.
Fim da campanha educativa 14 RMs p frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião Fabs.Veics/Mots obrigação de Marketing
Fim do treinamento de frotistas 14 RMs p frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião Fabs.Veics/Mots obrigação de Marketing
IBAMA
Estudo do potencial poluidor do S50 e s10 comercial - Compromisso de apresentação ao MPF, MMA
PETROBRAS Substituição gradual do diesel automotivo interior s1800 por s500 (45,2% relat. à 2009)
Atendimento limites da P7, podendo ser acrescido limites para outros poluentes (exs aldeídos - item
44) e incorporação OBD para pesados novos - garantia da durabilidade da emissão específica
Fabs.Veics/Mots apenas por km, mas não por tempo, diferindo da P7
Especificação do diesel off-road s1800 para fins ferroviário, agropecuários, indústriais. e geração de
ANP
energia elétrica para oferta em 01.01.14
Relatórios de valores típicos de Aldeídos totais, CO2 e consumo específico (g/kWh) - ciclos ETC e
Fabs.Veics/Mots ESC - para veícs a partir da fase P7
PETROBRAS Substituição gradual do diesel automotivo interior s1800 por s500 (59% relat. à 2009)
PETROBRAS Oferta de s10 para veículos produzidos a partir de 2012
PETROBRAS Substituição gradual do diesel automotivo interior s1800 por s500 (100% relat. à 2009)
PETROBRAS Substituição integral do diesel automotivo interior segmento off-road s2000 por s1800
PETROBRAS Revisão das obrigações do CONPET

Atribuições da ANP no Acordo Judicial
Data de
homologaç
ão
Data
07/11/2008

29/10/2008
Compromisso
Regulamentação da distribuiçao de s50 para veículos adequados à fase P6 ou L5 (res.315)

Solicitação aos produtores, distribuidores e revendedores de dados para elab. do plano de
28/12/2008 abastecimento
31/12/2008
31/12/2008

Ações da ANP
Resolução ANP nº 35/2007
Plano de Abastecimento foi
entregue em Ago/2009

Especificação do diesel s1800 para interior para oferta em 01.01.09

Resolução ANP nº 41/2008 e
Resolução ANP nº 42/2009

Espeficificação do diesel de referência (s10) para fase P7

Resolução ANP nº 40/2008

Resolução regulamentando o uso s50 para frotas cativas de ônibus de SP, Curitiba, RJ, BH, Salvador
Resolução ANP nº 43/2008
27/01/2009 e Poa conforme cronograma da Petrobras (itens 12 e 26)
Resolução regulamentando o uso de s50 nas RMs de Belém, Fortaleza e Recife para oferta em
Resolução ANP nº 43/2008
31/03/2009 01.05.09
31/03/2009
28/07/2009
31/10/2009
31/12/2010

Criação de GT para discussão tipos de diesel, custo, qualidade e oferta para consumidor

Portaria ANP nº 61/2009

Plano de abastecimento de combustíveis (detalhes no item 16)

Entregue em Agosto/2009 ao
MPF SP, MME, MMA e outros

Espeficificação do diesel comercial (s10) para fase P7 para oferta em 01.01.13

Resolução ANP nº 31/2009

Especificação diesel s500 para interior para oferta em 01.01.14

Resolução ANP nº 42/2009

Especificação do diesel off-road s1800 para fins ferroviário, agropec, ind. e geração de em.elétrica
31/12/2012 para oferta em 01.01.14

Em andamento

ATRIBUIÇÕES IBAMA
Data de
homologação
provável

31/10/2008

Data

Compromisso

07/11/2008

Informar à ANP e MPF número de pedidos de LCVMs para veículos que devem atender P6 ou L5

31/12/2010

Procedimento para medição de aldeídos totais

01/07/2009

Encaminhamento de proposta de resolução para veículos comerciais leves a diesel

30/11/2008

Indicação de localidades para oferta de s50 para frotas cativas de ônibus urbanos (= cronograma Petrobras)

30/11/2008

Revalidação de LCVMs atualmente em vigor para 2009 desde que conformes com etapas P5 e L4
Regulamentar tecnologias de controle de emissão que visem a introdução de sensores de NOx, solução uréia e de
desempenho de performance, OBDs e medidas anti-fraude

01/07/2009
01/07/2009

01/05/2009

Especificação solução de uréia
Apresentação de proposta à Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental – CTQA, de revisão da Res.18/86 no que
diz respeito a CAP - desobrigando-se disto se outro órgão o fizer.
Criação de GT IBAMA, CETESB, ANP, ANFAVEA e PETROBRAS para apresentar propostas a CAP e fundamentação para
etapas futuras do PROCONVE baseado no estudo a ser financiado pela ANFAVEA
Apresentação de proposta à CTQA sobre importância e necessidade de regulamentação de emissões fugitivas nas
operações de transferência de combustível

29/01/2009

Apresentação ao MMA de estudo sobre mecanismos de renovação de Frota

31/12/2010

Estudo do potencial poluidor do S50 e s10 de referência

31/12/2011

Estudo do potencial poluidor do S50 e s10 comercial

29/01/2009
29/01/2009

Relações de dependências
Data de homologação provável 31/10/2008
ANP

Data
29/01/190
0
01/01/200
9
01/01/200
9
01/01/200
9
01/05/200
9
01/08/200
9

Dias
após
homo
log.
30

Compromisso
Depósito de R$ 1 milhão para programa fisc. de fumaça preta realizado pela CETESB
Subst. Integral diesel automotivo interior s2000 por s1800
Subst. Oferta diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus dos municípios de SP e RJ
Desenv. do CONPET nos municípios de RJ e SP (neste caso integrado com obrigações dos fabricantes e particip. CETESB)
- previsão de relatórios técnicos semestrais para o MPF.
Subst. Integral diesel s500 por s50 nas RMs Recife, Belém e Fortaleza
Subst. Oferta diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus do município de Curitiba
Subst. gradual diesel automotivo interior s1800 por s500 (11% relat. à 2009)

01/01/201
0
01/01/201
0
01/01/201
0
01/01/201
1
01/01/201
1

Subst. Oferta diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus dos municípios de Porto Alegre, Salvador e BH
Subst. Oferta diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus da RMSP
Desenv. do CONPET nos municípios de Curitiba e Porto Alegre - previsão de relatórios técnicos semestrais para o MPF.
Subst. gradual diesel automotivo interior s1800 por s500 (19,2% relat. à 2009)
Subst. Oferta diesel s500 por s50 para frota cativa de ônibus das RMs de Baixada Santista, Campinas, São José dos
Campos e RJ
Desenv. do CONPET nos municípios de BH, Salvador e Vitória - previsão de relatórios técnicos semestrais para o MPF.

Subst. gradual diesel automotivo interior s1800 por s500 (45,2% relat. à 2009)
Subst. gradual diesel automotivo interior s1800 por s500 (59% relat. à 2009)
01/01/201
3

Oferta de s10 para veics produzidos a partir de 2012
Subst. gradual diesel automotivo interior s1800 por s500 (100% relat. à 2009)

01/01/201
4
01/01/201
6

Subst. Integral diesel automotivo interior segmento off-road s2000 por s1800
Revisão das obrigações do CONPET

Relações de dependências
Data de homologação
31/10/2008
provável
IBAMA

Data

10/11/2008

Dias
após
hom
olog.

Compromisso

Pedido de revalidação ao IBAMA para LCVMs atualmente em vigor para 2009

30/11/2008 30 Depósito em juízo de R$ 12 milhões para Lab. de emissões veics para pesados e comercias leves a ser coordenado pela CETESB
Depósito em juízo de R$ 500 mil para IBAMA contratarestudo sobre impacto emissões veics, avaliação do PROCONVE e
30/11/2008 30 fundamentação de etapas posteriores
Depósito em juízo de R$ 200 mil para IBAMA contratarestudo sobre impecto emissões veics, avaliação do PROCONVE e
30/11/2008 30 fundamentação de etapas posteriores
01/01/2009

Início campanha educativa 14 RMs p frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião - obrigação de Marketing

01/01/2009

Início treinamento de frotistas 14 RMs p frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião - obrigação de Marketing

01/07/2009

Prep. Motores para trabalhar com 5% biodiesel

30/09/2009

Pedido de revalidação ao IBAMA para LCVMs atualmente em vigor para 2010

01/10/2009
01/11/2009

Entrega comunicação do preparo de motores p trabalhar com 5% biodiesel
Em caso de indefinição de nova res. para Veics.leves comerciais - audiência do MPF com ANP, IBAMA, CETESB, PETROBRAS e
ANFAVEA para definição e adoção de limites mais restritos que fase L5

30/09/2010

Pedido de revalidação ao IBAMA para LCVMs atualmente em vigor para 2011

31/12/2011

Fim campanha educativa 14 RMs p frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião - obrigação de Marketing

31/12/2011
01/01/2012

Fim treinamento de frotistas 14 RMs p frotistas, condutores autônomos e formadores de opinião - obrigação de Marketing
Atendimento limites da P7, podendo ser acrescido limites p outros poluentes (exs aldeídos - item 44) e incorporação OBD para pesados
novos - garantia durabilidade da emissão especifica apenas km, mas não tempo diferindo da P7

31/12/2012

Relats. de valores típicos de Aldeídos totais, CO2 e consumo específico (g/kWh) - ciclos ETC e ESC - para veícs a partir da fase P7

