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RELATÓRIO  DE  VIAGEM 
ANEXO IV 

 
 
PROCESSO / OFÍCIO Nº: CETESB – 8/2017/314 (SG-457.805/17)  
 
INTERESSADOS:  Fís. Renato R. A Linke  

Engº. Marconi Vasco dos Santos  
 

INSTITUIÇÃO / ÁREA: CETESB – Cia. Ambiental do Estado de São Paulo (ETHV) 
DESTINO/LOCAL: Japão   
PERÍODO: de 19 a 30 de junho de 2017. 
MOTIVO DA VIAGEM: Termo de Cooperação Técnica com o IBAMA n.º 15/2015 e 
contrato nº 70320026 com a empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA., para realizar 
acompanhamento de ensaios de emissão veicular para ensaios de homologação em 
atendimento aos requisitos do PROCONVE. 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
Para o gerenciamento do PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores, estabelecido pelas Resoluções CONAMA n.º 18 de 1986 e 
resoluções sucedâneas, o IBAMA elegeu a CETESB como seu agente técnico, através do 
Termo de Cooperação IBAMA / CETESB n.º 15/2015, publicado no publicado no DOU 
n.º 237, de 11/12/2015. 
 
Tal fato torna a CETESB responsável por certificar centenas de modelos de veículos, 
máquinas agrícolas e rodoviárias e motores por ano destinados à comercialização no 
território nacional, de acordo com os requisitos do PROCONVE. 
 
Como representante do governo Federal, acompanhou esta certificação o analista 
ambiental do PROCONVE / PROMOT, Sr. Paulo César de Macedo, do IBAMA. 
 
 
2 - OBJETIVO  
O objetivo desta viagem foi o acompanhamento do ensaio de resistência ao deslocamento 
por desaceleração livre (“Coastdown”), conforme a norma brasileira ABNT NBR 
10312:2014 do veículo Toyota Hilux SWSR, nas instalações da Toyota Motor 
Corporation (TMC), em Higashi Fuji, Japão conforme contrato comercial estabelecido, 
sendo todas as despesas de viagem cobertas pela TOYOTA DO BRASIL LTDA 
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3 - SERVIÇOS REALIZADOS 
 Os ensaios de resistência ao rolamento foram realizados na pista denominada “Straight 
Level Road Nº 1”, do complexo de pistas de testes da TMC, em Higashi Fuji. 
  
Foram executadas as seguintes atividades: 
 
 Reunião inicial para apresentação do pessoal envolvido e ratificação do programa das 

atividades; 
 

 Verificação do veículo de teste de acordo com os parâmetros fornecidos no processo 
de homologação nº 20.106 do sistema INFOSERV do IBAMA;  

 
 Verificação do sistema de aquisição e processamento de dados “Racelogic VBOX3i”, 

dos equipamentos para medições meteorológicas “Sonic / Yokogawa Denshikiki”; da 
balança para veículos “Tanaka TT-3” e do calibrador de pneus “Asahi Sangyo DT-
10”, através dos seus respectivos relatórios de calibração. 

 
 Acompanhamento da pesagem do veículo em condições de ensaio; 

 
 Verificação visual das condições da pista de teste; 

 
 Acompanhamento dos ensaios de resistência ao rolamento do veículo em pista; 

 
 Re pesagem do veículo imediatamente após os ensaios; 
 
 Reunião de trabalho para validação do software usado pela TMC para a determinação 

do resultado obtido, através de planilhas específicas do INMETRO e da CETESB, de 
acordo com a norma brasileira;  

 
 Reunião de encerramento com aceitação do resultado apresentado e que servirá de 

base para a realização dos ensaios de certificação realizados no Brasil.  
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4 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
4a) Documentação interna de referência: 

 
- Contrato nº 70320026, com a TOYOTA DO BRASIL LTDA. 
 
- Convenio com o IBAMA n.º 15/15, publicado no DOU 

 
            nº 237 de 11/12/2015; 

 
-  Resolução CONAMA n.º 433 / 2011; 

 
-  Portaria IBAMA n.º 167 / 1997; 

 
-  Processo CETESB –8/2017/314 (SG-457.805/17)  

 
4b) Pessoas para contato: 
 
     -    TOYOTA DO BRASIL LTDA. 
          Edson Orikassa 
          Email: orikassa@toyota.com.br 

 
-   IBAMA: 
    Paulo Cesar de Macedo 
    Email: proconve.sede@ibama.gov.br. 

 
São Paulo, 31 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 
Fís. Renato R. A Linke                Engº. Marconi Vasco dos Santos 
Setor de Homologação     Setor de Homologação  
de Veículos       de Veículos       
Reg.: 01.4885-9     Reg. 01.4663-2 
 
De acordo, 
 
 
 
 
Tecgº. Rui de Abrantes 
Gerente da Divisão de Homologação 
de Veículos 
Reg.: 01.6071-9  


