
Automóveis têm Selo de Eficiência e classificação de consumo  

Consulta interativa tem dados de 496 modelos e os 113 contemplados com o Selo 
Conpet de Eficiência Energética, e permite ordenar os veículos pelo menor 
consumo e comparar todos os modelos pelas suas classificações, que vão de “A”, 
para mais eficiente, até “E”, para menos eficiente.  

Trinta e seis marcas de automóveis aderiram voluntariamente este ano ao Programa 

Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), coordenado pelo Inmetro em parceria com 

o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo, e do Gás 

Natural (Conpet), vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME) e realizado pela 

Petrobras. A nova lista, que tem 496 modelos autorizados a utilizar a Etiqueta Nacional 

de Conservação de Energia em 2014, contempla informações sobre o consumo de 

combustível, o nível de emissões de CO2 (um dos gases responsáveis pelo efeito estufa) 

e de gases poluentes regulados pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (Proconve) do Ibama. 

A consulta sobre o consumo dos automóveis está disponível no site do Conpet 

(www.conpet.gov.br/consultacarros) e pode ser feita por categoria de veículo, marca, 

modelo ou motor. Também permite ordenar pelo menor consumo e comparar todos os 

modelos pelas suas classificações que vão desde "A", para mais eficiente, até "E", para 

menos eficiente, tanto na sua categoria como entre todos os modelos participantes.  Os 

113 modelos de 14 marcas que obtiveram as melhores classificações são contemplados 

adicionalmente com o Selo Conpet de Eficiência Energética concedido pela Petrobras.  

 

Também está disponível a classificação quanto à redução da emissão de gases poluentes 

em relação aos limites do Proconve, indicando com uma estrela os carros que emitem 

mais e até três estrelas para os que emitem menos. O site traz ainda novas 

funcionalidades para o consumidor: ao clicar no nome do modelo serão exibidas 

informações sobre consumo, emissões e classificações comparativas e um clique na 

marca permite o acesso à sua página eletrônica. 

As informações sobre o consumo dos veículos com etanol e gasolina na cidade e na 

estrada são declaradas ao Inmetro pelas empresas participantes, após testarem seus 

modelos em laboratórios semelhantes ao laboratório de ensaios veiculares do Centro de 

Pesquisas da Petrobras (Cenpes), utilizado para desenvolvimento dos combustíveis e 

que dá suporte técnico ao PBEV. 

Também apoiam o PBEV o laboratório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo), a ANP (Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis) e 

representantes das marcas associadas à Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores) e à Abeiva (Associação Brasileira das Empresas 

Importadoras de Veículos Automotores). 
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