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INVESTIGAÇÃO 
Consumo de combustível 

 

Menos poluição 
e menores consumos 
A informação fornecida pelos fabricantes de automóveis ainda não é realista. 

Descubra os consumos e as emissões de CO2 reais, na nossa plataforma online 

Texto Isabel Vasconcelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

O que é o projeto 
MILE21 

Como usar a 
ferramenta online 

Dicas para poupar 
combustível e poluir 
menos 

 
 
 
 
 
 
 

PROJETO MILE21 

 
O projeto MILE21 é financiado pelo 

programa LIFE+, da União Europeia, 

devido ao acordo n.º LIFE17 

GIC/GR/000128 - MILE21-LIFE. 

O conteúdo desta publicação não 

representa, necessariamente, a 

opinião da Comissão Europeia. Nem 

a EASME nem a Comissão Europeia 

são responsáveis pela informação e 

utilização das informações publicadas. 

consumo pode não ser o crité- 
rio que mais influencia a escolha 
de um automóvel, pelo menos, 
segundo os consumidores que 

respondem aos nossos inquéritos de fia- 
bilidade. Mas tem algum peso na decisão. 
Acontece que os valores que os fabricantes 
divulgam, em catálogos ou nos standes, 
não refletem a realidade de quem conduz 
todos os dias. E quem costuma registar as 
médias tem noção das diferenças. A ver- 
dade é que o consumo apresentado pelas 
marcas, obtido em laboratório, é bastante 
superior ao real. Com base no sistema de 
homologação anterior, essa diferença che- 
gou a ser de 39%, em 2017. 

Quanto mais um automóvel consome, 
mais elevadas são as emissões de CO2 ou 
de outros gases ou substâncias perigosas. 
Sem esquecer de que, segundo dados da 
Agência Portuguesa do Ambiente, o trá- 
fego rodoviário, marítimo e aéreo muito 
contribui para as emissões poluentes no 
Planeta. Daí a União Europeia ter definido 
requisitos de homologação mais exigentes 
para os automóveis novos. Também alte- 
rou a norma de homologação, para prever 

medições de consumos e de emissões mais 
próximas da realidade. Embora a nova nor- 
ma continue a implicar testes em laborató- 
rio, como também usa dados provenientes 
de provas em estrada, as diferenças face 
aos consumos reais atenuaram-se. 

Para ajudar os consumidores a terem 
noção dos consumos e das emissões dos 
diferentes automóveis, a União Europeia 
criou o MILE21: More Information Less 
Emissions ou, em português, “mais infor- 
mações, menos  emissões”.  Este  projeto, 
a que a DECO PROTESTE aderiu, consis- 
te numa base de dados colaborativa, na 
qual os consumidores podem registar os 
consumos do seu automóvel. Podem ainda 
aceder aos valores registados por outros 
condutores, bem como às emissões de uma 
grande quantidade de automóveis novos e 
usados. Explicamos-lhe tudo neste artigo. 

 

Decidir com informação real 
O projeto MILE21 inclui uma plataforma 
online a que qualquer consumidor pode 
aceder, não só para registar valores, como 
também para consultá-los. A informação 
será proveniente de valores oficiais, e de 
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EM DESTAQUE 

http://www.deco.proteste.pt/


Mais informação 
www.deco.proteste.pt/mile21 

 
 

 
consumos introduzidos pelos utilizadores 
ou obtidos por dispositivos de medição ins- 
talados nos veículos. Na ferramenta, serão 
ainda disponibilizados os consumos oficiais 
de cada modelo. 

Os condutores podem alimentar a pla- 
taforma com a introdução do gasto em 
combustível, quando atestam a viatura. 
Podem ainda monitorizar o consumo do 
automóvel e verificar a diferença face ao 
indicado pelo fabricante, com base na ho- 
mologação Worldwide Harmonized Light 
Vehicle Test Procedure (WLTP). Estes dados 
também serão úteis para os restantes utili- 
zadores, pois podem compará-los com os 
de outros veículos. 

Os dados recolhidos pela plataforma irão 
proporcionar uma informação detalhada 
e fiável do consumo real dos automóveis e 
das respetivas emissões. A informação aju- 
dará os consumidores a tomarem decisões 
de compra com base em dados objetivos 
e realistas. Levará ainda as autoridades a 
avaliarem os resultados das suas políticas 
e a influenciarem decisões futuras. 

Por fim, a plataforma MILE21 disponibi- 
liza aos condutores conselhos sobre pou- 
pança de combustível. A primeira fase do 
projeto já está completa: a base de dados 
está pronta e aberta a todos. Quantos mais 
consumidores adicionarem dados dos seus 
automóveis à ferramenta, mais prática e 
útil será para todos. 

 

Evitar adulteração de resultados 
As emissões de dióxido de carbono (CO2) 
são uma preocupação, por contribuírem 
para o efeito de estufa e para as mudan- 
ças climáticas. Já os contaminantes, como 
óxidos de nitrogénio (NOx), hidrocarbo- 
netos (HC) e partículas (PM), têm efeitos 
negativos na saúde. Para controlar estes 
poluentes, a União Europeia tem definido 
várias normas e regulações. 

Até há pouco, para circular na Europa, 
um automóvel tinha de superar a New Eu- 
ropean Driving Cycle (NEDC), uma norma 
de homologação, introduzida na década 
de 1970, que entretanto se tornou obso- 
leta. O NEDC media emissões e consumos 
muito diferentes da realidade. E bastavam 
alguns “truques” para tornar os resulta- 
dos bem mais interessantes: por exemplo, 
ao retirar alguns componentes, como os 
espelhos retrovisores ou outros, o carro 
ficava mais leve e com menor resistência 
ao ar, e os resultados eram mais benéficos. 
Estes procedimentos originaram falsas ex- 
pectativas aos condutores e custaram-lhes 
centenas de euros a mais em combustível, 
todos os anos. 

Alguns fabricantes foram longe de mais. 
Foi o caso da Volkswagen, com o episódio 
que ficou conhecido como Dieselgate, 
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COMPARE O CONSUMO da sua viatura com o indicado pelo fabricante 

e o esperado para o mesmo modelo, com base nos valores introduzidos 

pelos utilizadores da plataforma. Ficará a saber se está a fazer tudo bem 

SEMPRE QUE ATESTAR o automóvel, registe os litros introduzidos 

e o montante pago: só tem de preencher os dados pedidos 

Ficar a par dos gastos 
TRÊS ÁREAS A EXPLORAR Quando entra em www.deco.proteste.pt/mile21, 

pode registar e monitorizar o consumo do seu carro, comparar valores de 

diferentes modelos ou conhecer dicas de poupança para gastar e poluir menos 

http://www.deco.proteste.pt/mile21
http://www.deco.proteste.pt/
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PASSOS SIMPLES PARA DIMINUIR 
O CONSUMO E AS EMISSÕES 

Com alguns cuidados na condução e na atenção que se dá ao automóvel, é possível baixar o consumo 

e as emissões. Se ainda não o faz, siga os nossos conselhos, e verá que a carteira e o ambiente irão agradecer 

 

      
Use as mudanças 

de forma adequada. 

Não deixe aumentar 

muito as rotações 

do motor: passe 

para a mudança 

acima. A 50 km/h, 

o automóvel irá 

consumir mais 25%, 

se usar a segunda 

em vez da terceira. 

Na autoestrada, opte 

pela mudança mais 

elevada. A 120 km/h, 

pode poupar até 50% 

de combustível. 

Ajuste a velocidade 

e seja mais eficiente. 

Circular a 120 km/h, 

e não a 140 km/h, 

além de mais seguro, 

permite poupar até 

20% de combustível. 

Em regra, o consumo 

aumenta 3 a 10% por 

cada incremento de 10 

km/h na velocidade, 

a partir de 90 km/ 

hora. Os automóveis 

elétricos gastam entre 

8 e 12% mais por cada 

10 km/hora. 

Faça as revisões 

aconselhadas. 

O consumo aumenta 

entre 3,5 e 10%, se 

os componentes 

essenciais do motor 

não forem sujeitos 

a uma correta 

manutenção. Por esta 

razão, é importante 

fazer as revisões 

aconselhadas pela 

marca: mantém 

o bom estado 

da viatura e minimiza 

o consumo. 

Reduza o uso do 

ar condicionado. 

Sempre que possível, 

recorra à ventilação. 

Se o carro estiver 

quente, abra as 

janelas uns minutos, 

para refrescar, 

antes de ligar o 

ar condicionado. 

Depois, feche-as, 

sobretudo se circular 

a uma velocidade 

elevada, para 

evitar o aumento 

do consumo. 

Evite acelerar a 

fundo e travagens 

bruscas. Conduzir 

com acelerações 

e travagens 

frequentes aumenta 

o consumo 20 a 40 

por cento. Quando 

o trânsito abranda, 

comece a reduzir 

a velocidade aos 

poucos, para evitar 

parar e arrancar 

sem necessidade. 

Desligue o motor nas 

paragens demoradas. 

Se estiver numa 

fila ou for parar por 

mais de um minuto, 

desligue o motor. 

O consumo de um 

automóvel com o 

motor ao ralenti é 

de 0,5 litros por hora, 

valor que aumenta 

conforme a cilindrada 

do veículo. Utilize o 

start/stop, se o carro 

estiver equipado com 

esta funcionalidade. 
 

10%-50% 

Poupança 

6%-24% 3,5%-10% 1%-9% 7%-38% Até 10% 

Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 

 
 

      
Não use o carro para 

distâncias curtas. 

Para trajetos curtos, 

prefira um meio de 

transporte mais 

ecológico, como a 

bicicleta. Se tiver 

mesmo de usar 

carro, planeie as suas 

tarefas para combinar 

várias distâncias 

curtas na mesma 

viagem. Evita circular 

com o motor frio, 

situação que leva 

a maior consumo 

e contaminação. 

Não transporte 

volumes de que não 

precisa. Se levar uma 

carga de 100 kg num 

veículo que pesa 

1500 kg, aumentará 

o consumo entre 

6 e 7%, em cidade. 

Quanto mais pesar 

o automóvel, mais 

combustível será 

necessário para 

o mover. Por este 

motivo, convém 

que esteja o mais 

leve possível. 

Evite acessórios 

no tejadilho. 

Bagageiras ou 

porta-bicicletas 

prejudicam a 

aerodinâmica 

do automóvel e 

podem aumentar 

o consumo entre 

5 e 8 por cento. Se a 

bagageira de tejadilho 

for imprescindível, 

opte por um modelo 

aerodinâmico e 

retire-a quando não 

precisar de a usar. 

Verifique a pressão 

dos pneus. Se 

aquela for inferior 

à recomendada, o 

carro consome mais 

e o pneu dura menos. 

Convém verificar 

a pressão com 

regularidade, pois 

tende a baixar com o 

tempo. Cerca de 85% 

das perdas devem-se 

à utilização. O 

consumo aumenta 

entre 1 e 2% por cada 

0,2 bares de pressão 

a menos. 

Analise os filtros 

de ar. Um filtro 

em mau estado 

aumenta até 10% 

o consumo de 

combustível. Os filtros 

de ar do motor devem 

ser trocados e limpos 

com regularidade. 

Evita, assim, que as 

partículas de sujidade 

entupam a entrada 

de ar. 

Troque o óleo 

com o intervalo 

recomendado. 

O óleo é essencial 

para reduzir a fricção 

e aumentar a vida 

do motor. Respeite 

os intervalos 

de manutenção 

aconselhados pelo 

fabricante. Se circular 

sempre com os 

níveis corretos, pode 

reduzir o consumo 

de combustível 

em 1 a 3 por cento. 

Até 50% 6%-7% 5%-8% 2%-6% 2,5%-10% 1%-3% 

Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança Poupança 
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Todos os consumidores 
prejudicados pelo Dieselgate, 
da Volkswagen, devem ser 
compensados, e não apenas 
os alemães 

 
 
 
 

 
descoberto em 2015. Esta marca insta- 

lou um software ilegal em vários motores 
dos modelos que vendia, para falsificar os 
resultados do processo de homologação. 
O grupo alemão enganou os seus clientes, 
vendendo-lhes automóveis que emitiam 
mais óxido de azoto (NO

x
) do que o decla- 

rado, para que respeitassem as normas eu- 
ropeias relativas às emissões dos veículos 
a gasóleo. Não foi preciso muito para que, 
em todo o mundo, se soubesse que algu- 
mas marcas de automóveis tinham apro- 
veitado as normas muito permissivas, para 
agirem com toda a liberdade e enganarem 
o consumidor. 

Em junho último, a Volkswagen fez o pri- 
meiro reembolso: 750 milhões de euros, 
para serem divididos por 40 mil conduto- 
res, o que dá pouco mais de 3 mil euros a 
cada um. O fabricante comunicou que se 
tratou da primeira tranche, mas que irá re- 
embolsar todos os que reclamaram. Por um 
lado, saudamos a decisão da Volkswagen, 
ao reconhecer os prejuízos que causou aos 
consumidores. Por outro lado, ficámos sur- 
preendidos com o facto de só os alemães 
serem compensados. Todos os cidadãos 
europeus prejudicados pelo Dieselgate 
merecem igual compensação financeira. 
Todos devem ser tratados com o mesmo 
respeito. 

 

Nova norma não resolve problema 
Nos últimos anos, houve grandes mudanças 
no setor automóvel, incluindo novos testes 
de homologação, desde 2018, com vista a 
acabar com procedimentos muito permissi- 
vos. O Worldwide Harmonized Light Vehicle 
Test Procedure (WLTP), agora em vigor, é 
mais realista e revelou o quanto as emis- 
sões e os consumos tinham sido subestima- 
dos. Contudo, continua a tratar-se de um 
teste em laboratório, no qual os fabricantes 
podem intervir. Em contrapartida, prevê 

 
acelerações e desacelerações maiores, o 
que simula melhor o comportamento real 
das viaturas. 

Mesmo assim, a realidade da condução 
em estrada é muito diferente da simula- 
da em laboratório. Só um projeto como 
o MILE21 pode ajudar os consumidores 
a terem maior consciência dos consumos 
reais dos automóveis. 

 

Testes em estrada mais fiáveis 
Ainda em fase de homologação estão os 
testes de Real Driving Emissions (RDE), que 
medem as emissões poluentes da viatura 
num ciclo de condução em situação real, 
realizado em estradas dentro e fora das 
cidades e em autoestrada. No teste RDE, 
um aparelho regista as emissões, em tempo 
real, durante o trajeto. Tal permite desmas- 
carar a eventual presença de software na 
centralina do motor, que, como no caso da 
Volkswagen, reduz as emissões nos testes 
realizados em laboratório. 

O Dieselgate não teria ocorrido, se, em 
vez de simulações em laboratório, tivésse- 
mos testes realizados em situações reais de 
condução. Nesta situação, têm influência 
as condições ambientais — como meteoro- 
logia e tráfego —, motivo pelo qual a RDE 
não pode servir como teste de homologa- 
ção, mas é indispensável para a validação 
dos resultados em laboratório. 

As emissões não se resumem a uma 
questão de fabrico: têm impacto na saúde. 
O desafio para o futuro próximo é a dimi- 
nuição da poluição. Este desígnio implica a 
menor utilização do automóvel individual 
e a valorização dos meios de transporte 
limpos, ou menos poluentes, do que o au- 
tomóvel. O argumento “verde” não pode 
ser apenas usado na publicidade: tem de 
tornar-se real. 

 
Dossiê técnico Alexandre Marvão 
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ALEXANDRE MARVÃO 
Especialista da DECO PROTESTE 
em mobilidade 
“Os consumos anunciados 
pelos fabricantes não são reais” 

 
Como surgiu um projeto como o MILE21? 

Quando se compra um automóvel, 

o consumo é um critério importante, 

tanto para a carteira, como para o 

ambiente. Mas os valores que se 

encontram nos catálogos ou nos standes 

não correspondem à realidade da 

condução diária. Os testes realizados 

pelas associações de consumidores 

mostram que quase todos os automóveis 

consomem, na realidade, bastante mais 

do que os números oficiais. O novo 

protocolo de teste europeu já permite 

apresentar consumos mais realistas. 

Mas desenvolvemos o projeto MILE21, 

para obtermos valores tão próximos 

da realidade quanto possível. 

 
Os novos testes de emissões (a norma 

WLTP) são melhores do que os antigos? 

O antigo protocolo tinha dezenas de anos, 

e já não estava adaptado aos automóveis 

atuais. Daí que os fabricantes pudessem, 

com facilidade, manipulá-lo. Com a nova 

norma, tal é mais difícil, mas não deixa 

de se limitar a testes em laboratório. 

Por isso, o consumo real em estrada terá 

sempre de ser medido de outro modo. 

 
Como podem os consumidores ajudar? 

Só se consegue obter um consumo 

realista quando se recorre aos valores 

de uma utilização real e diária da viatura. 

De modo que possamos obter bastantes 

dados para determinado modelo, a 

colaboração dos consumidores na 

plataforma MILE21 é fundamental. 

Ao introduzirem os valores de cada vez 

que atestarem o automóvel, estarão a 

alimentar a base de dados do modelo 

em causa e a definir os históricos 

do consumo do seu carro. 

http://www.deco.proteste.pt/mile21
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