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Iveco e FPT Industrial anunciam uma exclusiva tecnologia SCR 
que vai ao encontro da normativa Euro VI de emissões 

A Iveco e a FPT Industrial garantiram a conformidade com a normativa Euro VI 

graças à exclusiva tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction), que será 

introduzida nas duas gamas de motores, Cursor e Tector, com aplicação em 

veículos pesados e autocarros.  

Os novos motores, equipados com a tecnologia “SCR Only” da FPT Industrial, 

procuram optimizar os sistemas de combustão e de pós-tratamento de gases de 

escape, para manterem a Iveco como líder ao nível dos consumos, com melhorias 

simultâneas no que diz respeito ao meio ambiente. Estes resultados serão 

garantidos graças a uma tecnologia de controlo muito eficaz, patenteada pela FPT 

Industrial, que permite obter uma eficácia de conversão de NOX extremamente 

elevada (mais de 95% contra 80-85% dos melhores registos da concorrência).  

Giovanni Bartoli, CEO da FPT Industrial, referiu: “A nossa actividade procura um 
constante aumento da produtividade dos cliente e a redução das emissões, pelo 
que estamos em contínuo processo de pesquisa de soluções que nos permitam 
alcançar esses objectivos. A solução ‘SCR Only’ é a prova da nossa liderança em 
termos tecnológicos e o compromisso na satisfação das necessidades de um 
mercado cada vez mais exigente.” 

Por seu turno, Alfredo Altavilla, Director Executivo da Iveco, afirmou: “Fomos os 
primeiros a anunciar a nossa estratégia tecnológica para com os motores Euro VI 
em Abril de 2010, em Turim, no dia da Conferência do Analista e do Investidor, da 
Fiat. Disse, nessa ocasião, que respeitámos a norma Euro VI sem termos de 
recorrer a uma válvula EGR, de circulação de gases de escape. A EGR é uma 
tecnologia que tem o seu espaço no sector dos transportes, mas para veículos 
comerciais pesados, que excedem o milhão de quilómetros durante a sua vida útil, 
a tecnologia correcta é aquela que reduza os consumos e, igualmente, reduza ao 
mínimo os custos operacionais. A tecnologia ‘SCR Only’ da FPT Industrial cumpre 
em pleno com estes pressupostos. É evidente que os veículos Euro VI vão ser 
mais caros, pois a tecnologia tem um preço e um valor. Vamos introduzir veículos 
adequados, quando o mercado o exigir.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

O novo cenário Euro VI 

A nova normativa Euro VI de emissões de gases, que está prevista ser obrigatória 
para todos os veículos comerciais pesados e autocarros matriculados a partir de 1 
de Janeiro de 2014, introduz significativas reduções nas emissões e outros 
aspectos operacionais. Nomeadamente: 

• O novo ciclo de testes constantes e transitórios, incluem arranque a frio e 
funcionamento dos componentes a temperatura normal. O ciclo transitório 
está dividido em duas partes, uma com o motor a frio e a outra depois de 
um período de repouso.  

• Redução de 80% das emissões NOX comparativamente à norma Euro V. 

• Redução da massa de partículas em 66%, face ao Euro V, e a introdução 
de um limitador de partículas, que resultará numa diminuição global de 
partículas de 95%. 

• Introdução de um limite de emissões de amoníaco. 

• Inclusão de emissões oriundas de “blow-by” se não se utilizar um sistema 
fechado de recirculação dos gases produzidos naquele processo. 

• Maior durabilidade dos requisitos de emissões até 700.000 quilómetros ou 
sete anos para veículos de peso bruto mais elevado (acima de 7,5 ton). 

• Posterior melhoramento do sistema de diagnóstico OBD (On Board 
Diagnostic). 

A introdução da norma Euro VI representa uma etapa fundamental no 
desenvolvimento das regras de regulação das emissões a nível mundial, desde 
que foi originalmente introduzido o “World Harmonised Test Cycle” para 
certificação de motores. 

 

Iveco 

A Iveco, empresa do Gruppo Fiat Industrial, desenha, fabrica e comercializa uma vasta 
gama de veículos comerciais ligeiros, médios e pesados, camiões de todo-o-terreno, 
autocarros urbanos, interurbanos e de longo curso, assim como veículos especiais para 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

variadas aplicações, como o combate a incêndios, missões fora-de-estrada, defesa e 
protecção civil.  

A Iveco emprega cerca de 25.000 pessoas e conta com 24 unidades de produção em 11 
países, empregando tecnologias de ponta desenvolvidas em 6 centros de pesquisa. Para 
além da Europa, a companhia opera na China, Rússia, Austrália e América Latina. Cerca de 
5.000 pontos de vendas e serviço em mais de 160 países garantem apoio técnico a 
qualquer veículo Iveco que esteja a operar, em qualquer ponto do mundo 

 

Castanheira do Ribatejo, 17 Junho 2011 

 


