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1. Introdução
1.1 Considerações iniciais

Paradoxo ... 

O desenvolvimento econômico, principal 
agente transformador da sociedade, implica em 
interferências no ecossistema. 

No campo dos transportes, dos quais a 
liberdade de ir e vir é dependente, assim como o 
abastecimento e a integração dos mercados, isso
torna-se ainda mais sensível.
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... considerações iniciais

� Da relação custo/benefício entre a função dos 

meios de locomoção na sociedade moderna e a 

perturbação por eles causada ao ambiente, deve 

resultar o equilíbrio entre o possível e o 

desejável, entre o necessário e o descabido.
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1.2  O veículo automotor e os poluentes atmosféricos

� O veículo automotor, nas suas mais diferentes formas, 
foi considerado o “grande vilão” do século passado, 
devido aos diversos tipos de poluentes por ele 
produzido.

� O controle e a minimização dessas emissões tem 
sido, e deve ser ainda por muito tempo, a meta
perseguida por todos. 
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... o veículo automotor e os poluentes atmosféricos
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... o veículo automotor e os poluentes atmosféricos

� O Departamento Nacional de Trânsito define poluição 

atmosférica como uma mudança indesejável, e muitas vezes 
irreversível, nas características físicas, químicas ou biológicas 
do ar atmosférico, que pode afetar perniciosamente o equilíbrio 
do sistema ecológico com interferência na vida do homem, de 
animais e vegetais; deterioração dos bens culturais e de lazer; 
inutilização ou depreciação dos recursos naturais (DENATRAN, 
1980). 
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... o veículo automotor e os poluentes atmosféricos

� As fontes veiculares (fontes móveis) de poluição 
atmosférica têm uma participação ativa no aumento da 
poluição do ar, principalmente nos grandes centros 
urbanos.

� Os veículos automotores produzem mais poluição 
atmosférica do que qualquer outra atividade humana 
isolada (Governo do Estado de São Paulo, 2007). 
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... os veículos automotores e os poluentes atmosféricos

� Na RMSP, os veículos automotores (leves e pesados, 
incluindo ainda as motocicletas e similares) correspondem à
principal fonte de emissão de poluentes, com uma contribuição 
de ...

� 95% das emissões de monóxido de carbono (CO); 

� 94% das emissões de hidrocarbonetos (HC);

� 96% das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx);

� 65% das emissões de óxidos de enxofre (SOx).
(CETESB, 2004). 
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... os veículos automotores e os poluentes atmosféricos

� Os veículos leves, que são movidos a gasohol
(gasolina com etanol anidro) e etanol, contribuem com 
... 

� 63% das emissões de CO;

� 28% das emissões de HC;

� 32% das emissões de HC evaporativo; 

� 17% das emissões de NOx; 

� 17% das emissões de SOx.
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... os veículos automotores e os poluentes atmosféricos

�Já os  veículos  pesados,  que  são  movidos  a  óleo diesel, 

contribuem com .....

� a maior emissão de SOx (48%); 

� a maior emissão de NOx (78%);

(CETESB, 2004).
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2  O motor de combustão interna

2.1 Definição

“É uma máquina térmica em que o fluido de 
trabalho é uma mistura de ar e combustível (energia 
química) que sofre uma transformação (combustão) na 
presença de elementos móveis que irão produzir 
trabalho mecânico”.  

Esta transformação de energia tem hoje um 
rendimento aproximado de 30% (em média).
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... o motor de combustão interna

Figura 1 Transformação de calor em energia em motores
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3 Combustíveis para motores térmicos

� Tipos de combustíveis mais usados em motores e veículos:

� Gasolina: C9H20 (gasohol)

� Álcool etílico (etanol): C2H5OH (Líquidos)

� Álcool metílico (metanol): CH3OH

� Óleo diesel: C16H34

� GNV ou GNC (gás natural veicular): 90% de CH4  + CO2

(gás metano)
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... o motor de combustão interna

� Observações importantes:

� Um combustível na forma líquida não queima;

� Para haver a combustão, este deve estar vaporizado e 

misturado com o ar atmosférico;

� Portanto, além de um combustível, os motores de combustão 

também consomem ar atmosférico.

� O ar atmosférico é uma mistura gasosa, principalmente 

nitrogênio e oxigênio.
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4  Misturas de ar e combustível

� Para queimar 1,0 litro de óleo diesel são necessários, 
aproximadamente, ... 14.000 litros de ar.

� Para queimar 1,0 m3 de GNV (± 1,13 litro de gasolina) são 
necessários ... 10.850 litros de ar.

� Para queimar 1,0 litro de gasolina são necessários ... 10.000
litros de ar.

� Para queimar 1,0 litro de álcool são necessários ... 6.000 litros 
de ar.
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... misturas de ar e combustível

� Observação:

�Os motores de combustão, durante o seu 

funcionamento, para atender a todos os regimes 

de trabalho a que são submetidos devem ser 

“alimentados” com diferentes misturas de ar e  

combustível.
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... misturas de ar e combustível

� Mistura estequiométrica: Teórica ideal para a combustão total,     
produtos principais são H2O (água) e CO2 (dióxido de carbono).

� Mistura pobre:  Mistura ar/combustível em que há excesso de 
ar atmosférico  (oxigênio) e  tende  a  produzir, pós-combustão, 
além de CO2 e H2O,   os óxidos de nitrogênio (NOX).

� Mistura rica:  Mistura ar/combustível em que há excesso de     
combustível e tende a  produzir, pós-combustão,  além  de  CO2

e H2O,  o monóxido  de  carbono (CO) e  os HC não-queimados.
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5  A reação de combustão

Figura 2  A reação de combustão dos hidrocarbonetos
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... a reação de combustão

Figura 3  A reação de combustão e as emissões de poluentes
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6  A composição dos gases de escapamento

Figura 4  A composição dos gases de escapamento
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... a composição dos gases de escapamento - CO

6.1 Monóxido de carbono (CO):

� Fonte:  Combustão incompleta da mistura no motor.

� Efeitos sobre o ambiente: 

Reagindo com o oxigênio forma o dióxido de carbono (CO2), 

afetando o equilíbrio térmico da estratosfera, gás de efeito 

estufa (greenhouse gas).
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... a composição dos gases de escapamento - CO

� Efeitos sobre a saúde:

� Quando aspirado combina-se com a hemoglobina do sangue, 

substituindo  o  oxigênio (afinidade com o sangue 218 vezes

maior do que a do oxigênio - carboxihemoglobina). 

� Provoca dificuldade respiratória e asfixia  fazendo  o  coração 

trabalhar  mais (taquicardia).   

� Em grandes concentrações (em ambiente fechado) conduz à

morte por  asfixia. 
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... a composição dos gases de escapamento - HC

6.2. Hidrocarbonetos (HC unburned e evaporativos):

� Fonte:  Combustão incompleta no motor e vaporização de 

combustíveis e lubrificantes.

� Efeitos sobre o ambiente: 

Participa de reações fotoquímicas na atmosfera.  

Participa do conhecido “SMOG fotoquímico”, neblina que 

reduz a visibilidade e ataca as plantas.
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... a composição dos gases de escapamento - HC

� Efeitos sobre a saúde:

� Irritações nos olhos e sistema respiratório.

� Alguns compostos (aromáticos) são carcinogênicos e afetam 

o sistema nervoso central.

� Agravantes de doenças respiratórias.
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... a composição dos gases de escapamento - SOx

6.3  Óxidos de enxofre (SOx)

� Fonte:  Queima de combustíveis fósseis que contenham (S) 

enxofre, como o óleo diesel.

� Efeitos sobre o ambiente: 

� Fumaça afeta os animais e plantas, reagindo com a umidade 

do ar  produz ácidos  que  danificam  metais  e  provocam  a    

conhecida  CHUVA ÁCIDA.
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... a composição dos gases de escapamento - SOx

... (SOx)

� Participam da formação de material particulado (MP).

� Efeitos sobre a saúde:

� Irritações nos olhos e sistema respiratório.

� SO2 e SO3 são gases altamente tóxicos e de odor irritante. 
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... a composição dos gases de escapamento - NOx

6.4 Óxidos de nitrogênio (NOx):

� Fonte:  Resultantes da oxidação do nitrogênio do ar em altas 

temperaturas.  

� Na câmara de combustão dos motores diesel apresentam-se 

as  condições ideais para formação de NOx - combustão 

com  excesso de oxigênio (mistura muito pobre e elevadas   

temperaturas).
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... a composição dos gases de escapamento - NOx

� Efeitos sobre o ambiente: 

� Contribui para a formação da CHUVA ÁCIDA, pois forma-se

ácido nítrico em contato com a umidade do ar.

� É agente participante do SMOG fotoquímico.

� Nas plantas provoca supressão do crescimento e queda de 

folhas.

� Efeitos sobre a saúde:

O NO2 é tóxico, causando doenças respiratórias.
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... a composição dos gases de escapamento - MP

6.5 Material particulado (MP):

� Fonte:  Poeira microscópica, gerada principalmente por 

motores diesel (elevado teor de enxofre na 

composição do combustível).

� Efeitos sobre o ambiente: 

� Produz efeitos indesejáveis na atmosfera, como a redução da

visibilidade e difração da luz.
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... a composição dos gases de escapamento - MP

� Efeitos sobre a saúde:

� Agente irritante dos olhos e vias respiratórias.

� OBS: O material resultante do desgaste de pneus, lonas 
pastilhas e discos de freio são considerados também 
material particulado. 
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... a composição dos gases de escapamento – CO2

6.6 Dióxido de carbono (CO2):

� Fonte:  Origina-se da queima de combustíveis e  como 

produto do metabolismo de energia dos animais e matéria 

orgânica em decomposição.

� Efeitos sobre o ambiente: 

� Efeito estufa, aumento da temperatura da superfície terrestre 

(mudanças climáticas).  
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... a composição dos gases de escapamento – CO2

� A longo prazo pode tornar a terra imprópria à vida. 

� Efeitos sobre a saúde:

� O dióxido de carbono até 5,0% é bem tolerado, produzindo-se 

apenas oaumento da freqüência respiratória. Acima disso 

pode produzir ansiedade, vertigem e coma.  

� Conduz à morte acima de 40% de concentração no ar.
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� Brasil: 

� VEÍCULOS DESREGULADOS;

� VEÍCULOS COM MOTOR DESGASTADO;

� QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS:

� Padronização.

� Contaminação dos combustíveis.

� Adulteração.

7 Principais causas da emissão de poluentes 
1960
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... principais causas das emissões de poluentes no Brasil

� QUALIDADE DE LUBRIFICANTES;

� RETIRADA OU INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVOS 

ANTIPOLUIÇÃO NOS VEÍCULOS;

� IDADE MÉDIA DA FROTA (superior a 12 anos);

� FALTA DE CONTROLE DA FROTA (Inspeção veicular).
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� A composição dos exaustos emitidos pelos escapamentos 

dos motores é constituída principalmente por CO2, H2O, N2 e O2

e em pequenas quantidades ... 

� Os produtos classificados como poluentes que são CO, HC, 

NOx e SOx.  Existem hoje diversos dispositivos que minimizam

ou eliminam os produtos indesejáveis dos gases de escape dos 

motores de combustão.  Alguns exemplos: .....

8 Dispositivos e estratégias antipoluição utilizados
1960
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� Válvula Thermac: 

� Aquece o ar na fase fria do motor (partida) facilitando a combustão e  

reduzindo as  emissões de CO e HC.

� Dash-pot: 

� Foi utilizado em motores antigos (carburados). É um amortecedor de do 

carburador em desacelerações. Durante a desaceleração se reduz 

bruscamente o ar, enriquecendo a mistura e produzindo mais CO e HC.

� O Dash-pot permitia uma desaceleração gradual sem enriquecimento 

excessivo da mistura.

... dispositivos antipoluição utilizados
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Válvula Thermac

Dash-pot

... dispositivos antipoluição utilizados
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� Válvula de recirculação de gases de cárter:  

“Todas as emissões evaporativas de um motor de 
combustão deve ser nula (PROCONVE) a partir de 1988”.  Os 
vapores de cárter produzidos (óleo lubrificante e vapores de 
combustível no cárter) são direcionados para a admissão e 
devem ser queimados junto com a mistura ar/combustível, quem 
permite isso é a válvula de recirculação de gases de cárter.

� Injeção eletrônica de combustível:  Controla a formação da      
mistura ar/combustível, permite a combustão mais completa.

... dispositivos antipoluição utilizados
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Válvula de rec. de gases de cárter  

Injeção eletrônica de combustível

... dispositivos antipoluição utilizados
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� Válvula EGR (Exhaust gas recirculation): 

� Recircula uma parcela de gases da descarga  para a entrada 

do motor (admissão) com a finalidade de impedir que a 

temperatura dentro da câmara de combustão atinja níveis 

excessivos em regimes em que o motor faça uso de mistura 

pobre. 

� Serve para minimizar a produção de óxidos de nitrogênio 

(NOx).

... dispositivos antipoluição utilizados
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� Cânister:  

� É um bujão com um filtro de carvão ativado no seu interior 
que capta todas as emissões evaporativas do sistema de 
alimentação com o veículo parado e em movimento, as retém 
e direciona para o motor periodicamente para serem 
queimadas junto com a mistura ar/combustível.

... dispositivos antipoluição utilizados
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Cânister                                          Válvula EGR 

... dispositivos antipoluição utilizados

1960



3:22:03 45

O catalisador automotivo

... dispositivos antipoluição utilizados
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... dispositivos antipoluição utilizados

Catalisador automotivo
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9 O programa de controle de emissões

� Procurando viabilizar um programa de controle de emissões 
veiculares que fosse tecnicamente factível e economicamente 
viável, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 
criou, em 1986, o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores (PROCONVE). 

� O Programa foi baseado na experiência internacional dos 
países desenvolvidos, sendo considerado como um dos mais 
bem elaborados para o controle de emissão em fontes móveis 
(IBAMA, 1998).
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... os programas de controle de emissões

� O PROCONVE tem como objetivos a redução dos 

níveis de emissão de poluentes nos veículos 

automotores, além de incentivar o desenvolvimento 

tecnológico nacional, tanto na engenharia 

automotiva, como em métodos e equipamentos para 

a realização de ensaios e medições de poluentes. 
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... os programas de controle de emissões

�Para o cumprimento destes limites, foi necessário a 

aplicação de tecnologias e sistemas que otimizam o 

funcionamento dos motores para proporcionar uma 

queima perfeita de combustível e conseqüente 

diminuição das emissões bem como do consumo de 

combustível. 
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... os programas de controle de emissões

�Na fase implantada em 1992, a utilização de 

catalisadores pelos veículos leves se fez necessária. 

Para outra fase de exigências, que teve início em 

1997, além do catalisador, foi preciso também o 

acréscimo de novos dispositivos,  tais como: a 

injeção eletrônica e outros componentes que 

compõem a chamada eletrônica  embarcada. 
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� A partir da necessidade do controle das emissões de 
poluentes, os veículos automotores foram/estão 
gradativamente se adequando aos limites cada vez mais 
rígidos impostos pela legislação, porém para que isto se 
consolide, uma série de itens deverão ser analisados, tais 
como:

� Confiabilidade nos combustíveis e lubrificantes 
(padronização);

� Inspeção veicular (efetivação);

10 Considerações finais
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� Preferência aos combustíveis renováveis ou mais limpos 

(GNV, biogás, álcoois, biodiesel, etc...);

� Uso de motores híbridos: combustível/elétricos;

� Motores a hidrogênio;

� Busca do solar elétrico eficiente.

... considerações finais
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