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RESUMO 

 

Com o rápido aumento do número de veículos Flex Fuel no mercado nos últimos 
anos, o consumo de etanol também aumentou. Como consequência, uma grande 
presença de álcool não queimado é esperada nas emissões de gases dos veículos. 
O objetivo deste trabalho foi medir o álcool não queimado, emissões legisladas e 
precursores de ozônio de um veículo de passageiros alimentado com combustível 
com diferentes teores de etanol. Um carro de passeio, ciclo Otto, foi testado em um 
dinamômetro de chassis de acordo com a norma brasileira NBR 6601, ciclo FTP-75. 
O carro foi abastecido com gasolina com 22% de etanol (A22), 31% de etanol (A31), 
85% de etanol (A85) e etanol hidratado de referência (EHR). Emissões legisladas, 
tais como hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO), oxidos de nitrogênio 
(NOx), dióxidos de carbono (CO2)  e metano (CH4) foram medidas em bancadas 
contendo analisadores de gases. Os aldeídos foram medidos pela técnica de High 
Perfomace Liquid Chromatography (HPLC) de acordo com a norma brasileira NBR 
12026. O álcool não queimado foi medido utilizando duas técnicas diferentes: 
análise por Fourier Transformed Infrared (FTIR) e Gas Chromatography (GC). Além 
disso, a formação de precursores de ozônio também foi testada e medida por meio 
de um analisador de ozônio. A principal conclusão foi que as emissões de álcool não 
queimado aumentam diretamente com a proporção de etanol no combustível e que, 
como os veículos movidos a álcool são amplamente utilizados, o efeito de álcool não 
queimado na qualidade do ar não pode ser ignorado. O mesmo aumento foi 
observado no HC, CH4, NMHC, CO e nas emissões de aldeídos. As emissões de 
CO2 diminuiram com o teor de etanol. O aumento da geração de ozônio também foi 
constatado diretamente com a exposição dos gases de escape à radiação solar. 
 
 
Palavras chave: Emissões veiculares. Álcool não queimado. Formação de ozônio. 



 

 

ABSTRACT 

 
With the rapid increase in the number of Flex Fuel vehicles on the market in recent 
years, consumption of ethanol also increased. As a result, a large presence of 
unburned alcohol emissions is expected mainly in big cities. The objective of this 
study was to measure the unburned alcohol, legislated emissions and ozone 
precursors of a passenger vehicle fueled with different gasoline/ethanol blends. One 
Otto cycle vehicle has been tested on a chassis dynamometer according to the 
Brazilian standard NBR 6601, FTP-75 cycle. The car was fueled with different 
gasolines with 22% ethanol (A22), 31% ethanol (A31), 85% ethanol (A85) and 
hydrous ethanol (EHR). Legislated emissions such as hydrocarbons (HC), carbon 
monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) 
were measured in conventional automotive emission benches. The aldehydes were 
measured by using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) according 
to the Brazilian standard NBR 12026. Unburned alcohol emissions were measured 
by using two different techniques: Fourier Transformed Infrared analysis (FTIR) and 
Gas Chromatography (GC). To measure the ozone formation one specific ozone 
analyzer has been used. The main conclusion was that the emissions of unburned 
alcohol increase directly with the proportion of ethanol in the fuel. As ethanol-fueled 
vehicles are widely used, the effect of the unburned alcohol emissions in air quality 
cannot be ignored. The same increase was observed in HC, CH4, NMHC, CO and 
aldehydes. On the contrary, CO2 emissions decreased with the ethanol content. 
Increased ozone formation was observed directly with the exposure of the exhaust 
gases to solar radiation. 
 
 
Key words: Vehicular emissions. Unburned alcohol. Ozone formation. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Umas das grandes causas de problemas ambientais nos últimos 50 anos é a 

poluição atmosférica concentrada nas cidades. Um dos principais fatores reside nas 

emissões veiculares causadas pela combustão incompleta dos veículos 

automotores. Pela sua importância, foram gerados mecanismos de controle que 

mensuram e dão limites aos poluentes que cada tipo de veículo emite. Esses limites 

são controlados por leis estaduais e federais e estão cada vez mais rígidos 

(ARAÚJO, 2011).  

As emissões de fontes fixas (industriais) e as emissões veiculares são 

diferentes. A grande maioria das indústrias está localizada fora do perímetro urbano 

e seus efluentes gasosos são provenientes das chaminés, enquanto os poluidores 

das emissões veiculares (fontes móveis) estão localizados nas capitais e grandes 

centros urbanos do país.  

Em 07 de agosto de 2009 entrou em vigor a Lei 13.542 que criou a nova 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). A instituição atua como 

centro de referência da ONU (Organização das Nações Unidas) e Agência Ambiental 

Nacional. O relatório da qualidade do ar de 2012 da (CETESB, 2013) mostra os 

números referentes às fontes fixas e móveis responsáveis pela emissão para a 

atmosfera mundial. São 138 mil t/ano de monóxido de carbono (CO), 35 mil t/ano de 

hidrocarbonetos (HC), 77 mil t/ano de óxidos de nitrogênio (NOx), 5 mil t/ano de 

material particulado (MP) e 9 mil t/ano de óxidos de enxofre (SOx). Os veículos são 

responsáveis por 97% das emissões de CO, 77% de HC, 80% de NOx, 37% de SOx 

e 40% de MP na atmosfera (CETESB, 2013). 

Os padrões da qualidade do ar são definidos no decreto estadual nº 8468/76 

e na resolução CONAMA nº. 3 de 28/06/1990 que define um poluente atmosférico 

como: 

 

“Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com níveis 
estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou 
ofensivo à saúde, inconveniente ao bem estar público, danoso aos 
materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 
propriedade e às atividades normais da comunidade” (BRASIL, 1990). 
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A FIGURA 1 apresenta os dados DETRAN-PR (2013) da evolução anual da 

frota de veículos automotores (veículos leves, veículos pesados e motocicletas) no 

período de 2007 a 2013 no município de Curitiba. Como se pode observar, o 

crescimento foi expressivo, chegando a quase 73 veículos por 100 habitantes, numa 

média anual de crescimento de 3,8%, entre 2007 e 2012.  

 

 

Apresentam-se os tipos de fontes de emissão e os principais poluentes do ar 

na TABELA 1. 

 

TABELA 1 - Poluentes do ar e os tipos de fontes de emissão 

Fontes Poluentes 

F
o
n
te

s
 e

s
ta

c
io

n
á
ri
a
s
 

Combustão MP, SO2 e SO3, CO, HC e NOx 

Processo Industrial 
Material particulado (fumos, poeiras, névoas), 
gases – SO2, SO3, HCl, hidrocarbonetos, 
mercaptanas, HF, H2S, NOx  

Queima de Resíduo 
Sólido 

Material particulado, gases – SO2, SO3, HCl, 
NOx.  

Outros Hidrocarbonetos, material particulado.  

F
o
n
te

s
 

m
ó
v
e
is

 

Veículos, aviões, 
motocicletas, barcos, 
locomotivas, etc. 

Material particulado, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, 
aldeídos, dióxido de enxofre, ácidos orgânicos.  
 

Fontes Naturais 

Material particulado – poeiras  
Gases – SO2, H2S, CO, NO, NO2, 

hidrocarbonetos.  

Reações Químicas na Atmosfera 
Ex.: hidrocarbonetos + óxidos de 

nitrogênio (luz solar) 

Poluentes secundários – O3, aldeídos, ácidos 
orgânicos, nitratos orgânicos, aerossol 
fotoquímicos, etc.  

FONTE: IAP (2013) 

FIGURA 1 - Evolução Anual da Frota de Veículos. 
FONTE: A autora (2013), DADOS DETRAN-PR (2013) 
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A FIGURA 2 apresenta um gráfico da evolução da frota estimada de veículos 

por categoria em nível nacional. Os dados são extraídos do 1º Inventário Nacional 

de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários, publicado no ano 

de 2011. O documento apresenta as emissões de 1980 a 2009 e as projeções até 

2020 das emissões regulamentadas do PROCONVE (Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos Automotores) e PROMOT (Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares). Trata também dos gases 

de efeito estufa, dióxido de carbono (CO2), e metano (CH4).  

O Inventário Nacional é uma iniciativa e parceria das seguintes instituições: 

Instituto Nacional do Meio Ambiente (INMA); Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustível (ANP); Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT); CETESB; Associação Nacional dos Fabricantes e de Veículos Automotores 

(ANFAVEA); Instituto de Energia e Meio ambiente (IEMA) e Petróleo Brasileiro S/A 

(Petrobrás) (BRASIL, 2011). O crescimento acelerado a partir da década de 1990 

até hoje tem forte contribuição do uso das motocicletas novas. No ano de 2009, 86% 

da frota é composta de veículos de passeio e motocicletas.  

 

 

FIGURA 2 - Evolução da frota estimada de veículos por categoria. 
FONTE: BRASIL (2011) 

 

É importante ressaltar contudo que nem toda alteração da atmosfera é 

devida a atividades que podem ser consideradas como poluidoras. A poluição pode 

ser considerada como algo dinâmico, porque qualquer presença ou lançamento na 
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atmosfera de substâncias acima de um limite aceitável pode ser prejudicial à saúde 

humana, de animais ou do ambiente. 

A Lei N° 6.938/81, em seu Artigo 3°, inciso III, define poluição como: 

 

“A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 
ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população, ou criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas, ou afetem desfavoravelmente a biota, as condições estéticas 
ou sanitárias do meio ambiente, ou emitam matéria ou energia em 
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (BRASIL,1981)”. 

 

A legislação brasileira estabelece os limites máximos de emissões de 

poluentes para todos os veículos automotores. Tais poluentes são hidrocarbonetos 

totais (THC) CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de nitrogênio), material 

particulado (MP), hidrocarbonetos não metano  (NMHC) e os aldeídos totais (RCHO) 

(BRASIL, 2009).  

O Brasil possui uma extensa produção de etanol, com uma expressiva frota 

movida com este combustível. Toda a gasolina disponibilizada ao mercado brasileiro 

recebe a adição de 25% de etanol anidro, conforme determina a Resolução CIMA 

(Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool) nº 1 de 28 de fevereiro de 2013, 

em vigor desde 1º de maio de 2013 (BRASIL, 2013). Os veículos são preparados 

pelos fabricantes para essa faixa de mistura e caso haja exportação, os mesmos 

passam por calibração dos motores para adequação às exigências específicas do 

mercado. O etanol brasileiro utilizado para abastecimento de veículos é denominado 

etanol hidratado combustível (EHC) ou álcool etílico hidratado combustível (AEHC) e 

sua composição possui até 7% de teor de água em média. Já o álcool etílico anidro 

combustível (AEAC) ou etanol anidro combustível (EAC), que é misturado à gasolina 

brasileira , apresenta teor máximo de 0,4 % em volume de água (ABNT, 2012b; 

ANP, 2010)  

Com o lançamento dos veículos Flex Fuel no mercado brasileiro em 2003, e 

o respectivo aumento no uso do etanol, é possível que as emissões produzidas pelo 

álcool não queimado (ANQ) assumam maior importância nas áreas urbanas. Em 

2006, a expansão das vendas da tecnologia Flex Fuel teve acréscimo em 75% nos 

veículos novos (MELO, 2007). As vantagens do uso do etanol são muitas com 

ênfase no fato de ser renovável, poder ser produzido localmente e ser facilmente 

misturado à gasolina. Entretanto seu poder calorífico é menor que o da gasolina em 
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aproximadamente 30% e suas emissões evaporativas são maiores. O etanol é 

considerado uma parte substancial do mercado de combustível renovável 

especialmente no Brasil, EUA e Suécia. Com este crescente interesse, é da maior 

importância investigar o desempenho de emissões de veículos movidos a etanol 

(AVL, 2009). A FIGURA 3 mostra a evolução da produção de veículos leves de 

passageiros por combustível entre o período de 1979 e 2011. O gráfico mostra que a 

produção de veículos a etanol foi do período de 1979 a 2006, entretanto na década 

de 80 tendo sua maior produção. 

 

O etanol e o metanol são os dois álcoois mais utilizados principalmente 

como combustíveis da área automotiva. O etanol pode ser produzido a partir da 

fermentação das biomassas de cana de açúcar, milho e beterraba, ou ainda pela 

hidratação catalítica do etileno (MELO, 2009). 

O etanol é fornecido em duas formas: hidratado ou anidro. Nesta última 

forma, combina-se com a gasolina, resultando o gasool, ou seja, o etanol anidro é 

utilizado para a produção da gasolina do tipo C. A gasolina do tipo C, é a única que 

pode ser comercializada nos postos brasileiros para o abastecimento de veículos 

automotores, e o etanol anidro não pode ser comprado pelos consumidores finais. 

Entretanto, o etanol ou álcool hidratado é fornecido diretamente nas bombas dos 

postos de abastecimentos, e seu uso se dá em veículos movidos a etanol ou Flex 

Fuel (UNICA, 2007). 

O metanol é produzido a partir do gás natural, biomassa e óleos residuais. 

Esse álcool é considerado extremamente tóxico, podendo causar cegueira e câncer, 

razão pela qual não é utilizado como combustível no Brasil. Importou-se dos Estados 

Unidos da América (EUA) o metanol e o utilizou-se como combustível no ano 1980, 

FIGURA 3 – Produção de veículos leves de passageiros por combustível entre o período de 
1979 e 2011 

FONTE: SOUZA et al. (2013) 
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apenas por um período curto, quando o etanol estava em falta no mercado brasileiro 

(MELO, 2009). 

O álcool não queimado é encontrado nas emissões veiculares e é resultado 

da queima incompleta do etanol na câmara de combustão dos motores. É importante 

ressaltar que as emissões do etanol são consideradas como um dos precursores do 

ozônio troposférico (SOUZA et al., 2013). Em 1994, o CONAMA, por meio da 

Resolução nº 9, estabeleceu uma norma para mensuração da emissão de álcool não 

queimado. O método de determinação é baseado em cromatografia gasosa, 

segundo a NBR 15598/2008 (BRASIL, 1994). 

Devido à forte relação entre o etanol e a emissão de aldeídos foi criada, em 

1990, a resolução do CONAMA nº 3 que estabelece os limites de emissão de 

aldeídos no escapamento de veículos do Ciclo Otto. A referida resolução considera 

como aldeídos apenas a soma de formaldeído e acetaldeído, por serem os mais 

presentes nos gases de escape (BRASIL, 1990). 

A emissão de aldeídos é o resultado da oxidação de álcoois primários 

presentes nos combustíveis veiculares, quais sejam: gasolina C, etanol ou diesel. O 

formaldeído é um carcinogênico conhecido, ao passo que o acetaldeído é 

considerado como um “provável” carcinogênico (CETESB, 2012b). De acordo com 

Alvim et al. (2011) na mistura de etanol na gasolina a emissão de acetaldeído é 

maior que do formaldeído em motores do ciclo Otto quando há presença do etanol 

no combustível. Por outro lado, esta situação se inverte quando o veículo é movido à 

gasolina. A NBR 12026/2009 descreve a metodologia para a determinação de 

aldeídos e cetonas em veículos automotores e quantifica as emissões através da 

cromatografia líquida de alta performance (CLAE), também conhecida na literatura 

como High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Esta norma aplica-se aos 

veículos do ciclo Otto (ABNT, 2009). 

Nos gases de escape de veículos Otto ocorre a presença das carbonilas 

(aldeídos e cetonas) e do álcool não queimado, que somados formam o NMOG, os 

gases orgânicos do tipo não metano. Alguns países da Europa e EUA já iniciaram o 

controle desses compostos (MELO, 2009). 

O NOx e o NMOG são considerados os principais poluentes das emissões 

veiculares que contribuem para a formação de ozônio na troposfera. A troposfera é a 

região que se estende desde o nível da superfície terrestre até cerca de 15 

quilômetros de altitude e que contém aproximadamente 85% da massa da 
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atmosfera. Para o cálculo do valor de NMOG considera-se a soma ponderada de 

poluentes, como os hidrocarbonetos do tipo não metano (NMHC), aldeídos e 

cetonas, e o álcool não queimado (MELO, 2009; ORLANDO, 2008). 

A formação de ozônio e outros oxidantes na troposfera é uma consequência 

das reações entre os óxidos de nitrogênio (NOx) e as espécies orgânicas presentes 

na atmosfera, dentre elas os compostos orgânicos voláteis (COVs) na presença de 

radiação ultravioleta (ARBILLA; OLIVEIRA, 1999). 

 
1.1 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVAS 

 

Em março de 2012 foi criado, pela Associação de Engenharia Automotiva, 

um Grupo Técnico de Trabalho (GT) para a discussão de emissão de álcool não 

queimado produzido pelos veículos do ciclo Otto. O Lactec participa deste GT e é 

representado pela autora dessa dissertação. Branco et al. (2012) apresentaram um 

trabalho para este GT que versa sobre as condições das medições de compostos 

orgânicos nos motores Flex e sobre a medição de NMOG em veículos. Concluem 

que o etanol é significativo para a formação de ozônio, e que em vários veículos flex 

o potencial de formação ozônio a partir dos gases de escapamento é maior quando 

abastecidos com E1001 que quando utilizam gasolina A22. Os poluentes 

considerados como os principais precursores do ozônio são os hidrocarbonetos e 

óxidos de nitrogênio.  

Nas últimas décadas ocorreu um grande crescimento do uso dos 

combustíveis metanol e etanol que se consolidaram como uma energia considerada 

“limpa”. Mundialmente o transporte consome cerca de 25% da energia e produz 22% 

do CO2 emitido na atmosfera. A adição do etanol na gasolina pode contribuir para a 

redução de alguns poluentes, porém nem todos são controlados por lei. É o caso 

das emissões causadas pela combustão incompleta e evaporação ou reações 

secundárias que estão presentes nos gases de escape dos veículos. Estudos do 1º 

Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, para veículos rodoviários 

automotores (Brasil, 2011) mostram a projeção de alguns poluentes até o ano de 

2020.  

 

1 
E100 jargão utilizado na área automotiva para a definição etanol hidratado combustível, contendo 

até 7% de água em sua composição. 
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Entre eles estão as emissões de aldeídos (RCHO) geradas pelo gás de 

escapamento veicular até o ano 2020 no Brasil.  

A FIGURA 4 evidencia o histórico e a perspectiva futura de emissões de 

aldeídos provocadas pelo etanol, pela gasolina e o gráfico mostra que, no período 

compreendido entre 1980 a 2000, as emissões de aldeídos eram expressivas se 

comparadas com a década posterior. Entretanto com o decorrer do desenvolvimento 

do PROCONVE, que vem estabelecendo limites cada vez mais restritos, além do 

declínio nas vendas de veículos dedicados a etanol naquele período, percebe-se 

uma diminuição gradativa das emissões de aldeídos. Observa-se que no ano de 

2009, o etanol hidratado foi o agente causador de 60% da emissão de aldeídos em 

oposição a 38% da gasolina. A pesquisa também sinaliza uma estimativa do 

aumento significativo das emissões de aldeídos até 2020, com 79% para o etanol 

hidratado, 18% com gasolina do tipo C e 3% do GNV. Tal tendência pode ser 

explicada pela expectativa que havia naquele inventário de uma expansão da 

utilização do etanol devido ao crescimento acelerado da frota de veículos flex. 

 

 

FIGURA 4 – Emissões de aldeídos por tipo de combustível 
FONTE: BRASIL (2011) 

 
Pesquisas mostram que o NMHC é um dos precursores da formação de 

ozônio troposférico (BRASIL, 2011). A FIGURA 5 exibe as emissões de 

hidrocarbornetos não-metano (NMHC) por tipo de combustível. Mostra o histórico e a 

projeção das emissões, gasolina tipo C, o GNV e o etanol. Até 2009, a gasolina 

respondia por 59% das emissões de NMHC, entretanto a projeção para o ano de 
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2020 revela que esse número deverá ser reduzido para 41%. No mesmo período as 

emissões provenientes de etanol hidratado passam de 22% em 2009 para 37% para 

2020.  

 

 
FIGURA 5 - Emissões de NMHC por tipo de combustível. 

FONTE: BRASIL (2011) 
 

O etanol também tem outra peculiaridade pelo fato de conter mais oxigênio 

na sua formação se comparado à gasolina, o que favorece a formação de 

hidrocarbonetos oxigenados reativos. Associa-se com a emissão de NOx e forma-se 

o ozônio troposférico e, por consequência, o “smog fotoquímico “. 

O “smog fotoquímico” é uma névoa fotoquímica que contribui para a 

diminuição da visibilidade nos grandes centros urbanos (SILVA, 2011a). 

O grupo técnico da Associação Engenharia Automotiva (AEA)/IBAMA 

concluiu que serão necessários estudos aprofundados sobre a influência do etanol 

nas emissões de álcool não queimado e o controle dessas emissões voltado à 

formação de ozônio, o que motivou a realização dessa dissertação. 

Nesta Introdução procurou-se demonstrar que a poluição provocada pelos 

veículos automotores é um fator de relevante importância para a saúde e meio 

ambiente. No que diz respeito às emissões veiculares, o caso do Brasil é peculiar 

tendo em vista a utilização do etanol de forma muito mais expressiva que os demais 

países. De uma forma geral, apesar de o uso do etanol trazer benefícios ao meio 

ambiente, existem alguns poluentes a ele relacionados que merecem especial 

atenção. Dentre eles situam-se os aldeídos gerados pelos motores do ciclo Otto, já 
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são controlados por lei desde 1989, conforme a Resolução do CONAMA nº 03 de 15 

de junho de 1989. Outro poluente é o álcool não queimado (ANQ) provocado pela 

queima parcial (incompleta) do combustível nas câmaras de combustão. A 

determinação do ANQ também é definida por uma norma brasileira, porém 

diferentemente dos aldeídos, não foram estabelecidos limites para sua geração. A 

medição de emissão de ANQ em um veículo Flex abastecido por combustíveis 

contendo diferentes teores de etanol é o foco desta dissertação.  

Há poucos resultados publicados na literatura científica nacional sobre o 

assunto e o tema tem sido objeto de discussão em fóruns nacionais que envolvem 

órgãos ambientais, fabricantes, montadoras e centros de pesquisa. 

Outro foco desta dissertação é voltado para a formação de ozônio a partir 

dos gases de escape, sob o efeito da radiação solar. 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho está dividido em 6 capítulos. Os dois 

primeiros apresentam uma introdução e os objetivos. O capítulo 3 traz uma revisão 

de literatura, com foco no estado da arte e com temas relacionados com os 

conceitos de poluentes atmosféricos, no processo de formação das emissões de 

álcool não queimado, aldeídos e na formação do ozônio. 

O capítulo 4 descreve os materiais e os métodos utilizados para o 

desenvolvimento dos testes. Para a medição dos poluentes legislados, foram 

utilizadas metodologias baseadas em procedimentos de acordo com normas 

técnicas da ABNT. Cumpre ressaltar que algumas técnicas utilizadas não são 

normatizadas, como, por exemplo, as medições de emissões por meio de FTIR 

assim como o procedimento realizado para o experimento de medição de formação 

de ozônio.  

No capítulo 5 os resultados obtidos são analisados e discutidos com base na 

literatura disponível.  

As conclusões desse estudo e as recomendações para trabalhos futuros são 

abordadas no capítulo 6, destacando-se os pontos positivos e restrições do estudo. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo desse trabalho é comparar as emissões legisladas, álcool não 

queimado e a tendência à formação de ozônio dos gases de escapamento de um 

veículo de passageiro do ciclo Otto abastecido com combustíveis contendo 

diferentes teores de etanol.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

a) identificar e descrever as diferentes misturas de combustíveis 

contendo gasolina e etanol utilizados nos ensaios; 

b) medir as emissões legisladas em um veículo do ciclo Otto, com 

diferentes teores de etanol no combustível; 

c) medir as emissões de álcool não queimado em um veículo do ciclo 

Otto, com diferentes teores de etanol no combustível; 

d) avaliar a tendência a formação de ozônio dos gases de escapamento 

a partir da metodologia simplificada proposta. 

e) analisar e discutir os resultados obtidos. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

3.1 POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) conforme Resolução CONAMA nº 3 

de 28/06/1990 define os poluentes atmosféricos como qualquer tipo de matéria ou 

energia, em concentração ou características que tornam o ar nocivo, ofensivo ou 

inconveniente à saúde e ao bem estar público (BRASIL, 1990). 

As principais fontes de poluição são consideradas como naturais ou 

antropogênicas. As fontes naturais são os vulcões, aerossóis marinhos, 

decomposição biológica, entre outros. As fontes antropogênicas são aquelas que 

têm alguma relação com o homem, tais como os motores de combustão interna, 

fornos industriais, refinarias, caldeiras e automóveis. Os poluentes primários são 

aqueles emitidos diretamente da fonte, já os secundários são provenientes da 

reação química entre poluentes primários e os materiais constituintes na atmosfera, 

atividades biológicas (ALVIM, 2013). A FIGURA 6, apresenta as etapas do fenômeno 

da poluição atmosférica urbana através de um fluxograma esquemático.  
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FIGURA 6 – Esquema da poluição atmosférica urbana 
FONTE: Adaptado de CORRÊA (2003) 
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Os principais episódios de poluição do ar registrados ocorreram nos Estados 

Unidos e na Europa e causaram um grande número de mortes (ALVIM, 2013). O 

episódio mais grave ocorreu em Londres no ano de 1952, durante o inverno quando 

uma forte ocorrência de inversão térmica impediu a dispersão de gases poluentes, e 

uma nuvem constituída por material particulado (MP) e dióxido de enxofre (SO2) 

permaneceu por dias na cidade. A névoa fotoquímica teve relação com quatro mil 

mortes no período (BRAGA et al., 2001; ALVIM, 2013). Os altos níveis de poluição 

atmosférica nas grandes cidades tem o potencial de serem precursores de doenças 

como câncer pulmonar e doenças respiratórias, como apresenta Saldiva (2012). O 

mesmo autor afirma ainda que a poluição atmosférica mata 3,5 mil pessoas na 

região da Grande São Paulo a cada ano, sendo que os principais atingidos são 

idosos, crianças e gestantes.  

As condições meteorológicas mais desfavoráveis ocorrem no inverno 

quando geralmente o período é mais frio, seco, com pouco vento, o que favorece a 

concentração de poluentes na camada limite e dificulta a dispersão dos mesmos. 

Entretanto as estações do verão e primavera são as maiores precursoras do ozônio 

devido suas altas temperaturas e intensidade de luz solar, pois o O3 depende desses 

fatores para se formar (SILVEIRA, 2010). 

Segundo CETESB (2012), os principais poluentes são o material particulado 

(MP), ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2), aerossóis ácidos, monóxido de carbono 

(CO) e óxidos de nitrogênio (NOx). As principais características, suas fontes 

principais e respectivos efeitos sobre o meio ambiente são descritos na TABELA 2.  
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TABELA 2 - Principais poluentes, características, fontes principais e efeitos 

no meio ambiente 

Poluente Características Fontes Principais 
Efeitos no meio 

ambiente 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Incolor, insípido, inodoro 
Combustão incompleta de 
veículos automotores 

 
Não aplicável 

 

Ozônio (O3) 

Gás incolor, inodoro nas 
concentrações 
ambientais e o principal 
componente da névoa 
fotoquímica. 
 

Produzido 
fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os 
óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos 
voláteis. 
 

Danos às colheitas, 
à vegetação natural, 
plantações agrícolas; 
plantas ornamentais. 

Dióxido de 

enxofre (SO2) 

 

Gás incolor, com forte 
odor, semelhante ao 
gás produzido na 
queima de palitos de 
fósforos.  
Pode ser transformado 
em SO3, que na 
presença de vapor de 
água, passa 
rapidamente a H2SO4. É 
um importante precursor 
dos sulfatos, um dos 
principais componentes 
das partículas inaláveis.  

 

Processos industriais, 
queima de óleo 
combustível, refinaria de 
petróleo, veículos a diesel, 
produção de papel, 
fertilizantes. 

 

Formação de chuva 
ácida, causar corrosão 
aos materiais e danos à 
vegetação: folhas e 
colheitas. 

Partículas 
Inaláveis Finas 
(MP2,5)  
 
Partículas 
Inaláveis (MP10) 
e Fumaça  
 
Partículas 
Totais em  
Suspensão 

(PTS)  

Partículas de material 
sólido ou líquido 
suspensas no ar, na 
forma de poeira, 
neblina, aerossol, 
fumaça, fuligem etc., 
que podem permanecer 
no ar e percorrer longas 
distâncias. Faixa de 
tamanho 2,5 micra a 
100 micra 

 

Processos de combustão 
(indústria e veículos 
automotores) exaustão 
poeira de rua suspensa, 
queima de biomassa. 
Fontes naturais: pólen, 
aerossol, marinho e solo. 
aerossol secundário 
(formado na atmosfera) 
como sulfato, nitratos e 
outros. 

 

Danos à vegetação, 
deterioração da 
visibilidade 
e contaminação do 

solo. 

FONTE: CETESB (2012) 

 

No Brasil, a criação, na década de 80, do PROCONVE, provocou uma 

redução gradativa dos níveis das emissões veiculares poluentes.  

As determinações que o PROCONVE preconiza ao mercado brasileiro foram 

baseadas em leis internacionais, basicamente europeias e norte-americanas. Como 

resultado, o Brasil acompanhou a tendência mundial no controle das emissões e 

seus produtos ganharam competitividade no mercado internacional, por atender os 

limites exigidos pela maioria dos países importadores. 
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A Resolução do CONAMA nº. 18/1986 determinou as fases L1, L2 e L3 para 

veículos leves. Já as fases L4 e L5 foram determinadas pela Resolução do 

CONAMA nº 315/2002. Os limites para o NMHC para fase L4 de 0,16 g/km  e 0,05 

g/km para fase L5. 

A Resolução de 415 de 2009 introduziu a fase L6 que determinou limites 

mais rigorosos e que entraram em vigor no ano de 2013. Os limites para o NMHC 

nessa fase passa a ser 0,05 g/km para veículos leves novos. Inicialmente, não foram 

estabelecidos pelo PROCONVE limites para os gases de emissão de álcool não 

queimado. Entretanto como o poluente passou ter maior significância estudos são 

necessários para a nova legislação que será aplicada em uma nova revisão do 

PROCONVE. 

O NMHC são os hidrocarbonetos do tipo não metano. 

O NMOG são os gases orgânicos do tipo metano e são os de maior 

contribuição para a formação de ozônio. A legislação americana controla o NMOG 

que são a soma de NMHC, etanol e aldeídos e incluem o valor de emissão de álcool 

não queimado. 

Os compostos orgânicos voláteis COVs são formados nos grandes centros 

urbanos e têm como fonte principal os motores dos veículos. São gerados pela 

queima incompleta dos combustíveis e por sua vaporização, conhecida como 

emissões evaporativas. Os COVs são qualquer composto de carbono, exceto 

monóxido de carbono, ácido carbônico, dióxido de carbono, carbetos metálicos ou 

carbonatos e carbonato de amônio (CÔRREA, 2003). Outra fonte importante são as 

emissões biogênicas provenientes de densas coberturas vegetais, como florestas. 

Os COVs incluem os alcanos, alcenos, álcoois e aldeídos. Cada tipo de COV possui 

velocidades diferentes de reação na atmosfera, o que difere seus efeitos na 

formação de ozônio. E essas são denominadas “reatividades dos COVs”, ou MIR 

(Maximum Incremental Reactivity) que são classificadas no grau de importância de 

cada oxidante fotoquímico e propostas por Carter (1994) na chamada de escala IR 

(Reatividade Incremental) (CÔRREA, 2003 ;MELO, 2013).  

Um estudo realizado por Pomaleski et al. (2008) cita que, conforme o 

aumento do percentual de álcool na composição do combustível há o aumento das 

emissões de NMOG. O trabalho comparou as duas metodologias de medição: a dos 

EUA que controla e dá limite ao NMOG, e da Europa e Brasil que controla o NMHC, 

e permite a dedução de álcool não queimado conforme a ABNT NBR 15598/2008. O 
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estudo mostrou que a volatilidade do álcool é maior que da gasolina, e tende a 

contribuir para a formação de ozônio na atmosfera. 

 

3.2 O ÁLCOOL NÃO QUEIMADO (ANQ) 

 

O álcool não queimado é resultado da combustão incompleta em motores a 

combustão que utilizam etanol. Quando um combustível (hidrocarboneto) queima 

completamente, o oxigênio do ar combina-se com o hidrogênio para formar água 

(H2O), e com o carbono para formar o dióxido de carbono (CO2). Se o processo de 

queima do combustível não for completo, alguns dos átomos de carbono combinam-

se com apenas um átomo de oxigênio, ao invés de dois, para formar monóxido de 

carbono (CO). 

Alguns dos átomos de carbono podem ficar presos uns aos outros e com 

alguns dos átomos de hidrogênio, de modo que as moléculas de hidrocarbonetos 

não queimados (menores do que as do combustível original) podem também ser 

expelidas pelo tubo de escape. Estes hidrocarbonetos não queimados reagem com 

os óxidos de nitrogênio e, na presença de luz solar, se transformam em NO2 e 

assumem um papel importante na formação de compostos fotoquímicos, tais como o 

ozônio (SILVEIRA, 2010). 

Estudo da CETESB (2010), Melo (2009) mostram que o álcool não 

queimado, os acetaldeídos e os COVs contribuem para a formação de ozônio na 

troposfera. O álcool não queimado possui uma reatividade para a formação de 

ozônio maior que 1 conforme a tabela de Carter (1994). 

O estudo realizado por Alvim (2013) cita que o etanol na atmosfera é 

transformado em acetaldeído, composto com alta reatividade para formação de 

ozônio.  

As emissões de álcool não queimado em si são pouco reativas, mas como 

são emitidas em grande quantidade por veículos Flex, acabam sendo importantes na 

formação do O3. Uma parte do ANQ é convertido em aldeídos por reações na 

atmosfera e esses poluentes são bastante reativos. 
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3.3 FORMAÇÃO DE ALDEÍDOS  

 

 

Estudos recentes indicam que, em muitos países, as fontes móveis são 

responsáveis pela maior parte das emissões de aldeídos, cetonas e demais 

poluentes tóxicos do ar. Estes poluentes, juntamente com o metano são 

carcinogênicos ou constituem ameaça significativa à saúde humana, além de 

contribuirem para o aquecimento global de uma forma substancial. 

No ano de 2001, Poulopoulos et al. estudaram o efeito da adição de etanol à 

gasolina em emissões regulamentadas e não regulamentadas. Um veículo com 

motor de quatro cilindros, 1.6 L OPEL, foi alimentado com três combustíveis de 

ensaio. O primeiro foi uma gasolina sem chumbo sem quaisquer aditivos oxigenados 

que foi usada como um combustível de referência e de base para a preparação de 

misturas gasolina / álcool. O segundo e o terceiro foram composições de gasolina e 

álcool contendo 3% e 10% de etanol (v/v), respectivamente. Para os combustíveis 

contendo etanol, as emissões de acetaldeído foram significativamente aumentadas 

(até 100%), especialmente para o combustível contendo 3% de etanol se comparado 

com a gasolina. 

Martins et al. (2007), realizaram um estudo na cidade do Rio de Janeiro 

durante 12 meses, para avaliar os aldeídos e concentrações de BTEX (benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos). As concentrações médias de formaldeído e 

acetaldeído foram de 151 e 30 ppb, respectivamente. Os resultados dos estudos 

anteriores dos autores mostraram que a utilização de etanol, durante o período de 

1980-1990, conduziu a um aumento em concentrações de acetaldeído no ar urbano.  

ARAI (2007), publicou os resultados de seu Projeto de Monitoramento 

desenvolvido dentro do Programa de Ar Limpo e Qualidade do Ar. O projeto é o 

resultado de esforços de organizações de pesquisa, instituições acadêmicas, o 

Ministério do Meio Ambiente e Florestas e indústria petrolífera, pois perceberam a 

necessidade de uma gestão integrada da qualidade do ar na Índia. Os dados sobre 

as emissões de aldeídos em um carro de passeio e uma motocicleta são 

apresentados na  

TABELA 3. Neste caso, os veículos foram alimentados com o combustível 

indiano Indian BS-II que contém 5% de teor de etanol em sua mistura. 
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TABELA 3 - Resultado de emissões de veículo e motocicleta 

Categoria do Veículo Formaldeído 
(mg/km) 

Acetaldeído 
(mg/km) 

Total aldeídos 
(mg/km) 

Veículo – gasolina 0.0003 – 0.0181 0.0008 – 0.0109 0.0079 – 0.0453 

Motocicleta (4 
tempos) 

0.001 - 0.0103 0.0015 – 0.0053 0.0022 – 0.0173 

FONTE: ARAI (2007) 
 

Observa-se na  

TABELA 3 que os resultados de aldeídos totais são maiores nas emissões 

de veículos. 

Corrêa et al. (2010), acompanharam a formação de formaldeído e 

acetaldeído na área central do Rio de Janeiro, durante o período  de 2004 a 2009, 

em um total de 183 amostras coletadas com cartuchos DNPH (dinitrofenilhidrazina) e 

analisados por HPLC. Eles concluíram que as emissões de acetaldeído a partir dos 

anos setenta aumentaram, assim como a proporção acetaldeído / formaldeído, 

quando comparada com outros países. Segundo os autores, este aumento foi 

provocado pelo uso do etanol. Eles mencionam que, desde 2000, as emissões de 

veículos leves que usam gás natural comprimido são associadas ao aumento dos 

níveis de formaldeído, pela queima incompleta de metano. O artigo também mostra 

que o formaldeído é o precursor do ozônio na cidade do Rio de Janeiro, e que o 

acetaldeído ocupa a quarta posição. 

Em 2010, Shah et al. realizaram um estudo sobre as emissões de aldeídos 

emanadas de um veículo leve bicombustível. O veículo foi alimentado 

alternativamente com combustíveis E10 e E0. Os resultados experimentais 

mostraram que durante o modo de operação transitório, as emissões de formaldeído 

diminuíram 46%, enquanto que as de acetaldeído aumentaram em cerca de três 

vezes com E10, em comparação com o E0. 

Kummar et al. (2011), publicaram que para motores que utilizam a mistura 

de 10% v/v de etanol, a emissão de formaldeído aumenta cerca de 25%, de 

acetaldeído em torno de 180% e acroleína aproximadamente 5%, quando 

comparada ao veículo abastecido com gasolina pura sem adição de etanol. Os 

autores concluíram que os aldeídos são formados pela combustão incompleta de 

hidrocarbonetos.  

  



36 

 

3.4 FORMAÇÃO DE OZÔNIO 

 

Na troposfera ocorre a formação de ozônio e outros oxidantes que se dá 

através das reações entre os óxidos de nitrogênio (NOx = NO + NO2) e as espécies 

orgânicas presentes na atmosfera, dentre elas os compostos orgânicos voláteis 

(COVs) e monóxido de carbono (CO) em presença da radiação ultravioleta 

(ARBILLA; OLIVEIRA, 1999). 

O NOx contribui significativamente na formação de ozônio e na ocorrência de 

deposições ácidas. Mesmo a longas distâncias da sua fonte de emissão, suas 

moléculas são carregadas através dos ventos.  

Sabe-se que o ozônio é prejudicial para a saúde humana, bem como para 

plantas e materiais (Braga et al, 2001). Estudos relatados por Saldiva et al. (2013) 

mostram que o ozônio provoca irritação aos olhos e ao sistema respiratório 

apresentando desde casos simples a infecções graves.  

Os percussores da formação de ozônio troposférico e de outros poluentes 

secundários são os óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis (COVs) e 

oxigênio na presença de luz solar (h ) (Melo et al., 2013). As reações são 

representadas na EQUAÇÃO 1:  

COV  Ox  O  
         
→       O   Compostos nitrogenados  compostos org nicos (1) 

  

O O3 tem dois tipos de formação, por fotólise de NO2 (dióxido de nitrogênio) 

e pela degradação dos COVs e são descritos abaixo, respectivamente: 

 

O mecanismo de fotólise de NO2 resulta no efeito foto-equilíbrio entre as espécies 

NO, NO2 e O3: 

 

 O        O  O  atômico  (2) 

O  atômico    O    A    O  M (3) 

 O   O        O    O ,                                                                               (4) 

 

Onde: 

h  é a energia do fóton 

M representa N2 ou O2 , molécula que estabiliza a molécula de O3 formada. 
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O ozônio reage com NO e resulta no equilíbrio entre NO, NO2 e O3 com 

baixa formação de O3 quando os COVs são ausentes. A degradação dos COVs 

forma os radicais intermediários: alcóxi (RO2) e hidroperóxido (HO2) que reagem 

com NO e o convertem em NO2. Deste modo aumentam a concentração de ozônio 

troposférico (MELO et al.,2013; MARTINS, 2006). 

A reação para a formação de O3 é descrita abaixo:  

 

 O    O  O     O  (5) 

  O    O  O    O  (6) 

 O     h       O   O  atômico  (7) 

O  atômico    O    A    O    Ar (8) 

 O O   O  O   (9) 

Onde:  

R significa um radical orgânico (formado por C e H): 

A FIGURA 7 mostra um esquema da formação de ozônio troposférico nos 

grandes centros urbanos, que dispõe dos maiores fluxos de veículos. 

 

 

FIGURA 7 - Esquema da formação de O3 a partir de seus precursores 
FONTE: CORRÊA (2003) 
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Pereira et al. (2004) realizaram experimentos em termos de precursores de 

formação de ozônio com duas bolsas de Teflon. Compararam dois tipos de 

combustível, etanol hidratado e gasool (com 22-24% de teor de etanol). Cada uma 

das bolsas de 250 L foi preenchida com um combustível. Para cada experimento 

foram injetados 10 ml de cada combustível com micro seringas de vidro, colocados 

em uma câmara, e inicialmente cobertos com folha de plástico preto. Durante a 

injeção dos combustíveis, as câmaras foram preenchidas com ar puro. E quando seu 

volume final foi atingido injetaram com seringa uma mistura de padrão NO gasoso, a 

fim de ter uma concentração de NO inicial entre cerca de 300 a 700 ppb. Então, com 

altas razões iniciais de COV/NO, as reações dentro das câmaras foram sendo 

monitoradas com analisador contínuo de ozônio e de NO/NO2/ NOx e expostas à luz 

solar. As concentrações máximas encontradas de ozônio foram em média 28% 

maiores na bolsa preenchida com o etanol do que na mistura de gasolina. A 

formação de ozônio iniciou-se primeiro com a bolsa de gasool e depois no etanol, 

entretanto depois de iniciada em ambos os combustíveis, o etanol produziu uma taxa 

de formação de ozônio duas vezes maior. 

Um trabalho publicado por Alvim et al. (2011), mostra que os COVs além de 

serem importantes na contribuição da formação de O3, também apresentam caráter 

prejudicial à saúde. Do ponto de vista da formação de ozônio, compostos como o 

benzeno, o tolueno, o etil-benzeno, o xileno merecem atenção (BTEX). O estudo 

realizado pelos autores em uma estação de monitoramento da qualidade do ar da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB) 

afirma que os aldeídos são os mais abundantes gases orgânicos presentes na 

atmosfera depois dos hidrocarbonetos. O resultado do referido estudo revela que, 

considerando os valores médios de concentração do período estudado, os dez 

compostos orgânicos mais abundantes encontrados, na região avaliada, foram: 

isopentano (6,21 ppbv), eteno (5,61 ppbv), formaldeído (5,00 ppbv), acetaldeído 

(4,00 ppbv), butano (3,40 ppbv), tolueno (2,86 ppbv), 1-buteno (2,57 ppbv), etano 

(2,5 ppbv), pentano (2,31 ppbv) e propano (2,09 ppbv). 

O estudo realizado por Fatima et al. (2012) na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) afirma que as concentrações de ozônio e de outros poluentes 

atmosféricos também são altamente influenciadas pelas condições meteorológicas.  

A pesquisa teve como principal objetivo analisar o perfil vertical do O3 da troposfera 

em duas épocas diferentes do ano, visando avaliar a relação entre a evolução 
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fotoquímica e a pluma urbana provocadas pela queima de biomassa nas áreas rurais 

do estado de São Paulo. Foram lançados balões com rádio-sondas na atmosfera 

equipados com um sensor eletroquímico. Para determinar o perfil de ozônio vertical, 

foram utilizados dados com 1 segundo de resolução temporal, ajustados para a 

pressão de ar, a fim de obter as concentrações como as proporções de mistura (em 

ppb). A pesquisa mostrou que as concentrações de O3 na superfície podem ser 

aumentadas devido às emissões de monóxido de nitrogênio no ambiente.  

No ano de 2012 o IAP – Instituto Ambiental do Paraná, a Prefeitura 

Municipal de Curitiba e o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC 

consolidaram um convênio, cujo objetivo principal é a gestão e o monitoramento da 

qualidade do ar em Curitiba e Região Metropolitana. O convênio também prevê a 

cooperação técnico-científica, a formação de recursos humanos e aquisição de 

suprimentos e equipamentos para a medição e monitoramento das emissões 

atmosféricas provenientes das fontes móveis e fontes fixas. O IAP, no ano de 2012, 

divulgou um relatório da qualidade do ar anual contendo a consolidação de dados de 

monitoramento de 12 estações distribuídas na Região Metropolitana de Curitiba 

(RMC), com medições de curto e de longos prazos.  

A RMC tem um clima subtropical e úmido por estar localizada no primeiro 

planalto do Paraná. São registradas temperaturas mínimas de -3ºC no inverno e 

máxima de aproximadamente 35ºC no verão. A umidade relativa do ar varia entre 

75% e 85%, média mensal. Observou-se no estudo que não houve violações dos 

padrões da qualidade do ar estipulados na resolução CONAMA nº 03/90 para os 

poluentes primários, entretanto para o poluente secundário, ozônio, houve uma 

violação registrada em uma das estações de monitoramento localizada na Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC). Essa resolução prevê os índices de qualidade do ar 

(IQA), que são escalonados por categoria: boa, regular, inadequada má, péssima ou 

critica.  

A FIGURA 8 apresenta os dados da Estação CIC no período de janeiro a 

dezembro de 2012. 
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FIGURA 8-Classificação das Médias horárias para O3 

FONTE: IAP (2012) 

 

Estudos realizados por Freitas (2003), Martins (2006) e Alvim (2013) em 

diferentes regiões diferentes mostram que o clima, as condições ambientais 

(temperatura e umidade relativa do ar) e as condições de vento (direção e 

velocidade) causam influência sobre a qualidade do ar. Os fatores mais importantes 

para avaliação das condições de dispersão dos poluentes são a velocidade dos 

ventos e a estabilidade térmica da atmosfera.  

Alvim (2013) realizou um estudo na Região Metropolitana de São Paulo no 

período compreendido entre os anos 2000 a 2001. Observou que a menor 

frequência de O3 ocorreu nos meses de maio a julho, quando há menor incidência 

de altas temperaturas e radiação solar. Mostrou também que a maior frequência de 

episódios de ozônio, ocorreu a partir do mês de agosto, e atribui à estiagem e 

elevação da temperatura ambiente. 

A União Europeia e a Agência Europeia do Meio Ambiente - EEA criaram em 

2006 o site chamado de Ozone Web que tem por objetivo disponibilizar à população 

os dados das concentrações de O3 em toda a região da Europa. São coletados 

dados de quinhentas estações de monitoramento. Pode-se clicar no mapa da região 

e verificar as recentes emissões de O3. Na União Europeia os países membros têm 

a obrigatoriedade de alertar nacionalmente a população sobre as concentrações 

quando as mesmas atingem níveis acima dos prefixados. (FRONDIZI, 2008) 
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3.4.1 Escalas de Reatividade 

A escala de reatividade é a capacidade de um composto em gerar o ozônio. 

Carter (1994) propôs uma escala chamada IR (Reatividade Incremental), o qual 

engloba os COVs reativos. As condições ambientais influem nos fatores de IR, 

principalmente o NOx. A característica de reatividade de cada COV recebe um valor 

na escala de reatividade. Compostos como os hidrocarbonetos e aldeídos tem 

potencial alto para a formação de ozônio, com valores acima de 6. O etanol não 

apresenta um IR elevado, entretanto devido a alta concentração na atmosfera tem 

forte relevância. As TABELA 4 e 5 apresentam os valores do MIR dos compostos 

orgânicos voláteis. 

TABELA 4 – MIR dos compostos orgânicos voláteis 

Nome Fórmula química Tipo de composto 
orgânico 

MIR 

1,2 propadieno CH2 = C = CH2 alcadieno 8,45 

propeno CH2 =CH-CH3 alceno 11,66 

1,2,3 trimetil 

benzeno 

 

hidrocarboneto 

aromático 

11,97 

formaldeído 
H – C = O 

H 

aldeído 9,46 

acetaldeído 

CH3 – C= O 

H 

aldeído 6,54 

etanol CH3 – CH2 - OH álcool 1,53 

FONTE: Melo (2013) 
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TABELA 5 – Continuação MIR dos compostos orgânicos voláteis 

tolueno 

 

Hidrocarboneto 

aromático 
4,00 

2,2,4 

trimetilpentano 

(iso-octano) 

CH3 

CH3-C-CH2-CH-CH3 

CH3        CH3 

alcano 1,26 

propano CH3 – CH2 – CH3 alcano 0,49 

FONTE: Melo (2013) 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 

4.1  MATERIAIS 

 

 

Os principais materiais utilizados na pesquisa foram um veículo de 

passageiro e quatro tipos de combustível usados em seu abastecimento. 

 

4.1.1  Especificação do veículo 

 

 

O veículo utilizado para o estudo foi um automóvel de passeio, da Fase L5 

do PROCONVE, equipado com um motor do ciclo Otto, com as seguintes 

características: potência 115 cv; torque 157 Nm/3750 rpm; 1,6 litro/ 16 válvulas; 

massa de inércia – 1474 kg; ano modelo: 2009/SW; hodômetro 19.000 km; sistema 

de injeção eletrônica  - EFI; Flex Fuel; conversor catalítico de três vias, acoplado em 

circuito fechado. Este veículo doravante será denominado como veículo padrão.  

 

4.1.2  Especificação dos combustíveis 

 

 

As especificações dos combustíveis aplicados em ensaios de emissões 

devem atender os requisitos da norma ABNT (2012a), Resoluções ANP 06/2005 e 

ANP 23/2010 para ensaios de homologação. Os termos e definições aplicados nesta 

dissertação seguem a nova nomenclatura adotada no Brasil conforme a norma 

ABNT NBR 8689: 2012. No entanto, há termos utilizados em algumas literaturas que 

foram baseadas em referências antigas e por esse motivo divergências podem ser 

encontradas no decorrer deste texto.  

Os combustíveis utilizados no estudo foram: 

a) A22 (gasool A22): combustível contendo 78% em volume de gasolina 

padrão do tipo A e 22% de etanol anidro de referência – EAR; 

b) A31 (gasool A31): combustível contendo 69% em volume de gasolina 

pura do tipo A e 31% de etanol anidro combustível de referência, - EAR; 
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c) A85: combustível contendo 85% em volume de etanol anidro de 

referência e 15% em volume de gasolina A; 

d) EHR (etanol hidratado de referência): combustível contendo 95,8% de 

etanol e 4,2% de água (ABNT NBR 8689, 2012).  

 

Todos os combustíveis foram misturados de acordo com procedimentos 

internos do laboratório do LACTEC respeitando os requisitos da ABNT NBR 

8689/2012. As misturas foram amostradas e o seu teor etanol determinado conforme 

ABNT NBR 13992. A massa específica das misturas foi determinada conforme 

ABNT NBR 7148/2013 método do densímetro. 

A TABELA 4 mostra algumas importantes características dos combustíveis 

utilizados nos testes deste estudo.  

 

TABELA 6 – Características dos combustíveis utilizados nos testes de emissão veicular 

Característica 
Combustível 

EHR A85 A31 A22 

Massa especifica a 20º C 

(kg/m³) 
808,1 794,4 747,1 745,6 

Teor de etanol (% volume) 95,8 85,0 31,0 22,0 

FONTE: A autora (2013)  

 

Os Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa utilizam a mistura de 

etanol até 85% (A85) fora do período de inverno e 70% na estação do inverno. Esta 

é a razão pela qual foram utilizadas as misturas de A85 e A31 neste trabalho de 

dissertação (PEREIRA; ANDRADE, 1998). 

 

4.2  MÉTODOS 
 

 

4.2.1 Coleta de amostras gasosas 

 

Para a execução do teste em laboratório, o veiculo foi posicionado com as 

rodas propulsoras em um dinamômetro de chassis, que aplica cargas simulando 
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condições de utilização em pista. Durante o teste o veículo deve ser conduzido de 

acordo com um ciclo normatizado (ABNT, 2012a).  

 

 

FIGURA 9 - Veículo preparado para ensaios de emissões em banco de chassis sobre 
dinamômetro de rolo 

FONTE: LACTEC (2013) 
 

O PROCONVE adotou como método oficial para ensaios de homologação 

de veículos em dinamômetro de chassis o ciclo americano FTP-75 (Federal Test 

Procedure) (MELO et al., 2009). A técnica utiliza um banco de chassi dinamométrico 

onde são simuladas condições de uso normal em trânsito urbano. Os testes foram 

realizados em um dinamômetro de rolo com 48” (1219,2 mm) de diâmetro. Antes do 

início do teste o veículo deve ser pré-condicionado. Para o precondicionamento, o 

veículo é posicionado no dinamômetro de chassi e opera de acordo com um ciclo 

definido em norma (ABNT, 2012a) em um percurso que totaliza aproximadamente 

12,1 km. Em seguida o veículo deve ser acondicionado em um ambiente com 

temperatura e umidade controlados pelo período de 12 até 36 horas (soak area). 

Após decorrer este prazo é dada continuidade ao teste que é composto de três 

fases. Na primeira fase, transitória e com duração de 505 segundos, é feita a partida 

com o motor na temperatura de 23 a 27° C e o veículo perfaz um percurso de cerca 

de 5,7 km. A segunda fase, representa a parte  “estabilizada” do ciclo. Tem duração 

de 866 segundos e um percurso de aproximadamente 6,2 km. A soma dessas duas 

fases é chamada de “frase fria” do ciclo. Concluída esta, o veículo permanece 

desligado no ambiente condicionado, podendo ou não ser retirado da sala de ensaio 

(dinamômetro) e permanecer na “soak área” pelo período de 10 minutos. Em ambos 
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os locais as condições ambientais são controladas. A terceira fase é similar à 

primeira. Durante o teste completo (incluindo o procedimento de 

precondicionamento) o veículo percorre aproximadamente 30 km. Os resultados das 

fases são apresentados em gramas por quilômetro. (ABNT, 2012a) 

A FIGURA 10 apresenta o desenho esquemático do ciclo de condução, com 

as respectivas velocidades, tempos e fases. 

 

 

FIGURA 10 - Ciclo de condução FTP-75 
FONTE: Adaptado de ABNT ( 2012a) 

 

No presente estudo foram medidas as emissões legisladas, a saber: 

hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e aldeídos. Foram também medidas as 

emissões de álcool não queimado, ainda não legisladas no Brasil. Os resultados 

analisados foram provenientes de uma amostragem de três ensaios realizados com 

condições ambientais similares (temperatura ambiente e umidade relativa). Os 

resultados podem apresentar dispersões devido a fatores como, por exemplo, as 

variações oriundas do processo de combustão interna no motor, fator humano (os 

condutores são diferentes) e variação das condições ambientais dos ensaios. As 

condições ambientais são controladas, entretanto pode existir uma pequena 

variação entre os ensaios. 

A medição de consumo foi calculada pela NBR 7024/2010, que determina o 

consumo de combustível pelo método de balanço de carbono em L/100 km. O 

cálculo é realizado a partir dos valores das massas em g/km dos poluentes de THC, 
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CO e CO2, em gramas por quilometro (g/km) emitidos durante o ciclo de condução 

FTP-75. Adota-se Equação 9 para o cálculo: 

 

C  
[( ,8     m  C  ( ,4 88  mCO  ( ,      mCO  ]  

( ,448    Vgás) (4,       V  O  
      (9) 

 

Onde: 

C é o consumo de combustível, em L/100 km; 

mTHC é a massa de THC emitida, expressa em g/km; 

mCO é a massa de CO emitida, expressa em g/km; 

%Vgas é a porcentagem, em volume a 20°C, de gasolina no combustível utilizado; 

%VETOH é a porcentagem, em volume a 20°C, de etanol no combustível utilizado, 

descontada a porcentagem de água. 

 

Algumas premissas devem ser consideradas: 

 A porcentagem de água no etanol anidro pode ser considerada igual a 0 

(zero); 

 No EHR admitir %Vgas igual a 0 (zero); 

 

4.2.2- Analisadores de linha 

 

Para a determinação dos hidrocarbonetos não queimados foi utilizado um 

detector de ionização por chama (FID), que se baseia no princípio de geração de um 

sinal eletrônico proporcional ao número de átomos de carbono presentes na 

amostra, quando de sua passagem por uma câmara com chama controlada de 

hidrogênio e ar. Analisadores do tipo não dispersivo com absorção do infravermelho 

(NDIR) foram empregados para determinação e quantificação do monóxido de 

carbono. Para a determinação dos óxidos de nitrogênio (NOx) foram empregados 

analisadores por luminescência química. Seu princípio de funcionamento baseia-se 

na detecção de fótons provenientes de uma reação química induzida em sua 

câmara. Esta reação é chamada de quimiluminescência (DAEMME, 2012). 
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4.2.3- Medição por Cromatografia Líquida  

 

As emissões de formaldeído e acetaldeído foram medidas pela técnica de 

cromatografia líquida de alto desempenho ou high performance liquid 

chromatography (HPLC), de acordo com a norma ABNT NBR 12026/2009. A 

cromatografia liquida tem como aplicação geral a separação e análise de misturas 

de compostos não voláteis derivatizados com a DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina). A 

norma ABNT NBR 12026/2009 prescreve o método para quantificação de aldeídos e 

cetonas contidos no gás de escapamento emitidos por veículo leve durante o ciclo 

de condução FTP-75. Os equipamentos utilizados foram: cromatógrafo HPLC Agilent 

modelo 1200/1260, bomba isocrática de alta pressão para HPLC (solvente 70% 

acetonitrila e 30% água), amostrador automático e degaseificador, compartimento de 

coluna com controle de temperatura em média de 35ºC, coluna de fase reversa 

Zorbax Eclipse modelo XDB C18 de 4,6 de diâmetro e 250 mm de comprimento, 

partículas de 5 µm. Com detector VWS 1200 modelo G1314D espectrofotométrico 

UUV sensível a comprimento de onda fixo  365 m. Os reagentes utilizados são 

DNPH (C6H6N4O4H2O), acetonitrila 99,7 % (CH3CN), álcool metílico 99,5% (CH3OH), 

álcool etílico 99,5% (C2H5OH), ácido clorídrico (HCl) e ácido perclórico 70% (HClO4) 

(ABNT, 2009). 

 

4.2.4 Medição por Cromatografia Gasosa 

 

A medição de álcool não queimado foi determinada pela metodologia 

descrita na NBR 15598:2008, utilizando um cromatógrafo de fase gasosa Agilent 

Technologies modelo 7890A GC Systems, com coluna cromatográfica capilar com 

diâmetro 0,53 mm, comprimento de 30 m, espessura do filme de 1,00 µm, detector 

FID, injetor automático modelo Combi Pal – GC sampler 80, (microseringa para 

cromatografia gasosa, medidor de vazão, totalizador do volume gasoso, frascos 

lavadores de gás em vidro e vidrarias). Na FIGURA 13 observa-se o equipamento 

utilizado para os ensaios de análise álcool não queimado em cromatografia gasosa. 
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FIGURA 11 - Cromatógrafo gasoso 
FONTE: A autora (2013) 
 

Os materiais utilizados para o ensaio são álcool etílico absoluto (C2H5OH) 

com pureza analítica mínima de 99,0%, água destilada isenta de etanol, gás de 

arraste ultra puro (hélio 5.0), hidrogênio ultra puro (5.0) e ar sintético pureza 

analítica. O gás oriundo do escapamento é passado por uma solução em 15 ml de 

água ultra pura. A amostra é diluída em um balão volumétrico de 50 mL, é então 

injetada no cromatógrafo a 200°C. A amostra é volatizada e separada dentro da 

coluna cromatográfica, com uma rampa de aquecimento de 40°C a 120°C. A 

separação ocorre por meio de afinidade química com fase estacionária e por 

diferença de ponto de ebulição. Após a separação, os componentes da amostra ao 

chegarem no detector são queimados e fragmentos com carga são gerados, 

provocando uma descarga nos polos do detector FID. No final do processo é gerado 

o cromatograma (NBR 15598, 2008). A FIGURA 12 apresenta o detector FID do 

cromatógrafo gasoso. 
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FIGURA 12 - Detector FID 
FONTE: a autora (2013) 

 

A FIGURA 13 apresenta o esquema de um cromatógrafo a gás, utilizado na 

realização de ensaios e o FID.  

 

FIGURA 13 - Esquema de um cromatógrafo a gás 
FONTE: Adaptado de COLLINS et al. (2011) 
 

4.2.5 Medição por FTIR 

 

 

O uso do FTIR vem se intensificando devido a sua capacidade de medição 

simultânea de diversos compostos químicos presentes nas emissões veiculares. O 

equipamento utilizado nos experimentos dessa dissertação é da marca AVL, modelo 

SESAM, projetado para uso na área automotiva. Possui uma biblioteca interna que 

tem capacidade de identificação e quantificação automática de 23 compostos, 
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simultaneamente. Apresenta-se na FIGURA 14 o equipamento FTIR utilizado na 

coleta das emissões veiculares brutas durante os ensaios. 

 

 

FIGURA 14 – FTIR para coleta das emissões veiculares 
FONTE: DAEMME (2012) 

 

O FTIR é uma técnica que combina a Espectroscopia de Infravermelho com 

o tratamento matemático da Transformada de Fourier. Um interferômetro produz um 

único sinal que contém todas as frequências de radiação infravermelha codificadas. 

O espectro de frequências é interpretado e decodificado pela técnica de 

Transformada de Fourier (DAEMME, 2009). A FIGURA 15 apresenta a 

transformação do interferograma em um espectro de frequência usando a 

Transformada de Fourier. O espectro é medido em função da posição do 

interferômetro. Utilizando a Transformada de Fourier obtém-se o espectro em função 

da frequência ou comprimento da onda.  
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FIGURA 15 - Transformação do interferograma em espectro 
FONTE: Adaptado de THERMO NICOLET (2001) 

 

Para o presente estudo, a vazão do gás de amostra para o analisador FTIR 

foi de 6 litros por minuto. A linha de coleta de amostra de gases foi aquecida a      

190° C. As medições foram realizadas nos gases de escape brutos (não diluídos). O 

esquema do procedimento de ensaio em dinamômetro de chassi e o equipamento 

de FTIR acoplado ao escapamento do veículo são mostrados na FIGURA 16. 

 

 

FIGURA 16 - Esquema dos ensaios de bancada de chassis e FTIR 
FONTE: Adaptado de DAEMME (2009) 
 

A coleta de gases para o FTIR é feita por uma sonda acoplada na saída do 

escapamento de onde são extraídos os gases brutos (sem diluição) para análise. A 

FIGURA 17 mostra a sonda no momento da coleta no escapamento do veículo 

durante o ensaio do ciclo FTP-75. 
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FIGURA 17 – Ponto de ccoleta no escapamento do veículo FTIR 
FONTE: DAEMME (2009) 

Cumpre ressaltar que a medição de álcoois e aldeídos com FTIR não é um 

procedimento padrão e é usado principalmente para fins de investigação. No Lactec, 

onde foi desenvolvida a parte experimental deste trabalho, a obtenção de resultados 

pelo uso da técnica de FTIR tem se mostrado mais rápida comparativamente aos 

procedimentos analíticos tradicionais e normatizados. No entanto, para alguns 

compostos, os valores absolutos medidos por ambas as técnicas (FTIR versus 

técnicas analíticas) têm divergido significativamente merecendo atenção por parte 

dos pesquisadores na avaliação dos resultados.  

Graner et al. (2005) quantificaram e compararam as emissões de álcool 

(etanol) não queimado emitidas pelo gás de escapamento de veículos Flex, através 

de medições simultâneas realizadas por FTIR e por cromatografia gasosa. O 

objetivo do estudo foi o de comparar as duas técnicas e sua respectiva validação, 

com testes realizados com gasolina contendo 22% de etanol (A22); com álcool 

hidratado (E100); e com a mistura de 50% A22 e 50% de E100. Os autores 

concluíram que os resultados das medições da emissão de álcool não queimado, 

obtidos por espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier e por 

cromatografia gasosa, são comparáveis e correlacionáveis. 

Daemme (2009) realizou uma pesquisa comparando as metodologias 

tradicionais de medição de emissões veiculares com a técnica FTIR. Concluiu que 

os métodos são aplicáveis, porém ajustes no FTIR são necessários para que possa 

ser utilizado de forma direta nas pesquisas.  

Silva et al. (2011) realizaram estudos com diferentes tipos de diesel, 

quantificando as emissões regulamentadas e o teor de dióxido de enxofre presente 
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nos gases de escapamento (SO2) com a técnica de FTIR. Com as técnicas 

regulamentadas não é possível quantificar esse composto.  

Daemme (2012) realizou uma comparação entre a técnica de FTIR e 

cromatografia líquida, coletando simultaneamente os compostos de aldeídos. 

Concluiu que os resultados foram considerados estatisticamente iguais.  
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4.2.2 Medição de Ozônio 

 

 

O objetivo da utilização do procedimento foi avaliar a tendência à formação 

de O3 a partir da emissão de gases do veículo com os diferentes combustíveis. 

Os gases provenientes das emissões do veículo padrão foram obtidos 

segundo os procedimentos da NBR 6601/2012 e coletados somente durante a 

primeira fase do ciclo FTP-75. Os gases foram coletados em um saco de 

amostragem (bag), durante os ensaios de bancada de chassis de veículo. O 

experimento foi realizado no Lactec, em Curitiba. O bag foi acomodado sobre uma 

lona preta para melhor absorção do calor onde foi mantido por todo o período do dia, 

conforme demonstrado na FIGURA 18. 

 

 

FIGURA 18 – Local do experimento e o saco de amostragem bag 
FONTE: A autora (2013) 

 

O bag foi exposto ao tempo, para ser observada formação de ozônio e as 

influências das condições meteorológicas, com ênfase na radiação solar. 

Periodicamente foram coletadas amostras para medição da formação do ozônio 

produzido. Imediatamente após cada medição do ozônio no bag foi medido o ozônio 

presente no ar ambiente. O ar ambiente foi coletado através de uma válvula e 

mangueira interligadas para monitorar a quantidade do ozônio presente na 

atmosfera local no momento da coleta. Os ensaios em bancadas iniciavam-se em 

torno das 08:00 da manhã e após seu término já era preparado para as medições 
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em campo. As medições foram realizadas no período compreendido entre 09:00 às 

18:00 horas com intervalo de uma hora.  

Os gases foram acondicionados em um recipiente (bag) de Tedlar. 

O analisador de ozônio marca “Thermo Scientific - Ozone Analyser”, modelo 

49i foi utilizado para as medições do poluente em campo, externo ao laboratório. O 

equipamento utiliza a tecnologia de fotometria de UV, e mede a quantidade de 

ozônio no ar a partir de emissões de 0,5 ppb até 1000 ppb. É um fotômetro de célula 

dupla, o conceito adotado pelo NIST (National Institute of Standards and 

Technology) para o padrão ozônio. O tempo de resposta do equipamento é de 20 

segundos.  

A FIGURA 19 mostra toda a estação de trabalho, analisador, mangueiras e 

bag instalado sobre a lona.  

 

 

FIGURA 19 – Bag instalado para ensaio 
FONTE: A autora (2013) 

 

A FIGURA 20 apresenta o fluxograma do procedimento para a medição da 

formação de ozônio.  
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ciclo Otto – FTP-75 em 
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FIGURA 20 – Fluxograma da instrução do procedimento para o experimento de 
formação de ozônio. 
FONTE: A autora (2013) 
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formação de ozônio 
detectada pelo 
analisador. 
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A seguir serão apresentados alguns detalhes relativos ao arranjo adotado no teste. 

 

a) Preparação do bag  

A preparação do bag constitui de uma verificação de eventual vazamento.  

É utilizado ar comprimido para inflar o bag antes do inicio do ensaio, colocado 

um tampão na mangueira de conexão e pressurizado o bag para verificar se existe 

vazamento. Em seguida é retirado totalmente o ar do bag. Essa operação é 

realizada para evitar perdas da coleta de gases do escapamento do veículo durante 

ensaio sobre o dinamômetro.  

 

b) Extração dos gases do bag 

 

A FIGURA 21 apresenta o esquema com as válvulas e equipamentos 

utilizados para a realização do procedimento para o experimento com o bag exposto 

ao sol.  

 

 

FIGURA 21 – Esquema do procedimento para o experimento com o bag exposto ao sol 
FONTE: a autora (2014) 

 

c) Estação de Trabalho 

O analisador de O3 foi alocado em local seco e à sombra, conforme FIGURA 

22. Para estabilização térmica, o instrumento foi ligado uma hora antes do inicio do 

experimento.  
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FIGURA 22 – Analisador de ozônio utilizado no experimento 
FONTE: A autora (2013) 
 

Os resultados deste ensaio são apresentados no capítulo 5. 

Para dar maior consistência na análise de dados, outras informações foram 

levantadas. Por meio de visita à página eletrônica do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET, 2013) obteve-se a radiação solar incidente (KJ/m²). Estes 

dados cedidos pelo INMET foram gerados pelo SIMEPAR através de uma estação 

meteorológica localizada no Centro Politécnico. Também foram utilizadas as 

medições de O3 obtidas em estações automáticas de monitoramento da qualidade 

do ar de Curitiba (CWB), Praça Ouvidor Pardinho e Santa Cândida, e disponibilizada 

por meio de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Curitiba, LACTEC e IAP. 

Os dados de monitoramento da qualidade do ar do Paraná podem ser encontrados 

no site do IAP. 

 

4.2.3 Tratamento e avaliação de dados 

 

 Para avaliar os resultados, os dados foram tratados por uma ferramenta 

estatística denominada Análise de Variância (ANOVA). Após análise pela ferramenta 

ANOVA, foi aplicado o Teste de Tukey que utiliza a diferença mínima significativa 

(DMS) para comparar as médias dos tratamentos de análise. A ANOVA foi utilizada 

para diagnosticar as médias e seus comportamentos dentro do grupo de amostras. 
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O Teste de Tukey permite avaliar o contraste entre duas médias de tratamento 

(UFPR, 2008). A equação de estatística do teste é dada conforme abaixo: 

    √
 M es

r
 

(10) 

Onde: 

  é .o valor da diferença mínima significativa (DMS) 

q é a amplitude total obtida da distribuição t de Student 

QMRes é o quadrado médio do resíduo; 

r é o número de repetições. 

 

 Admitiu-se para esse trabalho o nível de significância de 0,05, e para q, o 

valor tabelado de 4,34. Quando o dms for superior à diferença entre as médias 

comparadas, conclui-se que existem diferenças estatísticas significativas. 

 Para análise estatística do poluente THC, obteve-se um dms de 0,012. A 

TABELA 7 apresenta os resultados estatísticos do Teste de Tukey. 

TABELA 7 – Teste de Tukey para o THC 

Médias em comparação Valores Diferença Comparação Conclusão 

EHR-A85 0,136 – 0,091 0,045 > dms ≠ 

EHR-A31 0,136 – 0,047 0,090 > dms ≠ 

EHR-A22 0,136 – 0,046 0,091 > dms ≠ 

A85-A31 0,091 – 0,047 0.044 > dms ≠ 

A85-A22 0,091 – 0,046 0,045 > dms ≠ 

A31-A22 0,047- 0,046 0,001 < dms = 

FONTE: A autora (2013) 

 

 Para apresentação da incerteza de medição dos resultados, a metodologia 

seguiu o procedimento interno do Laboratório de Emissões do Lactec (LEME). A 

incerteza é apresentada sob a forma de barras de erros nos gráficos dos 

experimentos. As barras de erros correspondem a um (1) desvio padrão para cada 

poluente.  

 Para o tratamento e análise dos resultados de emissões de ANQ, as 

medições brutas obtidas pelo FTIR foram estratificadas de forma gráfica e 

apresentadas em comparativos com os dados da cromatografia gasosa (CG). Os 
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resultados do FTIR são apresentados em parte por milhão (ppm) e os da 

cromatografia gasosa em g/km. Os dados obtidos do FTIR foram convertidos em 

g/km e transferidos para planilhas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1 EMISSÕES LEGISLADAS 

 

 

Os resultados são apresentados de forma gráfica e têm por objetivo 

demonstrar as aquisições dos resultados dos diferentes poluentes com cada tipo de 

combustível utilizado, caracterizados anteriormente na TABELA 6. 

Na FIGURA 23 são apresentados os resultados dos testes correspondentes 

aos poluentes de THC, CH4 e NMHC. É importante ressaltar que os valores de 

NMHC não contemplam o desconto de álcool não queimado. Pode-se observar que 

conforme adicionado o etanol na mistura de combustível as emissões dos três 

poluentes também aumentam.  

 

 

  

 

Os resultados das emissões de CO são apresentados na FIGURA 24 onde também 

é possível observar uma mesma tendência de aumento com a maior participação do 

etanol na mistura. 

 

FIGURA 23 - Emissões HC, CH4 e NMHC 
FONTE: A autora (2013) 
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Um estudo publicado por Karavalakisa et al. (2012), demonstra que as 

emissões de HC, NMHC e CO geralmente diminuem com a redução do etanol, 

conforme ocorrido neste estudo. Entretanto, o estudo apresentado por Knoll et al. 

(2008), mostram uma redução de CO com o aumento do teor de etanol na mistura 

do combustível. Possivelmente essas diferenças podem ser atribuídas à aplicação 

de diferentes tecnologias de motores, e sistemas de pós-tratamentos dos gases de 

escape.  

A FIGURA 25 apresenta os dados referentes às emissões de NOx para cada 

combustível ensaiado. 

 

 

 

 

As emissões de NOx praticamente não se alteraram significativamente com o 

combustível. Resultados semelhantes foram observados por Knoll et al. (2008). 

FIGURA 24 - Emissões de CO 
FONTE: A autora (2013) 

FIGURA 25 - Emissões de NOX 
FONTE: A autora (2013) 
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A FIGURA 26 apresenta a tendência das emissões de CO2. Pode-se 

verificar que conforme há um aumento da gasolina na mistura do combustível as 

emissões de CO2 seguem a mesma tendência.  

 

 

 

 

A autonomia do veículo é apresentada na FIGURA 27, calculada conforme a  

NBR 7024/2010. Os veículos mostraram um aumento no consumo de combustível 

numa tendência com o aumento do conteúdo de etanol. Este resultado era esperado 

porque o etanol tem menor poder calorífico que a gasolina. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Knoll et al. (2008). 

 

 

 

 

A TABELA 8 apresenta o resultado da análise estatística para as emissões 

regulamentadas. Para esclarecer a interpretação da tabela segue um exemplo: ao 

comparar a emissão de THC entre os combustíveis EHR e A85 concluiu-se que as 

emissões são maiores e estatisticamente diferentes para o EHR, se comparadas 

FIGURA 26 - Emissões de CO2 
FONTE: A autora (2013) 

FIGURA 27 - Autonomia de Combustível 
FONTE: A autora (2013) 
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com A85. No entanto as mesmas emissões de THC são estatisticamente iguais para 

A22 e A31.  

 
TABELA 8 – Análise estatística das emissões regulamentadas 

Resultados da análise estatística para as emissões de THC e NOx 

POLUENTE   THC NOx 

Combustível  
  Comparação 

  EHR A85 A31 A22 EHR A85 A31 A22 

EHR     ≠> ≠> ≠>   =< =< =< 

A85      ≠> ≠>     =< 

A31       =<     =< 

Resultados da análise estatística para as emissões de CO e NMHC 

POLUENTE   CO NMHC 

Combustível  
  Comparação 

  EHR A85 A31 A22 EHR A85 A31 A22 

EHR     =< ≠>  ≠>    ≠> ≠> ≠> 

A85       =< =<    ≠> ≠> 

A31         =<     ≠> 

Resultados da análise estatística para as emissões de CO2  

POLUENTE   CO2 

Combustível  
  Comparação 

  EHR A85 A31 A22 

EHR     =< ≠> ≠> 

A85       =< ≠ > 

A31         =< 

Resultados da análise estatística para a autonomia do veículo 

Autonomia 

Combustível  
  Comparação 

  EHR A85 A31 A22 

EHR     ≠> ≠> ≠> 

A85       ≠> ≠> 

A31         =< 

FONTE: A autora (2013) 

 

Os valores do formaldeído, acetaldeído e aldeídos totais são apresentados 

na FIGURA 28. Os aldeídos totais são a soma em mg/km do formaldeído e 

acetaldeído. 



66 

 

 

 

 

Observa-se que os resultados de formaldeído para os combustíveis e EHR e 

A85 estão semelhantes devido à elevada participação do etanol em ambas as 

misturas. Entretanto quando há o aumento de gasool (A22), ocorre uma queda de 

aproximadamente 81%. Martins et al. (2007) ressaltaram em seu trabalho que os 

motores a álcool possuem uma maior contribuição nas emissões de acetaldeído. O 

estudo realizado por Souza et al. (2013) mostra que a emissão de acetaldeído e 

formaldeído no gás de escapamento é superior em veículos Flex Fuel quando 

abastecidos com EHR do que quando comparados com gasool A22. 

A TABELA 9 apresenta os resultados da análise estatística para as 

emissões de formaldeído e acetaldeído obtidos pela técnica de cromatografia 

liquida. 

 

TABELA 9 - Análise estatística das emissões de formaldeídos e acetaldeídos 

POLUENTE Formaldeído Acetaldeído 

Combustível 
Comparação 

EHR A85 A31 A22 EHR A85 A31 A22 

EHR 
 

≠> ≠> ≠> 
 

≠> ≠> ≠> 

A85 
 

 
≠> ≠> 

  
≠> ≠> 

A31 
 

  
=< 

   
=< 

FONTE: A autora (2013) 

 

 

 

 

FIGURA 28 - Emissões de Aldeídos (mg/km) 
FONTE: A autora (2013) 
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5.2 ÁLCOOL NÃO QUEIMADO 

 

 

As medições de álcool não queimado foram determinadas através de duas 

técnicas: cromatografia gasosa e FTIR. 

A FIGURA 29 apresenta os resultados das emissões de ANQ determinados 

pela técnica de CG. Os dados foram convertidos para mg/km para uma melhor 

visualização gráfica. 

 

 

FIGURA 29 - Emissões de ANQ - técnica CG 
FONTE: A autora (2013) 

  

Pode-se observar na FIGURA 29 que as emissões de ANQ apresentam 

variação expressiva em função do teor de etanol adicionado ao combustível. 

Conforme esperado, as emissões de ANQ têm maior relevância no etanol hidratado 

de referência (EHR), se comparadas às demais misturas. O acréscimo de 15% de 

gasolina ao álcool anidro levou à redução de aproximadamente 50% da emissão de 

ANQ, entretanto com 69% de gasolina a emissão de ANQ cai 98%.  

A TABELA 10 mostra os resultados de análise estatística para o poluente de 

álcool não queimado medido pela técnica de cromatografia gasosa. 
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TABELA 10 -  Análise estatística das emissões de álcool não queimado técnica de 
cromatografia gasosa 

POLUENTE   ANQ - Técnica Cromatografia gasosa 

Combustível  
  Comparação 

  EHR A85 A31 A22 

EHR     ≠  ≠  ≠  

A85       ≠  ≠  

A31         = 

FONTE: A autora (2013) 

 

Observa-se que existem diferenças significativas entre os combustíveis com 

exceção do comparativo entre A31 e A22. 

A FIGURA 30 mostra a aquisição de dados de álcool não queimado, a cada 

segundo do ciclo FTP-75, por FTIR. Nela pode ser observado que no início do ciclo, 

em sua fase fria, há uma geração de ANQ em valores mais expressivos, se 

comparado com o restante do ciclo. Isso se dá em razão do motor ainda estar frio e 

sujeito a uma maior injeção de combustível. A partir da fase fria, os números tendem 

a uma estabilização.  

 

 

 

Para permitir uma análise mais detalhada dos resultados do FTIR, a  

 

A FIGURA 31 apresenta os dados da 1ª fase do ciclo FTP-75. A linha em 

vermelho é limite de detecção do equipamento FTIR. 

 

FIGURA 30 - Emissões de ANQ (ppm). Gráfico segundo a segundo medição de emissões por 
FTIR - Ciclo FTP-75 
FONTE: A autora (2013) 
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    FIGURA 31 - Emissões de ANQ - 1ª FASE 
    FONTE: A autora (2013) 

 

Observa-se que, aos primeiros segundos na partida a frio do veículo, a 

emissão de álcool não queimado é muito mais expressiva, tendendo à estabilização 

da emissão em aproximadamente 10 ppm. Esta estabilização é proveniente de uma 

limitação do FTIR. Uma consulta ao catálogo e a experiência anterior do Lactec em 

trabalhos similares indicam que o instrumento não realiza medições confiáveis em 

valores abaixo de 20 ppm (AVL, 2006). 

É importante enfatizar que as medições de compostos do FTIR são 

realizadas de forma contínua, ou seja, a cada segundo do ensaio, enquanto no CG 

os valores são integrados das três fases de um ensaio dinamométrico, baseia-se na 

proporcionalidade de picos cromatográficos relativos ao padrão e à amostra. 

 

 

5.2.1 Comparativo dos resultados de ANQ 

 

 

A técnica de CG seguiu os procedimentos da norma ABNT NBR 15598, já 

citada anteriormente. A técnica de FTIR não é rastreável por padrões primários de 

referência o que impede sua calibração por meio de processos metrológicos 

convencionais. Para permitir a comparação, os dados de FTIR foram convertidos de 

ppm para g/km. Para a determinação da massa em g/km, foram utilizados os dados 
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do ensaio conforme a NBR 15598:2008 (distância percorrida, razão de diluição, 

volume total, vazão de escapamento). 

A EQUAÇÃO 12 apresenta o cálculo utilizado para determinar a massa do 

álcool não queimado a cada instante do ciclo de emissões com a utilização da 

técnica de FTIR (DAEMME, 2009). 

 

Mi   
(
Ve  di CO
Mm

)

    
     

(12) 

 

Onde: 

Mi é a massa em miligramas do composto; 

Ve é o vazão de gás de escapamento (m3/s); 

di é a massa especifica do etanol a 20º C (conforme ABNT NBR 15598:2008, 1913,5 

em g/m3); 

Co é a concentração do composto medido pelo FTIR (ppm);  

Mm é massa molecular do etanol (conforme ABNT NBR 15598:2008, 46070 

mg/mol); 

fc é o fator de correção do composto. 

 

A massa específica do etanol foi adotada conforme biblioteca de compostos 

do FTIR e conforme especificado na norma NBR 15598/2008. 

As somas das massas obtidas em cada fase do ciclo são divididas pela 

distância percorrida durante o ensaio e correspondem às emissões em g/km. 

A FIGURA 32 mostra dados que permitem uma comparação das duas 

técnicas utilizadas para os ensaios de álcool não queimado. 
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FIGURA 32 – Comparativo técnicas de CG e FTIR com os combustíveis estudados 
FONTE: a autora(2013) 

 

 

Verifica-se, por ambas as técnicas, que o teor de ANQ aumenta diretamente 

com a participação do etanol na mistura. Este fato é esperado e já foi objeto de 

comentários anteriores neste trabalho. 

Tendo em vista a limitação do FTIR em medir concentrações menores que 

20 ppm, os resultados de A22 e A31 obtidos por esta técnica são aqui apresentados 

somente a título informativo. No entanto, para misturas com maior teor de etanol 

(EHR e A85), observa-se que os resultados obtidos por ambas as técnicas mostram 

melhor correlação entre si.  

 

5.3  OZÔNIO 

 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da medição de ozônio gerado 

a partir de gases de escape do veículo abastecido com três combustíveis: etanol 

hidratado (EHR), combustível A85 e gasool A31. Devido os ensaios para essa 

medição necessitarem de algumas condições meteorológicas similares, algumas 

premissas foram adotadas, tais como haver incidência solar, sem chuvas no 

decorrer do dia, motivos pelos quais não foi possível a realização dos testes com o 

combustível A22. Os ensaios foram realizados entre os meses de agosto e 

novembro no ano de 2013. Durante esse período, houve grande intensidade de 

chuvas e pouca incidência de radiação solar.  

As condições meteorológicas foram levantadas devido à influência que têm 

sobre reações que induzem a produção do ozônio SILVEIRA (2010). Foram 
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realizados três testes para cada tipo de combustível. A seguir são apresentados os 

resultados com os três combustíveis. Os gráficos trazem resultados das médias 

aritméticas dos três testes realizados para cada tipo de combustível. No entanto, no 

APÊNDICE 1, constam os valores individuais de cada teste realizado.  

 

5.3.1 Medições com combustível EHR 

 

 

Os resultados do combustível EHR são mostrados nas próximas figuras.  

A FIGURA 33 apresenta a média do ozônio medido diretamente do bag e a 

radiação solar, no intervalo das 09:00 às 18:00 horas. Os valores refletem a média 

dos três ensaios realizados com o combustível EHR. Os dados referentes à radiação 

solar foram cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

 

FIGURA 33 - Médias da medição de ozônio e de radiação solar – EHR 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013). 
 

A radiação solar tem implicação na formação de oxidantes tais como o 

ozônio, que são formados em reações fotoquímicas, como já citado anteriormente 

nesta dissertação. Observa-se na FIGURA 33 uma relação entre a radiação solar e a 

formação de ozônio.  

Resultados semelhantes foram publicados por ALVIM (2013). 
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A FIGURA 34 apresenta os dados da medição do ozônio do ar ambiente, do 

bag, e da estação de monitoramento da qualidade do ar CWB, localizada nas 

proximidades do Lactec.  

 

 

FIGURA 34 – Médias dos ensaios de O3 da estação monitoramento Curitiba, do ambiente e do bag - 
EHR. 
FONTE: A autora (2013), DADOS: Estação Ouvidor Pardinho Curitiba: IAP (2013). 
 

Analisando a FIGURA 34 observa-se a mesma tendência de variação no 

decorrer do dia, com valores mais altos no meio do dia e mais reduzidos no início e 

no final do período. Verifica-se também uma proximidade entre os valores absolutos 

medidos na estação CWB e no Lactec.  

A mudança das concentrações de cada poluente ao longo do dia é 

determinada em função das concentrações dos poluentes reagentes das condições 

meteorológicas e topográficas segundo citado por Corrêa (2003).  

 

5.3.2 Medições com combustível A85 

 

A FIGURA 35 apresenta a média do ozônio medido diretamente do bag e a 

radiação solar, no intervalo das 09:00 às 18:00 horas. Os valores refletem a media 

dos três ensaios realizados com o combustível A85. 
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FIGURA 35 - Média da formação de ozônio e média de radiação solar - A85 
FONTE: A autora (2013), DADOS radiação solar: SIMEPAR (2013). 

 

A FIGURA 36 apresenta os dados do monitoramento da qualidade do ar 

medida na estação automática, o O3 do ar ambiente e a formação de ozônio a partir 

dos gases do escapamento do veículo padrão. 

 

 

FIGURA 36 - Média dos ensaios da estação monitoramento Ouvidor Pardinho, média do experimento 
e formação de O3 a partir do bag – A85. 
FONTE: A autora (2013), DADOS: Estação Ouvidor Pardinho - IAP (2013). 
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5.3.3 Medições com combustível A31 

 

As próximas figuras apresentam os dados dos ensaios realizados com os 

combustíveis A31. 

A FIGURA 37 apresenta os dados de formação de ozônio, dos gases de 

escapamentos abastecido com combustível A31 e radiação solar. 

 

 

FIGURA 37 - Média da formação de ozônio e média de radiação solar – A31. 
FONTE: A autora (2013), DADOS radiação solar: INMET (2013). 

 

A FIGURA 38 mostra os dados da estação de monitoramento de CWB, a 

média do ar ambiente e média da formação de ozônio a partir do bag com o 

combustível A31. 

 

 

FIGURA 38 - Médias dos ensaios da estação monitoramento CWB, média do experimento e formação 
de O3 a partir do bag – A31. 
FONTE: A autora (2013), DADOS CWB: IAP (2013). 
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5.3.4 Comparação entre os resultados obtidos com os combustíveis 

 

A FIGURA 39 apresenta os gráficos dos valores médios da formação de 

ozônio a partir do bag para os três combustíveis. Vários estudos mostram que 

condições adversas influenciam na formação de ozônio, entretanto é possível 

constatar que conforme o aumento de teor de etanol no combustível há um aumento 

significativo na formação de ozônio. 

 

 

FIGURA 39 – Médias da formação de O3 – experimento (bag) por combustível 
FONTE: A autora (2013) 
 
 

O etanol e a emissão do poluente álcool não queimado podem contribuir 

significativamente na formação de ozônio no ambiente, devido o etanol possuir uma 

alta reatividade, e provavelmente pela sua maior emissão de NMOG. São emitidos 

na atmosfera vários tipos de COVs, os quais possuem diferentes reações na 

formação de ozônio, devido a diferenças na sua velocidade de reação. Essas 

diferenças são conhecidas como reatividade. Algumas ações preventivas podem ser 

feitas de forma a controlar as emissões de COV, e uma delas é a redução nas 

emissões evaporativas. Estudos realizados por Souza et al. (2013) mostraram que 

cerca de 33% dos veículos Flex possuem emissões de etanol expressivas para a 

formação de ozônio troposférico, sendo observado como fator problemático. A 

FIGURA 39 indica que a simples presença de gasolina no combustível pode 

provocar uma queda na formação de ozônio. 
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O estudo da reatividade dos gases provenientes da combustão de etanol 

hidratado e de gasolinas com elevador teor de etanol é de suma importância, 

podendo contribuir para novas discussões técnicas sobre as emissões do tipo 

NMOG e o potencial de formação de ozônio da queima dos combustíveis veiculares. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho foram utilizadas cinco técnicas diferentes para quantificação 

dos poluentes atmosféricos no ciclo FTP-75, medição por analisadores de gases 

com bancada de chassis, cromatografia liquida e gasosa, FTIR e a formação de 

ozônio com o analisador de ozônio. Aplicou-se as técnicas de análises estatísticas 

ANOVA e Teste de Tukey para análise dos resultados dos poluentes. 

Com base nos resultados obtidos do veículo testado, podem ser 

apresentadas as seguintes conclusões: 

 

a) Observou-se que as emissões de THC, CH4, NMHC CO e aldeídos 

aumentam com o teor de etanol na mistura de combustível. No caso de 

NOx, não houve alteração significativa nos níveis de emissão para 

diferentes combustíveis. Emissões de CO2 diminuíram diretamente com o 

aumento do teor de etanol, principalmente quando são comparados os 

resultados de A22 e EHR. O aumento do consumo de combustível com 

EHR em comparação aos demais provavelmente é devido ao poder 

calorífico inferior do etanol em comparação com a gasolina.  

b) As emissões de álcool não queimado aumentaram diretamente e de 

forma significativa com o etanol combustível. Como os veículos movidos 

a álcool são amplamente utilizados, o efeito de álcool não queimado na 

qualidade do ar não pode ser ignorado. 

c) Os valores médios de álcool não queimado, obtidos pelas técnicas de GC 

e FTIR revelam a mesma tendência, principalmente para A85 e EHR 

Com a utilização da ANOVA esses resultados se confirmaram.  

d) As emissões de álcool não queimado são consideravelmente elevadas 

nos primeiros 250 segundos em comparação com o resto do ciclo FTP-

75. Atribui-se este fenômeno à partida do motor na temperatura 

ambiente, e a dificuldade de partida a frio com etanol aliada ao tempo 

para o aquecimento do catalisador. 



79 

 

e) As emissões de álcool não queimado não estão legisladas até agora na 

maioria dos países, incluindo o Brasil. Este trabalho proporcionou 

resultados consistentes, utilizando duas técnicas de medição diferentes e 

concluiu que as emissões de álcool não queimado não são 

negligenciáveis em veículos abastecidos com EHR.  

 

f) No caso da formação de ozônio, como esperado foi observado um 

aumento direto dos níveis de ozônio, com a radiação solar incidente. 

 

g) A formação de ozônio aumenta com o teor de etanol no combustível. 

 

Ressalta-se que os resultados apresentados neste trabalho estão 

relacionados exclusivamente à amostra utilizada neste experimento.  

 

Uma das principais contribuições desta dissertação esteve relacionada aos 

ensaios de formação de ozônio a partir dos gases de escapamento e sua 

dependência com o teor de etanol no combustível. Os resultados encontrados 

sugerem que a mistura de gasolina ao etanol possa diminuir a elevada tendência 

que o EHR tem de produzir ozônio troposférico. A exposição do bag à radiação UV, 

somente pode ser feita em dias com alta incidência de sol o que dificultou 

sobremaneira a agenda de testes, fazendo com que não fosse possível realizar os 

ensaios com o combustível A22.  

Outra importante contribuição são os resultados absolutos da medição de 

ANQ por CG e FTIR. Ficou demonstrado que tais técnicas podem ser utilizadas e 

que os valores absolutos medidos por ambas são comparáveis, a menos daqueles 

que se encontram abaixo do limite de detecção do FTIR. Durante a realização desta 

dissertação somente um artigo foi encontrado fazendo a referida comparação.  

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para análise mais completa da qualidade do ar outros parâmetros são de 

extrema importância, tais como o BTEX e a especiação de COVs. Com estas 

variáveis a análise da reatividade seria possível. Para tal sugere-se a coleta e 
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determinação dos COVs, concomitante a estudos sobre a reatividade dos gases de 

escapamento veicular. 

Sugere-se ainda o desenvolvimento de um programa de ensaios com uma 

maior quantidade de veículos de outros modelos e também motocicletas. Para os 

testes de formação de ozônio, sugere-se aprimorar a técnica aqui empregada,  

utilizando uma lâmpada de xenônio, para simular condições padrões de radiação, 

além de controle de temperatura e umidade. A realização de ensaios em que seja 

testada a formação de ozônio com outras proporções de COV e NOx também é 

recomendável, pois sabe-se que essa variável é muito importante nas reações 

fotoquímicas que geram o poluente. 

Pesquisas mais detalhadas podem ser realizadas em um trabalho futuro, 

utilizando o bag com a amostra coletada para medir outros poluentes como CO, NOx 

utilizando analisadores calibrados, medindo também a temperatura, umidade relativa 

e radiação solar  Contudo, diante das limitações apontadas para o método utilizado 

neste trabalho, sugere-se que o estudo seja reproduzido utilizando câmaras de 

reação. 

Sugere-se, complementarmente, a realização de estudos de simulação para 

um melhor entendimento do processo de formação de ozônio, prevendo assim 

cenários futuros do uso do etanol e suas misturas . 

Outro ponto seria efetuar análises multivariadas com os dados das estações 

automáticas para se investigar a correlação entre os poluentes ao longo dia com os 

dados meteorológicos ou mesmo com dados de fluxo veicular. 
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APÊNDICE I 

 

 

1. Resultados de álcool não queimado  

 

A TABELA AP 1 indica os resultados obtidos no ciclo FTP-75 pela técnica de 

CG. 

TABELA AP1 – Emissões de álcool não queimado mensuradas pela CG 

 ANQ (g/km) 

 EHR A85 A31 A22 

Média 0,182 0,098 0,004 0,003 

Desvio padrão 0,007 0,024 0,001 0,019 

FONTE: A autora (2013) 

 

A TABELA AP 2 exibe os resultados das emissões de álcool não queimado 

medidos pela técnica de FTIR. É importante ressaltar que os valores estão 

expressos em parte por milhão. 

 

TABELA AP2 - Emissões de álcool não queimado mensurados pelo FTIR 

 ANQ (ppm) 

 EHR A85 A31 A22 

Média 140,748 100,485 16,396 15,794 

Desvio padrão 9,633 9,754 2,239 2,168 

FONTE: A autora (2013) 

 

 

2. Resultados da medição de formação de ozônio 

 

 

Resultados dos ensaios de formação de ozônio a partir do bag, contendo 

gases de escapamento a partir dos combustíveis EHR, A85 e A31: 

As informações ambientais locais utilizadas no estudo são da estação 

meteorológica de superfície automática localizada em Curitiba, no Centro 

Politécnico, do SIMEPAR, próxima onde foram realizados os testes em campo. A 

coleta de dados é feita através de sensores para medição dos parâmetros 
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meteorológicos. Os dados são coletados a cada 15 minutos e integrados para o 

período de uma hora. Os parâmetros cedidos pelo SIMEPAR e utilizados neste 

estudo foram temperatura (°C), a umidade relativa (%) e radiação incidência solar 

(KJ/m²). Os dados da radiação solar são amostragens a cada 5 segundos. O valor 

instantâneo é a média de um minuto (de 12 valores de amostragem). 

 

Combustível EHR: 
 

A TABELA AP 3 apresenta os dados do ensaio realizado em campo a partir 

do bag, as médias horárias da medição de ozônio. 

 

TABELA AP 3- Médias da medição de O3 - 1º ensaio e as condições meteorológicas - EHR 

Médias O3 - medido (1º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb)  
01/08/2013 

Radiação 
solar (kJ/m²) 

Temp (ºC) UR% 

09:00 8,75 1006 18,5 57 

10:00 36,33 1761 21,4 42 

11:00 263,8 2310 22,8 36 

12:00 953,13 2654 24,6 29 

13:00 937,33 2724 24,9 29 

14:00 805,45 2540 25 31 

15:00 535,74 2081 25,3 33 

16:00 407,83 1467 25 32 

17:00 288,43 733,3 24,4 36 

18:00 226,63 104,3 22,3 42 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
 
 

A TABELA AP 4 mostra os dados do segundo teste em campo e suas 

condições meteorológicas com o veículo abastecido com etanol hidratado de 

referência. 
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TABELA AP 4 - Médias da medição de O3 - 2º ensaio e as condições meteorológicas - EHR 

Médias O3 - medido (2º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb)  
02/08/2013 

Radiação solar 
(kJ/m²) 

Temp (ºC) UR% 

09:00 13,62 978.5 19 56 

10:00 45,64 1675 23,4 38 

11:00 498,72 2230 24,6 31 

12:00 682,95 2539 25,1 32 

13:00 792,94 2595 25,3 30 

14:00 611,48 2461 25,9 31 

15:00 511,51 2039 26,1 32 

16:00 405,04 1445 25,8 34 

17:00 269,44 754,7 24,9 36 

18:00 221,34 113,0 22,8 44 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
 

A TABELA AP 5 expõe os dados do terceiro teste realizado e suas 

condições meteorológicas com o veículo abastecido com combustível etanol 

hidratado. 

 
TABELA AP 5 - Médias da medição de O3 - 3º ensaio e as condições meteorológicas - EHR 

Médias O3 - medido (3º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb)  
08/08/2013 

Radiação solar 
(kJ/m²) 

Temp (ºC) UR% 

09:00 11,70 1068 19,4 56 

10:00 43,72 1789 21,9 43 

11:00 373,72 2142 22,4 44 

12:00 781,20 2220 24,1 38 

13:00 882,98 2788 25,1 35 

14:00 682,64 2298 25,2 32 

15:00 527,88 1981 25,5 33 

16:00 378,15 1294 24,9 39 

17:00 280,33 662,4 23,4 43 

18:00 209,49 73,07 21,9 51 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
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Combustível A85 
 

A TABELA AP. 6 mostra os dados do primeiro teste e suas condições 

meteorológicas com o veículo abastecido com gasolina com 85% etanol anidro de 

referência. 

 
TABELA AP. 6 - Médias da medição de O3 - 1º ensaio e as condições meteorológicas – A85 

Médias O3 - medido (1º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb)  
27/09/2013 

Radiação 
Solar 

(kJ/m²) 
Temp (ºC) UR% 

09:00 25,32 2054 13,3 53 

10:00 35,90 2813 15 39 

11:00 302,59 3317 16 42 

12:00 625,85 3571 16,4 43 

13:00 478,29 3551 17,2 45 

14:00 242,19 3051 17,3 48 

15:00 174,97 2757 17,7 48 

16:00 177,80 1055 16 51 

17:00 93,84 289,2 13,8 61 

18:00 0,00 127,9 12,5 69 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
 

Apresentam-se na TABELA AP. 7 os resultados da medição do segundo 

teste de ozônio e as condições meteorológicas referentes ao mesmo ensaio com a 

amostra de ensaio abastecida com combustível A85. 

 

TABELA AP. 7 - Médias da medição de O3 - 2º ensaio e as condições meteorológicas – A85 

Médias O3 - medido (2º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb) 
08/10/2013 

Radiação solar 
(kJ/m²) 

Temp (ºC) UR% 

09:00 NC 2231 13,6 62 

10:00 31,76 2827 15,2 59 

11:00 224,52 3111 15,4 58 

12:00 501,16 3387 15,7 54 

13:00 437,87 3795 17,9 49 

14:00 305,83 2938 18,1 49 

15:00 169,90 1791 16,8 53 

16:00 136,80 1927 16,2 57 

17:00 76,68 863,1 15,6 58 

18:00 51,1 297,2 13,5 68 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
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Mostram-se na TABELA 8 os dados provenientes do terceiro ensaio do 

combustível A85.  

 
TABELA 8 - Médias da medição de O3 - 3º ensaio e as condições meteorológicas – A85 

Médias O3 - medido (3º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb) 
09/10/2013 

Radiação solar 
(kJ/m²) 

Temp (ºC) UR% 

09:00 NC 2284 16,4 54 

10:00 37,57 2721 17,2 54 

11:00 124,10 3036 17,8 54 

12:00 471,03 2725 19,1 53 

13:00 594,88 2508 19,2 53 

14:00 449,00 2399 20,9 52 

15:00 400,33 2413 20,1 51 

16:00 323,79 1477 19,3 52 

17:00 209,77 930,7 18,4 57 

18:00 138,54 389,4 16 66 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
 

Combustível A31: 
 

A TABELA 8 mostra os dados do primeiro teste e suas condições 

meteorológicas com o veículo abastecido com gasolina com 85% etanol anidro de 

referência. 

 

TABELA 8 - Médias da medição de O3 - 1º ensaio e as condições meteorológicas – A31 

Médias O3 - medido (1º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb) 
30/10/2013 

Radiação 
Temp (ºC) UR% 

(kJ/m²) 

09:00 64,05 56,70 12,5 81 

10:00 63,58 377,9 13,4 78 

11:00 135,25 1715 15,7 67 

12:00 493,00 1940 17,6 61 

13:00 357,99 3141 19,2 53 

14:00 329,91 3550 21,7 45 

15:00 310,97 3628 23,0 40 

16:00 183,81 3687 24,0 39 

17:00 181,20 3329 24,1 42 

18:00 97,80 2655 23,8 41 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
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Mostram-se na TABELA 9 os dados provenientes do segundo ensaio do 

combustível A85.  

 

 

TABELA 9 - Médias da medição de O3 - 2º ensaio e as condições meteorológicas – A31 

Médias O3 - medido (2º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb) 
05/11/2013 

Radiação 
Temp (ºC) UR% 

(kJ/m²) 

09:00 49,76 71,25 11,6 81 

10:00 60,43 818,5 13,7 69 

11:00 289,48 1642 15,2 64 

12:00 205,63 2189 16,0 62 

13:00 217,16 1772 16,7 58 

14:00 174,53 2773 18,4 57 

15:00 83,11 2053 18,1 58 

16:00 56,99 2557 19,3 56 

17:00 33,28 2207 18,0 57 

18:00 23,05 897,6 17,7 62 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 
 

Apresentam-se na TABELA 9 os resultados da medição do segundo teste de 

ozônio e as condições meteorológicas referentes ao mesmo ensaio com a amostra 

de ensaio abastecida com combustível A85. 

 
TABELA 10 - - Médias da medição de O3 - 3º ensaio e as condições meteorológicas – A31 

Médias O3 - medido (3º ensaio) 

Hora 
Ozônio (ppb) 
13/11/2013 

Radiação 
Temp (ºC) UR% 

(kJ/m²) 

09:00 NC 51,72 14,7 94 

10:00 58,06 460,3 17 80 

11:00 117,05 1568 19,3 64 

12:00 419,09 1957 20,8 61 

13:00 413,09 2440 21,6 51 

14:00 316,14 2805 22,4 52 

15:00 333,63 3007 23,3 45 

16:00 272,98 3637 22,9 45 

17:00 212,33 3237 23,2 47 

18:00 175,04 3017 22,3 50 

FONTE: A autora (2013), DADOS: SIMEPAR (2013) 

 

 


