
Título do Projeto: 

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE CONTROLE E 

REDUÇÃO DOS POLUENTES EMITIDOS PELOS 

MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA NO BRASIL 

Autor: 

DAVID TELERMAN PACHECO PEREIRA 

Orientador: 

BRUNO CAMPOS PEDROZA, D. SC. 

 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO II 

 

 

 

 

 

Data: 17 de Dezembro de 2019.  



DAVID TELERMAN PACHECO PEREIRA 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE CONTROLE E 

REDUÇÃO DOS POLUENTES EMITIDOS PELOS 

MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA NO BRASIL 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Engenheiro 

Mecânico. 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Orientador Bruno Campos Pedroza 

 

Niterói, 

2019.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF 

 

  



 

PROJETO DE GRADUAÇÃO II 

AVALIAÇÃO FINAL DO TRABALHO 

Título do trabalho: 

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE CONTROLE E REDUÇÃO DOS POLUENTES 

EMITIDOS PELOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA NO BRASIL 

Parecer do professor orientador da disciplina: 

-Grau final recebido pelos relatórios de acompanhamento: 

-Grau atribuído ao grupo nos seminários de progresso: 

-Parecer do professor orientador: 

 

 

 

-Nome e assinatura do professor orientador: 

Prof. Bruno Campos Pedroza, D.Sc    Assinatura: 

Parecer conclusivo da banca examinadora do trabalho: 

 Projeto aprovado sem restrições. 

 Projeto aprovado com restrições. 

Prazo concedido para cumprimento das exigências:     /     /        

Discriminação das exigências e/ou observações adicionais: 

  



 

PROJETO DE GRADUAÇÃO II 

AVALIAÇÃO FINAL DO TRABALHO 

(CONTINUAÇÃO) 

Título do Trabalho: 

ANÁLISE DOS MÉTODOS DE CONTROLE E REDUÇÃO DOS POLUENTES 

EMITIDOS PELOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA NO BRASIL 

 

Aluno: 

DAVID TELERMAN PACHECO PEREIRA 

Grau: 9,0 (Nove e zero) 

 

Composição da Banca Examinadora: 

Prof.: Bruno Campos Pedroza    Assinatura: 

Prof.: Stella Maris Pires Domingues    Assinatura: 

Prof. Juan Manuel Pardal     Assinatura: 

 

 

Data de defesa do trabalho: 17 de Dezembro de 2019. 

 

Departamento de Engenharia Mecânica, 17/ 12/2019. 



DEDICATÓRIA 

Dedico este trabalho a Deus, aos meus pais - Ana Cristina Telerman Pacheco e 

Alexandre Gonçalves Pereira, aos meus irmãos – Sarah, Bruna, Lucca e Nathan - aos meus 

amigos e familiares que me apoiaram em toda a minha formação acadêmica. 



AGRADECIMENTOS 

Meus agradecimentos serão transmitidos a todos que fizeram parte da conclusão deste 

trabalho e da minha formação acadêmica. Essa etapa concluída é dedicada a vocês. 

Agradeço, primeiramente, a Jesus: autor e consumador da minha fé. Ele, pela alegria 

que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do 

trono de Deus. 

Agradeço aos meus familiares! Em especial: meus pais e meus irmãos! Obrigado por 

todo incentivo, paciência, investimento e amor incondicional. 

Agradeço ao meu pastor Vandi e a todos os meus amigos da WAVE. Sem dúvidas, 

posso afirmar que vocês são a minha segunda família. 

Agradeço à minha namorada Morena - que sempre me apoia e me incentiva a melhorar 

– e à minha sogra Ellen que me ajudou muito com as suas sugestões nesse trabalho. 

Agradeço ao melhor orientador de todos: Bruno Pedroza! Sempre muito atencioso e 

disponível aos seus alunos. 

Meu muito obrigado à professora Stella Marins, que, por meio do seu trabalho de 

excelência, me inspirou como profissional dentro da engenharia, logo nos primeiros períodos. 

Meu muito obrigado ao professor Juan Pardal, que lecionou a matéria: Motores de 

Combustão Interna. Essa disciplina despertou muito meu interesse no tema deste trabalho. 

Por fim, acredito que se eu fosse citar todos os nomes das pessoas que me ajudaram, 

não caberia espaço aqui. Dessa forma, meu muito obrigado - por tudo – a todos!!! 

 

 

 

  



RESUMO 

Os motores de combustão interna (MCI) são máquinas térmicas que convertem a 

energia proveniente da combustão em energia mecânica. O MCI é considerado uma das 

invenções mais significativas do século passado, a qual teve um impacto significativo na 

sociedade, especialmente a mobilidade humana.  

Apesar de sua importância no mundo moderno, os poluentes resultantes do processo 

de combustão podem causar diversos problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Essas 

emissões geram impactos ambientais em nível global (efeito estufa), regional (chuvas ácidas) 

e locais (poluição do ar e problemas respiratórios). 

Dessa forma, o aumento das emissões veiculares levou o PROCONVE (Programa 

Nacional de Controle da Poluição Veicular), que atua a partir do estabelecimento de limites de 

emissão máximos para veículos novos vendidos no país, a realizar medidas e regulamentações 

ambientais no país. Uma dessas ações foi a exigência de algumas soluções tecnológicas nos 

motores Diesel, as quais tem por objetivo reduzir a emissão de poluentes na atmosfera.  

Nesse trabalho são apresentadas as principais regulamentações ambientais - em vigor no 

território nacional - relacionadas aos motores Diesel, bem como algumas das diversas 

propostas dos programas responsáveis pelo cumprimento delas.  A descrição dos princípios de 

funcionamento de um motor de combustão interna e seus principais componentes também foi 

realizada, de modo a fornecer a fundamentação teórica do trabalho. Além disso, 

posteriormente, foi feita uma análise dos principais métodos de aperfeiçoamento dos motores 

Diesel em território nacional, os quais foram exigidos pelas “Fases P” do PROCONVE. 

Por fim, na conclusão, algumas considerações são realizadas em relação às vantagens e 

desvantagens dos métodos de controle e redução de poluentes no Brasil. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Motores Diesel, PROCONVE, métodos de aperfeiçoamento. 



ABSTRACT 

Internal combustion engines (MCI) are thermal machines that convert the energy from 

combustion into mechanical energy. MCI is considered one of the most significant inventions 

of the last century, which promoted a significant impact on society, especially human 

mobility. 

Despite their importance in the modern world, pollutants resulting from the 

combustion process can cause various problems to human health and the environment. These 

emissions generate environmental impacts at global (greenhouse), regional (acid rain) and 

local (air pollution and respiratory problems) levels. 

Thus, the increase in vehicle emissions led the PROCONVE (National Program for 

Vehicle Pollution Control), which acts by establishing maximum emission limits for new 

vehicles sold in the country, to carry out environmental measures and regulations in the 

country. One of these actions was the demand for some technological solutions in diesel 

engines, which aims to reduce the emission of pollutants into the atmosphere. 

In this paper are presented the main environmental regulations - ruling in the national 

territory - related to diesel engines, as well as some of the various proposals of the programs 

responsible for their compliance. The description of the operating principles of an internal 

combustion engine and the main components was also performed, in order to provide the 

theoretical foundation of the work. In addition, later, an analysis was made of the main 

improvement methods of diesel engines in the national territory, which were required by 

PROCONVE “Phases”. 

Finally, in the conclusion, some considerations are made regarding the advantages and 

disadvantages of the control and reduction methods of pollutants in Brazil. 

 

 

Keywords: Diesel engines, PROCONVE, improvement methods. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os motores de combustão interna (MCI) são máquinas térmicas que convertem a energia 

proveniente da combustão em energia mecânica.  Segundo Fegurson e Kirkpatrick (2016), o 

MCI, desenvolvido com sucesso no final da década de 1860 (século XIX),  

é considerado uma das invenções mais significativas do século passado, a qual teve um 

impacto significativo na sociedade, especialmente a mobilidade humana. Atualmente, 

encontram inúmeras aplicações em diferentes áreas, tais como, nos setores automobilísticos, 

marítimos e aéreos.  

Apesar de sua importância no mundo moderno, os poluentes resultantes do processo de 

combustão podem causar diversos problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Como 

exemplo, pode-se citar os óxidos SO2, CO e NOx que afetam o sistema respiratório e causam 

a chuva ácida, e os materiais particulados responsáveis por alergias respiratórias e vetores de 

outros contaminantes (metais pesados e compostos orgânicos). Além disto, a grande emissão 

de poluentes nas cidades pode gerar o fenômeno da inversão térmica, quando a camada de ar 

fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre com uma grande concentração de 

poluentes, agravando as consequências da poluição (Equipe eCycle, 2019). 

A Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC), a qual é parte da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), já havia classificado a fumaça como 'provavelmente' 

cancerígena para humanos. Agora, a IARC mudou a classificação para 'definitivamente' 

cancerígena. 

A Tabela 1-1, fornecida pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

(CETESB), indica quais são os principais poluentes na atmosfera, bem como as suas 

características, fontes e efeitos. Percebe-se que a maior parte dos poluentes apresentados são 

provenientes de processos de combustão e os seus efeitos afetam, de forma negativa, tanto o 

meio ambiente, por meio das chuvas ácidas e do efeito estufa; quanto à sociedade, através de 

doenças respiratórias. 
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Tabela 1-1: Principais poluentes na atmosfera, características, fontes e efeitos 

 

Fonte: CETESB (2019) 

 

1.1 HISTÓRICO DAS REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS 

De acordo com Braun et al (2003, p. 474) as primeiras regulamentações dos níveis de 

emissão automotiva dos EUA, mais especificamente da Califórnia, datam de 1959 e, da 

Europa, de 1956, ambas com o intuito de regulamentar as emissões de CO e HC. A 

regulamentação de material particulado foi introduzida nos EUA na década de 60 e, há alguns 

anos, em vários países industrializados, sendo que os limites para a emissão desse poluente 

estão a cada dia mais restritos, em especial nos países mais desenvolvidos. 
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No Brasil, CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) é responsável por 

estabelecer padrões e métodos de proteção ambientais em todo o território nacional. Para isso, 

criou programas de controle da poluição do ar por veículos automotores: o PROCONVE 

(automóveis, caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias e agrícolas), em 1986; e o PROMOT 

(motocicletas e similares), em 2002. Destaca-se a contribuição da CETESB (Companhia de 

Tecnologia e Saneamento Ambiental), órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, o qual desenvolve base técnica ao CONAMA, bem como a contribuição 

do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 

O PROCONVE e o PROMOT resultaram em reduções importantes em relação às 

emissões originadas por veículos e motocicletas que utilizam MCI, conforme mostrado na 

figura 1.1, a qual indica a evolução das emissões de poluentes no Estado de São Paulo no 

período de 2006 a 2016. 

 

 

Figura 1-1: Evolução das emissões de poluentes veiculares no Estado de São Paulo. 

Fonte: CETESB (2019) 
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No entanto, mediante a comparação dos dados apresentados na tabela 1.2, a qual indica os 

padrões desejáveis de qualidade do ar no Estado de São Paulo, com os resultados mostrados 

na figura 1.1, percebe-se que os níveis de poluição ainda não foram reduzidos a um nível ideal 

estabelecido, principalmente em relação ao NOx. 

Dessa forma, surge a necessidade do desenvolvimento de métodos para reduzir a emissão 

de poluentes em MCI, a fim de complementar os programas nacionais como o PROCONVE e 

o PROMOT e, assim, potencializar as reduções nos níveis dos poluentes na atmosfera, 

conforme será abordado no tópico 1.2. 

 

Tabela 1-2: Padrões de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo 

Fonte: CETESB (2019) 
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1.2 MÉTODOS PARA REDUZIR A EMISSÃO DE POLUENTES EM MCI 

Segundo Braunet al (2003), tais métodos podem ser divididos em dois grupos: 

a) o que busca a redução do material particulado pelo aperfeiçoamento do processo que 

ocorre na máquina de combustão. Como exemplo, pode-se destacar as melhorias efetuadas 

nos óleos diesel e lubrificante, a utilização de aditivos ou de combustíveis mistos. Além disso, 

estão inclusos os aperfeiçoamentos da injeção de combustível na câmara de combustão e a 

recirculação dos gases de exaustão. 

b) o que busca a remoção do particulado dos compostos da exaustão após formados e 

antes que sejam liberados para a atmosfera. Nesse grupo estão inclusos os filtros para 

particulados, a utilização conjunta desses filtros com aditivos do diesel, os catalisadores de 

oxidação, e o conversor catalítico para particulados. 

A tabela 1.3 apresenta um resumo de algumas tecnologias de controle para máquinas 

abastecidas apenas com diesel, a fim de reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. 

 

Tabela 1-3: Algumas tecnologias de controle para motores Diesel 

 

Fonte: Braun (2003) 

 

 

 



DAVID TELERMAN PACHECO 

PEREIRA 
 

 

20 

1.3 MOTIVAÇÃO 

De acordo com Szwarcfiter (2004), as diversas formas de energia são fundamentais para 

praticamente todas as atividades do homem, desde econômicas, de lazer, cotidiano, até de 

sobrevivência. Entretanto, sua utilização tem sido um dos principais fatores de degradação 

ambiental. A utilização de fontes fósseis de energia é responsável pelas emissões de poluentes 

atmosféricos, frutos de sua combustão. Essas emissões geram impactos ambientais em nível 

global (efeito estufa), regional (chuvas ácidas) e locais (poluição do ar e problemas 

respiratórios). 

A primeira motivação - do presente estudo - se dá devido ao fato de que as emissões 

veiculares continuam sendo as principais responsáveis pela poluição atmosférica nos grandes 

centros urbanos no Brasil. A figura 1-2 indica as emissões relativas por tipo de fonte na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) Pode-se observar que, embora a grande emissão 

de enxofre seja consequência de processos industriais, a grande porcentagem das emissões de 

CO, HC, NOx e material particulado (MP10 E MP2,5) são feitas através dos processos de 

combustão em veículos leves e pesados. 

 

 

Figura 1-2:  Emissões relativas por tipo de fonte – RMSP. Fonte: CETESB (2019) 
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Além disso, nos últimos anos, pode-se destacar o grande crescimento da frota de veículos 

no Brasil. Na figura 1.3, pode-se observar um aumento significativo do número de veículos 

(leves e pesados), na última década, na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Figura 1-3: Série histórica da evolução da frota de veículos na RMSP. Fonte: Disponível 

em<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/22/28120?tipo=grafico&indicador=281

20> Acesso em: 22 Outubro 2019. 

Dessa forma, o aumento das emissões veiculares levou o Governo a implementar medidas 

e regulamentações ambientais no país. Um foco especial é dado ao PROCONVE, Programa 

Nacional de Controle da Poluição Veicular, que atua a partir do estabelecimento de limites de 

emissão máximos para veículos novos vendidos no país. 

A segunda motivação desse trabalho é a possibilidade de conciliar os interesses da 

indústria automobilística e de combustíveis com o interesse público de mitigar um dos 

problemas ambientais: a poluição do ar nos centros urbanos. Mais do que isso, de acordo com 

Mendes (2003), o PROCONVE foi um importante exemplo de como a área ambiental do 

governo pode trabalhar, em conjunto, com o setor produtivo e obter resultados bastante 

satisfatórios. 

Um estudo mais detalhado será realizado no capítulo 4, afim de analisar e descrever as 

principais soluções tecnológicas de aperfeiçoamento dos motores de combustão interna que 

contribuíram à redução das emissões de poluentes da atmosfera. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/22/28120?tipo=grafico&indicador=28120
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/22/28120?tipo=grafico&indicador=28120
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1.4 OBJETIVOS 

Neste trabalho serão descritas e analisadas as principais soluções tecnológicas de 

aperfeiçoamento dos motores de combustão interna – ciclo Diesel - que contribuíram à 

redução das emissões de poluentes da atmosfera com objetivo servir como fonte de consulta 

para futuros trabalhos voltados para o desenvolvimento de métodos de controle e redução das 

emissões de poluentes. 

Como objetivos secundários pode-se citar a compreensão das diversas fases e propostas 

realizadas pelo PROCONVE e conhecer os principais sistemas de funcionamento dos motores, 

bem como seus componentes. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia usada consiste na análise de literaturas relacionadas à área de interesse, a 

qual, neste caso, refere-se aos métodos de aperfeiçoamento dos MCI para reduzir a emissão 

de poluentes na atmosfera. Para atingir tal objetivo é fundamental conhecer as principais leis 

ambientais nacionais adotadas pelo PROCONVE, bem como compreender os sistemas de 

funcionamento dos motores Diesel. 

De modo a obter uma ampla busca foi realizado a seleção de palavras chaves de língua 

portuguesa e inglesa que auxiliaram no processo de pesquisa. Os principais portais de 

pesquisa consultados foram o Google Acadêmico e o Periódico Capes, de modo a explorar 

diversos artigos e revistas referentes ao tema em questão. Além disso, as plataformas online 

do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do 

CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental), da ANFAVEA (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e do Ministério do Meio Ambiente foram 

fundamentais para coletas de dados necessários à realidade brasileira. 

Com o intuito de desenvolver um estudo que se aplique ao objetivo comentado na Seção 

1.4, os objetos de estudo foram as principais soluções tecnológicas dos motores de combustão 

interna – ciclo Diesel - de 4 tempos, aplicados a veículos pesados no Brasil. 

A figura 2.1 esquematiza, de forma sistemática, as estratégias e análises que serão 

realizadas em cada capítulo. O trabalho consiste em 5 capítulos, no total. Indicando, dessa 

forma, a metodologia utilizada para que os objetivos propostos fossem alcançados e, por fim, 

a elaboração da conclusão sobre o trabalho. 

 

Figura 2-1: Estratégias de Pesquisa.                                                                                                   

Fonte: Autoria própria. 
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1. A primeira etapa contempla a problematização da questão dos poluentes emitidos pelos 

motores de combustão interna. Percebe-se uma preocupação global em relação a esse tema, 

já que os poluentes gerados pelos MCI são agravantes de diversos problemas ambientais 

(chuva ácida, efeito estufa e poluição da atmosfera). De forma mais específica, objeto de 

estudo tem um foco nas soluções tecnológicas, as quais tem por objetivo minimizar a 

emissão de poluentes nos motores de combustão interna Diesel - em escala nacional. 

Ainda nessa etapa, são apresentados os principais programas e órgãos brasileiros 

responsáveis pelo estabelecimento de limites de emissão máximos para os veículos do 

país. Um foco especial é dado ao PROCONVE, o qual é responsável por elaborar 

estratégias e metas para que os níveis das emissões de poluentes sejam reduzidos. Nesse 

trabalho, em especial, a ênfase será dada às “fases P”, as quais são referentes aos motores 

Diesel no Brasil. Percebe-se, a possibilidade de a área ambiental do governo trabalhar, em 

conjunto, com o setor produtivo e obter resultados bastante satisfatórios ao desenvolver 

métodos de aperfeiçoamento de motores que visam reduzir a problemática em questão. 

 

2. A segunda etapa, que é o capítulo 3 desse trabalho, consiste na fundamentação teórica. 

Nessa parte, foi feito uma análise das principais legislações e estratégias para controle das 

emissões de poluentes por veículos automotores no Brasil. Um breve histórico das leis 

ambientais, desde a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) até os 

dias atuais, foi realizado. O principal programa regulador das taxas de emissões, em escala 

nacional, foi o PROCONVE, o qual instituiu diversas fases de controle ao longo nos anos. 

Por exemplo, em 1994, foi implementada a Fase P-1, a qual foi responsável pelo 

desenvolvimento de novos modelos de motores que visaram a redução do consumo de 

combustível e promoveram o aumento da potência, bem como a redução das emissões de 

óxidos de nitrogênio (NOx), por meio da adoção de intercooler e turbos. Nesta fase se deu 

uma redução drástica das emissões de CO (43%) e HC (50%). Além disso, a outra parte 

da fundamentação teórica desse trabalho é a compreensão dos principais sistemas de 

funcionamento dos motores Diesel. Um foco especial foi dado aos sistemas de admissão e 

exaustão, sistema de injeção de combustível e sistema de arrefecimento, os quais serão 

base dos diversos métodos de aperfeiçoamento dos MCI que visam reduzir a emissão de 

poluentes na atmosfera. 
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3. A terceira etapa, referente ao capítulo 4 desse trabalho, engloba a análise dos principais 

métodos de aperfeiçoamento dos motores de combustão interna - ciclo Diesel. Conforme 

mencionado no capítulo 1, de acordo com Braun et al (2003) e com Tim Johnson (2008), 

os principais métodos podem ser divididos em dois grandes grupos. Tais são:  

• Os que buscam a redução do material particulado pelo aperfeiçoamento do 

processo que ocorre na máquina de combustão;   

•  Os que buscam a remoção do particulado dos compostos da exaustão após 

formados e antes que sejam liberados para a atmosfera.  

O manual de fabricante da Caterpillar, uma das maiores representantes de motores de 

combustão interna - em escala global - fez a seguinte ilustração em relação às soluções 

tecnológicas de redução de poluentes, conforme a figura 2-2. 

 

Figura 2-2: Soluções Caterpillar para minimizar a emissão de poluentes.                                                                                          

Fonte: Cat Emissions Solutions (2011) 

 

Na imagem acima, diversos métodos de aperfeiçoamento dos MCI Diesel são 

ilustrados (Por exemplo: utilização de filtros DPF, catalisadores SCR, módulos de 

sistemas eletrônicos). No entanto, a ênfase desse trabalho, à luz da realidade brasileira, 

será dada às soluções tecnológicas que fizeram parte dos programas de fiscalização 

(Fases L) do PROCONVE, conforme descritas no capítulo 3 (Fundamentação Téorica). 

 

4. Por fim, na quarta etapa, capítulo 5 contempla a conclusão do trabalho. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Precedendo a revisão bibliográfica dos principais métodos de aperfeiçoamento dos 

motores de combustão interna no Brasil, é necessário compreender as principais 

regulamentações ambientais em vigor no território nacional, bem como conhecer algumas das 

diversas propostas dos programas responsáveis pelo cumprimento delas. 

Um foco especial é dado ao PROCONVE, Programa Nacional de Controle da Poluição 

Veicular, que atua a partir do estabelecimento de limites de emissão máximos para veículos 

novos vendidos no país. 

Além disso, é importante compreender os princípios de funcionamentos de um motor de 

combustão interna e conhecer os principais componentes do motor. Essas análises serão 

referenciadas como parâmetros no detalhamento dos métodos de aperfeiçoamento dos MCI. 

 

3.1 LEGISLAÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA CONTROLE DAS EMISSÕES 

DE POLUENTES POR VEÍCULOS AUTOMOTORES NO BRASIL 

Segundo Mendes (2004), o Brasil foi o primeiro país a adotar uma legislação destinada a 

reduzir as emissões veiculares na América do Sul. As primeiras discussões sobre a 

necessidade da implantação de um programa nacional de controle de emissões veiculares 

ocorreram no País em 1977. Um dos marcos dessas discussões foi a realização, nesse mesmo 

ano, de um seminário internacional promovido pela CETESB (Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental), a qual atua como braço técnico do Governo Federal. 

Em 1981, foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que passou a 

ter o poder de “estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle de 

poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 

Ministérios competentes”. Para isso, esse Conselho criou programas de controle da poluição 

do ar por veículos automotores: o PROCONVE (automóveis, caminhões, ônibus e máquinas 

rodoviárias e agrícolas), em 1986; e o PROMOT (motocicletas e similares), em 2002. 
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Em 1985, os limites máximos de emissão de poluentes foram, então, fixados, com um 

cronograma específico para três categorias distintas de veículos automotores, são elas: 

"Veículo Leve de Passageiros" (automóveis); "Veículo Leve Comercial" (picapes, vans, 

Utilitários, etc.) e "Veículo Pesado" (ônibus e caminhões). 

A tabela 3.1 indica quais foram os primeiros planos de redução dos poluentes, no ano de 

1985, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

 

Tabela 3-1: Redução estimada para a concentração de poluentes 

 

Fonte: CETESB, 1985 

Obs.: ppm = partes por milhão em volume, ppmC = partes por milhão como carbono, ppb = partes por 

bilhão em volume, g/m3 = microgramas de poluente por metro cúbico de ar, CO = monóxido de 
carbono, MP = material particulado, SO2 = dióxido de enxofre, NO2 = dióxido de nitrogênio, HC = 

hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos, O3 = ozônio. 
 
 

Em 1987, com base nas alternativas disponíveis internacionalmente, já havia uma visão 

sobre as soluções tecnológicas que poderiam ser adotadas pela indústria automobilística no 

Brasil. As tabelas, a seguir, indicam quais foram os primeiros métodos de aperfeiçoamentos 

nos MCI; tanto para veículos leves (em geral, ciclo Otto), quanto aos veículos pesado (em 

geral, ciclo Diesel). As estratégias de implantação do PROCONVE denominam-se: “Fases L”, 

para veículos leves e “Fases P”, para veículos pesados. 
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Tabela 3-2: Estratégia de implantação do PROCONVE para veículos leves 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/estruturas/163/_arquivos/proconve_163.pdf> Acesso em 

21/10/2019. 

 

Tabela 3-3: Estratégia de implantação do PROCONVE para veículos pesados 

 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

<https://www.mma.gov.br/estruturas/163/_arquivos/proconve_163.pdf> Acesso em 

21/10/2019. 
 
 

Ainda segundo Mendes (2003), com a liberação das importações de veículos em 1991, 

houve também a necessidade de adaptação a uma nova situação, em que veículos 

originalmente desenvolvidos para combustíveis com características diferentes dos nacionais 

precisavam ter seus sistemas de alimentação de combustível e motores recalibrados. Esse 

processo que ficou conhecido como “tropicalização”. 

Outro acontecimento importante desse ano (1991), que foi a criação do MERCOSUL. A 

Argentina questionou duramente as exigências brasileiras, considerando-as por demais 

rigorosas, numa tentativa de ganhar maior competitividade no mercado brasileiro para os 

veículos argentinos, os quais tinham tecnologia ultrapassada. 

Dessa forma, diante desse cenário, diversas outras soluções tecnológicas foram adotadas 

pela indústria automobilística no Brasil. A seguir, na tabela 3.4, de acordo com dados 

fornecidos pelo Ministério do Meio Ambiente e da ANFAVEA (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores), é apresentado a evolução do controle de emissões e 

avaliados alguns dos seus principais aspectos tecnológicos no Brasil, ao longo dos anos. A 

ênfase desse trabalho, conforme proposto nos objetivos, será dada aos motores Diesel 

(veículos pesados) 
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Tabela 3-4: Evolução das Fases “P” implementadas pelo PROCONVE 

Fase: Implantação: Características / Inovações: 

P-3 1994-1997 

Os desenvolvimentos de novos modelos de motores visaram a redução do 

consumo de combustível, aumento da potência e redução das emissões de 

óxidos de nitrogênio (NOx) por meio da adoção de intercooler e motores 

turbo. Nesta fase se deu uma redução drástica das emissões de CO (43%) 

e HC (50%). 

P-4 1998-2002 Reduziu ainda mais os limites criados pela fase P-3. 

P-5 2003-2008  
Teve como objetivo a redução de emissões de material particulado (MP), NOx e HC. 

Implantação dos sistemas de gerenciamento eletrônico nos motores Diesel. 

P-6 2009-2011 
Em janeiro de 2009 deveria ter se dado o início à fase P-6, conforme 

Resolução CONAMA nº 315/2002, e cujo objetivo principal, assim como 

na fase cinco, era a redução de emissões de material particulado (MP), NOx e HC. 

P-7 2012 -2022 
Modificações nos motores (Exhaust Gas Recirculation), novos sistemas de pós-

tratamento dos gases de escapamento (SCR: Selective Catalityc Reduction) e óleo 

diesel com reduzido teor de enxofre. 

Fonte: Autoria Própria 

 

De acordo com a ANFAVEA, não foi possível iniciar a comercialização dos veículos a 

diesel da Fase P-6, em janeiro de 2009, devido à indisponibilidade do diesel adequado, de 

tempo para o desenvolvimento e da logística de distribuição de combustível e uréia. Para 

compensar esse atraso, o CONAMA entendeu que deveria adotar fases mais severas do que as 

anteriores e promulgou a Resolução nº 403/2008 ⇒ P-7 (a partir de 1º de janeiro de 2012). 

Outra consideração a ser feita é que a última legislação do PROCONVE sobre o tema, a 

fase P7/Euro 5, foi adotada no País em 2012 e depois disso restou um vácuo legislativo sobre 

quando e como seria a próxima etapa do Programa de Controle de Emissões Veiculares para 

veículos pesados. De acordo com a equipe Automotive Business (2018), a nova fase P8 está 

agendada para entrar em vigor nos anos de 2022/2023 e terá como base a Resolução 490 do 

Conama. 

A figura 3-1, a seguir, indica as reduções previstas de NOx e de materiais particulados 

(MP) ao longo das diversas “Fases P” do PROCONVE, o qual é um programa vinculado ao 

CONAMA. 
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Figura 3-1: Reduções Previstas pelo PROCONVE.  

Fonte: ANFAVEA, 2009 

 

Dessa forma, pode-se constatar que grandes reduções nos níveis de emissões de poluentes 

foram alcançadas pelas regulamentações do PROCONVE. No entanto, é importante ressaltar 

as soluções tecnológicas que acompanharam todo esse processo. A figura 3-2 apresenta um 

resumo que relaciona as “Fases P” do PROCONVE aos aperfeiçoamentos dos motores de 

combustão interna adotados pela indústria automobilística. Os métodos de aperfeiçoamento 

do MCI descritos abaixo serão apresentados de forma detalhada no próximo capítulo, no qual 

será realizado a revisão bibliográfica das principais soluções tecnológicas. 

 

Figura 3-2: Evolução das Tecnologias de Redução das Emissões.                                        

Fonte: Disponível em:  <http://www.anfavea.com.br/documentos/SeminarioItem1.pdf> 

Acesso em 21/10/2019. 

http://www.anfavea.com.br/documentos/SeminarioItem1.pdf
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3.2 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DOS MOTORES 

As diferenças básicas entre os diversos tipos de motores Diesel consistem, 

principalmente, nos sistemas de funcionamento que os compõem. Apesar dos MCI 

funcionarem segundo as mesmas leis da termodinâmica, algumas alterações do projeto - 

efetuadas sobre os sistemas e seus componentes – resultam em características de operações 

diferentes. 

Os principais sistemas que constituem os motores Diesel são: 

• Sistema de admissão; 

• Sistema de exaustão ou escapamento de gases; 

• Sistema de injeção de óleo Diesel; 

• Sistema de lubrificação; 

• Sistema de arrefecimento; 

De modo a fornecer base teórica aos métodos de controle e redução da emissão de 

poluentes nos MCI, um foco especial será dado aos sistemas de admissão, exaustão, 

alimentação de combustível e arrefecimento. 

3.2.1 Sistemas de Admissão e Exaustão 

A função do sistema de admissão é, inicialmente, garantir a entrega do ar no interior 

dos cilindros com a qualidade e temperatura adequada para a combustão. Em seguida, no 

sistema de exaustão, os gases provenientes da combustão são conduzidos para fora dos 

cilindros e expelidos, com um mínimo de particulados, na atmosfera. Pode-se ressaltar a 

possível reutilização desses gases, o que constitui um dos principais métodos de 

aperfeiçoamento dos MCI para reduzir a emissão de poluentes no meio ambiente. 

O ar do meio ambiente é aspirado através dos filtros de ar e comprimido pelo turbo 

compressor; nesse momento, a temperatura do ar se eleva por dois motivos: a proximidade 

dos gases quentes do escapamento e a própria compressão exercida pelo rotor. Em seguida, o 

ar aquecido passa pelo cooler ou inter-cooler, onde sua temperatura diminui e a sua densidade 

aumenta; dessa forma, a quantidade de moléculas de oxigênio a serem colocadas nos cilindros 

é maior. A figura 3-3 fornece uma visão geral do sistema de admissão e exaustão nos motores 

de combustão interna – ciclo Diesel. 
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Figura 3-3: Visão geral de funcionamento do sistema.                                                                        

Fonte: disponível em: < http://portalmaquinasagricolas.com.br/especial-trator-entenda-

importancia-sistema-de-alimentacao-de-ar-para-o-motor/> Acesso em 15/11/2019. 

 

Após a mistura de ar e combustível ser queimada dentro da câmara de combustão, 

alguns resíduos desse processo precisam ser retirados de dentro do motor. Isso é feito quando 

o pistão sobe, a válvula de escape abre, e os gases residuais são expulsos. Cabe ressaltar que 

a energia dos gases de escape, gerados pelo motor, é utilizada para girar o rotor da turbina 

conectada por meio de um eixo comum ao rotor do compressor, o qual tem a função 

de bombear ar para os cilindros. 

Além de conhecer o princípio de funcionamento desse sistema, é importante 

compreender quais são seus componentes, os quais controlam a qualidade do ar e a 

quantidade disponível para a combustão. A figura 3-4 também fornece uma visão detalhada 

esse sistema, bem como a indicação dos seus principais componentes. 

 

Figura 3-4: Principais componentes do sistema de Admissão e Exaustão.                                      

Fonte: Disponível em: < http://canalparadasolicitada.blogspot.com/2013/01/como-

funciona-turbina.html > Acesso em 15/11/2019 

http://portalmaquinasagricolas.com.br/especial-trator-entenda-importancia-sistema-de-alimentacao-de-ar-para-o-motor/
http://portalmaquinasagricolas.com.br/especial-trator-entenda-importancia-sistema-de-alimentacao-de-ar-para-o-motor/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eixo_(rota%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba
http://canalparadasolicitada.blogspot.com/2013/01/como-funciona-turbina.html
http://canalparadasolicitada.blogspot.com/2013/01/como-funciona-turbina.html
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Assim, os principais componentes do sistema de admissão e exaustão são:  

• Turbocompressor, o qual é formado pelo compressor e pela turbina; 

• Refrigerador do ar de admissão ou cooler; 

• Cabeçote; 

• Sistema de Válvulas; 

• Pistão e camisa; 

• Coletor de Exaustão. 

 

3.2.2 Sistema de injeção de óleo Diesel 

De acordo com Brunetti (2012), no motor Diesel, o combustível deve ser injetado 

diretamente na câmara de combustão – nebulizado a alta pressão (acima de 200 bar, podendo 

chegar a valores superiores a 2000 bar) – no final do tempo de compressão e mesmo durante a 

expansão. 

A distribuição e a nebulização de combustível na câmara de combustão são fatores de 

grande importância no desempenho do motor. As finalidades do sistema de injeção são: 

• Dosar a quantidade correta de combustível em cada cilindro, em função da 

carga e da rotação desejada; 

• Distribuir o combustível, finamente nebulizador, para facilitar a sua mistura 

com o ar; 

• Iniciar a injeção no instante correto e com a velocidade de injeção desejada; 

• Finalizar a injeção instantaneamente, sem provocar gotejamento ou pós-injeção. 

Os principais componentes desse sistema são: 

• Bomba injetora: Tem a função de acrescentar pressão ao combustível e enviá-

lo ao injetor no instante mais oportuno e na quantidade desejada para cada 

ciclo. Essa bomba tem seus componentes lubrificados, o que lhes atribui 

características de robustez e durabilidade. 

• Bicos Injetores: São componentes de extrema precisão, responsáveis por 

nebulizar finamente o combustível na câmara de combustão do motor. Quanto 

melhor for a pulverização, maior será a eficiência térmica do motor. Dessa 

forma, obtém-se economia de combustível e menor emissão de gases poluentes.  
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Segundo Cláudio Pereira (2011), desde a construção do primeiro motor Diesel, o 

grande desafio tem sido o processo de injeção do combustível para combustão ideal. Para a 

combustão completa de cada partícula de combustível, requer-se, da mistura, uma 

determinada quantidade de oxigênio, ou seja: de ar. A falta de ar produz, em geral, um 

consumo demasiado de combustível; dessa forma, há uma formação monóxido de carbono e 

de fuligem em excesso. Tal fato resulta em impactos ambientais, devido ao fato desses 

poluentes serem nocivos à saúde da população e à atmosfera. 

Alguns aperfeiçoamentos ocorreram nesse sistema, de modo a controlar a razão de ar / 

combustível dentro da câmara e, consequentemente, aumentar a eficiência do motor e reduzir 

a emissão de poluentes no meio ambiente.  

Primeiramente, em 1927, Robert Bosch desenvolveu a bomba rotativa em linha, que 

permitiu que os motores alcançassem rotações mais elevadas e maiores potência. Esse sistema 

é constituído por uma bomba com eixos de ressaltos e um elemento dosador para cada 

cilindro. A figura 3-5 representa o sistema de bomba em linha para um motor de seis cilindros. 

Os principais componentes são: 

• Tanque de combustível (1); 

• O regulador (2); 

• Bomba de Transferência (3); 

• Bomba injetora (4); 

• Avanço de ponto de injeção (5); 

• Eixo do motor (6); 

• Filtro de combustível (7); 

• Dreno de ar (8); 

• Conjunto porta-injetor (9); 

• Linhas de retorno (10) e (11). 
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Figura 3-5: Sistema individual de injeção.                                                                                     

Fonte: Brunetti (2012) 

 

Depois, no decorrer da década de 80, surgiram os primeiros sistemas de gerenciamento 

eletrônicos (EDC: Eletronic Diesel Control). Os sistemas modulares, embora acionados por 

eixos e ressaltos, já apresentam a possibilidade de se calibrar, com alguma liberdade, o ponto 

de início de injeção, o que traz vantagens na busca do melhor ponto para a redução das 

emissões de gases de escapamento e de material particulado. Diversas outras funções como: 

segurança, diagnose e monitoramento, bem como funções visando à economia de combustível, 

podem ser integradas às unidades de comando eletrônicas. Na imagem 3-6, por exemplo, é 

apresentado um controlador eletrônico de Diesel (ECM) da fabricante Caterpillar. O sistema 

de módulo eletrônica será detalhado de uma forma especial no próximo capítulo, o qual será 

usado para descrever as principais soluções tecnológicas nos motores de combustão Diesel 

adotadas pelo PROCONVE para reduzir a emissão de poluentes no Brasil. 

 

 

Figura 3-6: Eletronic Control Module (ECM) – Caterpillar.                                                             

Fonte: Disponível em < https://favpng.com/png_view/engine-caterpillar-inc-engine-

control-unit-caterpillar-3126-electronic-control-unit-diesel-engine-png/JaQ6r7xE> 

Acesso em 26/11/2019. 

https://favpng.com/png_view/engine-caterpillar-inc-engine-control-unit-caterpillar-3126-electronic-control-unit-diesel-engine-png/JaQ6r7xE
https://favpng.com/png_view/engine-caterpillar-inc-engine-control-unit-caterpillar-3126-electronic-control-unit-diesel-engine-png/JaQ6r7xE
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Outro sistema muito comum nos MCI é o Common Rail. Ainda segundo Brunetti 

(2012), sistemas desse tipo foram inicialmente usados em motores de grandes potências e de 

baixas rotações. Com o advento do comando eletrônico, o seu uso se expandiu para diversas 

outras aplicações; desde carros leves até locomotivas e navios. A grande vantagem é 

combinar a alta pressão de injeção (mais de 2000 bar) com a possibilidade de realizar injeções 

múltiplas (pré-injeção, injeção principal e pós injeção).  

Os elementos básicos desse sistema são: bomba principal (1), que fornece combustível 

em alta pressão a uma galeria comum (2), a qual disponibiliza combustível a todos os 

injetores. O processo de injeção é conduzido pela unidade eletrônica de comando (3), a qual 

aciona eletricamente as unidades injetoras. A imagem 3-7 esquematiza a distribuição dos 

componentes do sistema Common Rail. 

 

Figura 3-7: Sistema Common Rail.                                                                                             

Fonte: Brunetti (2012) 
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3.2.3 Sistema de Arrefecimento 

Segundo Iskandar (2011), a necessidade de um sistema de refrigeração nos motores de 

combustão interna é fundamental para o seu bom funcionamento, pois a queima do 

combustível nos cilindros (câmara de combustão) libera grande quantidade de energia em 

forma de calor, que é dissipado através das paredes do cilindro, na superfície de deslizamento 

do pistão e no bloco do motor trocando calor com o liquido de arrefecimento. 

Se não se considerasse a termodinâmica e a combustão no motor, sua refrigeração não 

seria necessária. Se nenhuma troca térmica entre o combustível queimando e as paredes dos 

cilindros no motor de quatro tempos fosse considerada, a temperatura média calculada não 

deveria exceder em muito a 300°C. Inclusive, o primeiro motor de Rudolf Diesel não continha 

o sistema de refrigeração. 

 No entanto, os motores atuais, as combustões no interior dos cilindros dos motores 

provocam temperaturas que podem chegar em até 1927ºC, a qual corresponde ao ponto de 

fusão do aço. Assim, seria muito difícil manter o motor em funcionamento; além disso, em 

altas temperaturas, o óleo lubrificante perde as suas propriedades físicas, o que prejudica a 

lubrificação dos componentes.  

A energia total desenvolvida pela combustão, conforme evidenciado na figura 3-8, 

distribui-se do seguinte modo:  

 

• 25% sob forma de calor gasto pelo sistema de arrefecimento dos cilindros;  

• 30% sob forma de calor retirado pelos gases de escape;  

• 5% sob forma de energia mecânica absorvida pelos atritos internos do motor;  

• 40% sob forma de energia mecânica disponível na extremidade do virabrequim. 

 

  

 

Figura 3-8: Balanço de energia e a geração de movimento no MCI.                                                                                        

Fonte: Iskandar (2011) 
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Fica evidente, portanto, a necessidade e a importância do sistema de refrigeração ou 

arrefecimento, o qual tem como objetivo retirar parte do calor gerado pelas repetidas queimas 

ocorridas no interior dos cilindros. Dessa forma, a correta temperatura de operação do motor 

será preservada. Além disso, a diferença da temperatura da entrada e saída d’água de 

refrigeração de um motor deve ser a menor possível, pois essa troca de calor, embora 

necessária, provoca perdas de energia. Portanto, essa variação de temperatura deve ser 

trabalhada com cuidado, caso contrário, o motor poderá apresentar superaquecimento ou ter 

uma boa parte dessa energia perdida pelo trocador de calor. 

Os tipos de sistemas de refrigeração do motor estão divididos conforme o meio que 

dissipa o calor:  

 
• Refrigeração direta ou refrigeração a ar 

Esse sistema consiste em aumentar as superfícies externas pelo artifício de aletas 

apropriadas e a ventilação destas. A figura 3-9 evidencia esse sistema; o componente 1 é o 

cabeçote do motor, os componentes 2 são os cilindros com aletas e o 3 é o ventilador.  

As vantagens são: ausência de líquido de refrigeração, economia de peso e ausência de 

penas por vazamento do líquido de resfriamento. No entanto, a refrigeração por ar é pouco 

eficiente, difícil de controlar e ocupa mais espaço. Deste modo, praticamente já não existem 

motores que utilizam este tipo de refrigeração. 

 

Figura 3-9: Sistema de refrigeração direta ou circulação de ar.                                                                                                                    

Fonte: Iskandar (2011) 

 

 



DAVID TELERMAN PACHECO 

PEREIRA 
 

 

39 

• Refrigeração indireta ou refrigeração à água  

Esse sistema consiste na refrigeração das paredes quentes e pela circulação continua 

de um liquido que é refrigerado em seguida. Assim, implica na utilização de um circuito 

hidráulico que transporte a água (ou o fluído de refrigeração adotado), bem como o uso de um 

radiador para arrefecer a água, ventilador do radiador, bomba de água e uma válvula 

termostática que controla a vazão ou a circulação da água através do radiador. 

O sistema de arrefecimento indireto, ilustrado na Figura 3-10, se tornou o padrão nos 

motores Diesel. A água pura não é mais utilizada como liquido do arrefecimento; atualmente 

é uma mistura de água (potável), anticongelante (etileno glicol em geral) e vários inibidores 

de corrosão, os quais são selecionados para cada aplicação específica. 

As vantagens são: melhor refrigeração dos pontos quentes, motor mais silencioso, 

maiores taxas de admissão e menor desgaste. Em contrapartida, tem-se as desvantagens como: 

adição de anti-congelante e adição de anti-corrosivo. 

 

Figura 3-10: Sistema de arrefecimento indireto.                                                                                      

Fonte: Iskandar (2011) 

 

Por fim, pode-se destacar alguns dos principais componentes do sistema de 

arrefecimento dos MCI Diesel: 

• Bomba d’a água: Componente que pode ser acionado através da correia do motor 

e tem como principal função fazer com que a água circule no sistema para que seja 

feita a troca de calor entre a própria água e as peças do motor do carro; 

 

https://www.mixauto.com.br/pesquisa/?p=bomba+d+agua
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• Válvula termostática: Tem como principal função “segurar” a água que já está 

em contato com o bloco do motor para que a mesma atinja a temperatura perfeita 

de trabalho. A imagem 3-11 mostra como é uma válvula termostática. Assim que o 

motor atingir essa tal temperatura a válvula termostática se abre e permite a 

passagem de água para o radiador do veículo, criando assim um novo ciclo de 

resfriamento no motor; 

 

 

Figura 3-11: Válvula Termostática.                                                                                               

Fonte: Disponível em: < https://blog.mixauto.com.br/como-funciona-o-sistema-de-

arrefecimento/ > Acesso em: 27/11/2019 

 

• Radiador: O radiador tem como principal função realizar a troca de calor entre 

água quente que vem do motor e o ar que vem da atmosfera. A água passa pelas 

aletas de alumínio do radiador e, conforme o ar de fora do motor entra em contato 

com essas aletas, a água é resfriada. Assim que a água troca calor com o ar ela 

volta para o ciclo de resfriamento do motor. A imagem 3-12 representa esse 

componente. 

 

Figura 3-12: Radiador.                                                                                                                                                         

Fonte: Disponível em: < https://blog.mixauto.com.br/como-funciona-o-sistema-de-

arrefecimento/ > Acesso em: 27/11/2019 

https://www.mixauto.com.br/pesquisa/?p=carca%C3%A7a
https://blog.mixauto.com.br/como-funciona-o-sistema-de-arrefecimento/
https://blog.mixauto.com.br/como-funciona-o-sistema-de-arrefecimento/
https://www.mixauto.com.br/pesquisa/?p=radiador
https://blog.mixauto.com.br/como-funciona-o-sistema-de-arrefecimento/
https://blog.mixauto.com.br/como-funciona-o-sistema-de-arrefecimento/
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4 ANÁLISE DOS MÉTODOS DE CONTROLE E REDUÇÃO 

DE POLUENTES NOS MOTORES DIESEL 

Como visto no capítulo 3 (Fundamentação Teórica) e evidenciado nas tabelas 3-2 e 3-4, 

as diversas “fases P” adotadas pelo PROCONVE resultaram na implementação de diversos 

métodos de aperfeiçoamento dos motores de combustão interna Diesel. 

O objetivo desse capítulo é fazer uma análise dessas principais soluções tecnológicas e 

explicar o princípio de funcionamento de cada método de aperfeiçoamento dos MCI adotados 

pelos programas nacionais.  

Segundo Squaiella (2010), basicamente, existem dois métodos de controle sobre as 

emissões de poluentes causadas pelos motores a combustão, a principal diferença entre eles 

está na forma de atuação. O primeiro método age diretamente sobre a combustão, 

modificando a forma como ela acontece, as etapas e os produtos das reações; por exemplo, 

tem-se o módulo de gerenciamento eletrônico e a recirculação dos gases de exaustão. 

O segundo método é conhecido por agir nos produtos da combustão, são os chamados 

conversores catalíticos que atuam diretamente como agentes redutores dos gases poluentes 

pós-queima, instalados nos dutos de escape do veículo. Neste método se inclui também a 

utilização de um filtro de partículas sólidas utilizado para a redução do material particulado. 

Na tabela 4.1 é feito uma relação entre as diversas fases do PROCONVE e os métodos de 

controle de redução de poluentes que entraram em vigor no Brasil.  

Tabela 4-1: Evolução dos métodos de aperfeiçoamento dos motores Diesel no Brasil. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4.1 CONTROLE ELETRÔNICO NOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DIESEL 

4.1.1 Visão geral  
 

Segundo Souza et al (2007), foi observado que mesmo após o aperfeiçoamento, ao 

longo de diversos anos, do sistema de injeção, da introdução do turbocompressor e do 

intercooler na motorização Diesel, ainda seria necessária a adição de controles eletrônicos no 

conjunto do motor para se atingir os níveis de emissões exigidos.  

A introdução de dispositivos eletrônicos foi um grande avanço tecnológico nos 

motores de combustão interna, pois a sensibilidade às variações de sensores e atuadores é 

muito grande, fazendo com que pequenas variações sejam facilmente registradas e 

precisamente controladas.  

Em linhas gerais e de uma maneira bem simplificada, isso foi feito com a introdução 

no motor de um módulo eletrônico de controle inteligente, conhecido também como ECM 

(Electronic Control Module), em conjunto com sensores e atuadores que gerenciam a injeção 

de combustível no motor. A figura 4-1 mostra alguns dos componentes que fazem parte do 

sistema de gerenciamento eletrônico dos MCI. 

 

 

Figura 4-1: Componentes do Sistema de Gerenciamento Eletrônico 

 

De acordo com Mollenhauer et al (2010), as características do controle eletrônico do 

motor são sua alta disponibilidade durante toda a vida de um veículo, funcionalidade 

completa sob condições ambientais extremas e operação em tempo real de todos os estados 

operacionais e de todas as rotações do motor. O objetivo final é manter a emissão do motor 

dentro das especificações da norma, sem prejudicar o desempenho do mesmo.  
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O circuito de entrada converte os sinais recebidos (níveis de medições, tensões 

analógicas de sensores e mensagens através de interfaces seriais como CAN - rede de área do 

controlador) em valores digitais e os fornece processados para o microcontrolador. O lado de 

saída gira o computador valores em sinais elétricos para as válvulas e atuadores de injeção ou 

mensagens para interfaces seriais. Além disso, a entrada e circuitos de saída devem proteger 

contra eletromagnetismo e irradiação, bem como circuitos de monitoramento especiais nos 

estágios de saída detectam curto circuitos, tensão da bateria e falhas no cabo. Os sensores no 

lado da entrada também são especificados para que circuitos e falhas de cabos gerem 

implausibilidades na entrada circuitos, de modo a facilitar a identificação de possíveis defeitos. 

A eletrônica nos veículos a motor deve ser projetada para estresse ambiental especial 

devido ao particular condições de instalação e operação. Em princípio, a eletrônica é projetada 

para a vida útil de um veículo. Assim, em carros Diesel, o tempo de vida desse sistema é 

normalmente projetado por dez anos ou 250.000 km. A Tabela 4-2 lista mais condições 

ambientais típicas eles frequentemente encontram quando instalados no motor de um carro 

compartimento, enquanto que a figura 4-2 evidencia a evolução da complexibilidade dos 

Módulos Eletrônicos. 

 

Tabela 4-2: Condições Ambientais típicas de instalação dos módulos. 

Fonte: Mollenhauer (2010) 

 

Figura 4-2: Crescimento da complexibilidade dos Módulos Eletrônicos.                               

Fonte: Mollenhauer (2010) 
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4.1.2 A relação dos sensores com o ECM 

 

Ainda segundo Mollenhauer (2010), o uso de sensores em um veículo a motor requer 

um alto nível de sensibilidade às influências mecânicas, climáticas, químicas e 

eletromagnéticas. Não apenas alta confiabilidade e longo serviço de vida, mas também alta 

precisão é exigida. Os mais importantes sensores e suas funções para o controle de motores 

Diesel são descrito abaixo e evidenciados na figura 4-3. 

1. Sensor de massa de ar; 

2. Sensor de pressão de impulso; 

3. Válvula borboleta; 

4. Válvula de recirculação dos gases de escape; 

5. Sensor de pressão das linhas de ar; 

6. Sensor de velocidade; 

7. Módulo do pedal de aceleração; 

8. Sensor de temperatura de exaustão; 

9. Sensor lambda; 

10. Sensor de temperatura de exaustão; 

11. Sensor de pressão diferencial. 

 

 

Figura 4-3: Diagrama dos sensores nos motores Diesel.                                                              

Fonte: HandBook of Diesel Engines (2010) 
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4.1.3 Aplicações do sistema de gerenciamento eletrônico 
 

Desde medições da massa de ar, controle das válvulas de injeção, controle da relação 

ar/combustível da câmara de combustão e pós-tratamento dos gases de escape (para otimizar a 

qualidade e permanecer abaixo limites legais), constituem como aplicações e benefícios do 

sistema de gerenciamento eletrônico. 

A Tabela 4-3 fornece uma visão geral das principais funções dos motores de 

combustão interna, as quais podem ser controladas pelo uso do ECM. Nesse trabalho, o foco 

será nos controles de gerenciamento eletrônico dos sistemas de ar (admissão e exaustão) e o 

sistema de injeção eletrônica, o qual tem um grande impacto na emissão de poluentes na 

atmosfera e, portanto, precisam ser bem monitorados. 

 

Tabela 4-3: Atividades do MCI Diesel que podem ser controladas pelo gerenciamento 

eletrônico. 

 

Fonte: HandBook of Diesel Engines (2010) 
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• Controle eletrônico do sistema de admissão e exaustão 

Conforme descrito no capítulo 3, para a combustão completa de cada partícula de 

combustível, requer-se, da mistura, uma determinada quantidade de oxigênio, ou seja: de ar. 

A falta de ar produz, em geral, um consumo demasiado de combustível; dessa forma, há uma 

formação monóxido de carbono e de fuligem em excesso. Tal fato resulta em impactos 

ambientais, devido ao fato desses poluentes serem nocivos à saúde da população e à atmosfera. 

Dessa forma, torna-se necessária a alta precisão da mistura de ar/combustível nos 

cilindros. Para esse fim, um modelo físico do movimento do ar de admissão e dos gases de 

escape é empregado para calcular os parâmetros de gás diretamente na válvula de admissão 

com alta precisão dinâmica, conforme mostrado na figura 4-4. É particularmente importante 

que as quantidades de ar e escape sejam sempre reguladas de forma síncrona. Isso reduz os 

índices de emissão durante o funcionamento com recirculação dos gases de escape, bem como 

em operação normal.  

 

 

Figura 4-4: Esquema do controle de ar nos motores Diesel.                                                         

Fonte: HandBook of Diesel Engines 
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Independente da temperatura e densidade, o sensor de massa de ar (figuras 4-3, 4-4 e 

4-5) mede a massa de ar aspirada pelo motor e, portanto, o oxigênio disponível para 

combustão. Esse sensor é instalado entre o filtro de ar e o compressor. O fluxo de massa de ar 

é medido através de um diafragma de silicone fino e aquecido. Quatro resistores de 

temperatura dependentes medem a distribuição de temperatura no diafragma. O fluxo de 

massa de ar altera a distribuição de temperatura no diafragma e isso causa uma diferença de 

resistência entre os resistores a montante e a jusante. A partir do fato de que a diferença de 

resistência é uma função da direção e magnitude, o sensor de massa de ar de filme quente é 

capaz de medir a massa de ar com alta dinâmica que flui e, dessa forma, corrigir o sinal. Isso 

permite que a unidade de controle do motor calcule com precisão o valor médio da massa de 

ar, de modo a controlar a taxa de ar / combustível e recirculação dos gases de escape. 

 

Figura 4-5: Medidor de massa de ar Bosch.                                                                                    

Fonte: Disponível em: < http://br.bosch-

automotive.com/pt/internet/parts/parts_and_accessories_2/electronics_and_accessories/s

ensors_17/hot_film_air_mass_meters_2/hot_film_air_mass_meters_6.html> Acesso em: 

13/12/2019. 

Além do sensor de massa de ar, há uma válvula borboleta elétrica é montada no 

coletor de admissão no lado frio do motor na direção de fluxo antes da linha de recirculação 

dos gases de escape. Permite reduzir seção transversal de admissão na faixa de carga parcial e, 

assim, controlar o nível de pressão após a válvula. Fechar a válvula aumenta a taxa de vazão 

do ar de admissão e consequentemente também o vácuo depois da válvula. O aumento do 

vácuo aumenta a exaustão taxa de retorno de gás em até 60%. Tais taxas de retorno dos gases 

de escape possível reduzir consideravelmente as emissões. 

http://br.bosch-automotive.com/pt/internet/parts/parts_and_accessories_2/electronics_and_accessories/sensors_17/hot_film_air_mass_meters_2/hot_film_air_mass_meters_6.html
http://br.bosch-automotive.com/pt/internet/parts/parts_and_accessories_2/electronics_and_accessories/sensors_17/hot_film_air_mass_meters_2/hot_film_air_mass_meters_6.html
http://br.bosch-automotive.com/pt/internet/parts/parts_and_accessories_2/electronics_and_accessories/sensors_17/hot_film_air_mass_meters_2/hot_film_air_mass_meters_6.html
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Outras funções de uma válvula borboleta são: controlar a relação ar / combustível; 

proporcionar segurança e conforto, caso precise desligar o sistema (Shutoff); acelerar em 

marcha lenta para diminuir o ruído, diminuindo o pico pressão do cilindro. 

 

• Controle Eletrônico da injeção de combustível 

O gerenciamento eletrônico de injeção calcula o curso exato do ciclo de injeção, a 

partir do requisito de torque e dos requisitos de pós-tratamento dos gases de escape. O início 

da injeção - em relação ao ponto morto superior do cilindro - e a duração da injeção deve ser 

calculada para cada injeção única de um ciclo. Além disso, o sistema de injeção contém 

funções que corrigem a quantidade de combustível injetado. 

A adaptação da qualidade do injetor compensa as tolerâncias de fábrica desses 

componentes. Quando um injetor é produzido, ele é medido e rotulado com seus parâmetros 

característicos de fábrica. Esses dados são transmitidos à unidade de controle como valores 

corretivos dependentes da operação. 

A adaptação da quantidade de combustível determina diferenças na contribuição de 

torque dos cilindros individuais com base na irregularidade da rotação do eixo virabrequim e 

as corrige. Isso melhora a suavidade de toda a operação do motor. 

Finalmente, a correção de ondas de pressão, mediante o fato que a pressão do 

combustível não permanece constante, mas cai quando a válvula de injeção se abre. Isso gera 

ondas de pressão entre o injetor e o trilho, que influenciam as quantidades de combustível das 

injeções subsequentes. Este efeito é corrigido por valores corretivos dependentes dos pontos 

de operação, estreitando as tolerâncias de injeção de combustível para várias injeções. 
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4.2 RECIRCULAÇÃO DOS GASES DE ESCAPE 

4.2.1 Visão geral 

A nova fase do PROCONVE (P7) entrou em vigor no Brasil em janeiro de 2012. É 

uma legislação similar à europeia Euro 5. Para serem atendidos, os novos limites de emissões 

da P7 exigem, além de modificações nos motores, novos sistemas de pós-tratamento dos 

gases de escapamento e diesel com reduzido teor de enxofre. 

O segundo método de controle, que é a recirculação dos gases de escape (ERG), 

consiste na modificação da combustão e exige um tempo maior de desenvolvimento; no 

entanto, os custos de aplicação são mais reduzidos do que alguns sistemas de pós-tratamento 

(SCR, por exemplo). 

Esse método de controle teve sua aplicação inicial na década de 1970, nos veículos 

automotores à gasolina, ignição por centelha (ciclo Otto). Em meados de 2000, expandiu-se 

para os motores a Diesel utilizados no mercado americano com o objetivo de minimizar as 

emissões de NOx na atmosfera. A figura 4-5 ilustra o circuito básico de funcionamento do 

ERG. 

 
Figura 4-6: Básico de funcionamento do circuito de EGR.                                                        

Fonte: Squaiella (2010) 

 

De acordo com Squaiella (2010), os principais fatores externos que influenciam a 

combustão são temperatura, pressão, massa de ar e o combustível; quando variado um destes 

componentes a combustão resultante será alterada. 
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Nesse sentido, o principal efeito da tecnologia de recirculação dos gases de escape - 

conhecida como EGR - é a diluição parcial dos gases de admissão com os gases do escape 

originários da queima do combustível, que proporcionam um atraso no início da ignição, 

reduzindo a temperatura de chama, sendo este o principal agente que interfere na produção do 

NOx. 

 

4.2.2 Princípio de funcionamento 
 

Ainda segundo Squaiella (2010), na década de 90, surgiu um importante grupo de 

trabalho liderado pelo pesquisador Ladommatos, na Brunel University (em Londres, 

Inglaterra), que tinha como objetivos identificar todos os efeitos do sistema de EGR e prová-

los experimentalmente.  

Alguns dos principais efeitos desse sistema foram identificados como os responsáveis 

pela redução da formação do NOx. Estes efeitos interagem entre si e serão explicados a seguir. 

• Efeito Térmico:  

Este efeito é demonstrado através do calor específico dos gases presentes na 

combustão. Na mistura dos gases da admissão com os gases do escape, uma grande 

quantidade de gases - não reagentes e que absorvem o calor da combustão - é introduzida na 

câmara de combustão. Tal fato reduz a temperatura final da chama. A quantidade de calor 

absorvido pelos gases não reagentes pode ser dada pela equação: 

 

Q = m C p  (T combustão − T EGR)     

 

Onde: 

 

Q = calor absorvido pelos gases não reagentes; 

m =  massa acrescida dos gases não reagentes; 

C p =  calor específico dos gases não reagentes a pressão constante; 

T combustão = temperatura de combustão; 

T EGR = temperatura dos gases não reagentes. 

 

 Pode-se observar que o aumento da absorção de calor (Q) dos gases não 

reagente é proporcional ao aumento da massa de gases não reagentes m, ao calor específico 

a pressão constante Cp e ao diferencial de temperatura (T) entre a combustão e dos gases de 

EGR.  
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Os dois principais produtos da combustão que agem nesta troca de calor são CO2 e 

H2O que possuem um calor específico maior que os demais gases presentes no ar. Gás cujo 

calor específico é maior tem mais capacidade de absorção de calor e se torna mais efetivo na 

redução do NOx.  

Considerando a condição padrão de temperatura e pressão o calor específico dos 

principais gases presentes na combustão são:  

• CO2 = 36,0 kJ/kmol.K; 

• H2O = 33,5 kJ/kmol.K; 

• N2 = 29,2 kJ/kmol.K.  

Seguindo esta linha de raciocínio em termos de efetividade em ordem crescente seria o 

CO2, H2O e N2. Esse resultado é evidenciado na figura 4-6. 

 

Figura 4-7: Efeitos da diluição dos gases da admissão com os gases da combustão.                         

Fonte: Squaiella (2010) 

 

• Efeito de Diluição:  

 

Além do efeito térmico descrito acima, há também o efeito da diluição, o qual consiste 

na redução da massa de oxigênio contido na admissão, em consequência da diluição do ar 

admitido com os gases de escape.  
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A redução do oxigênio inserido na câmara faz com que a chama percorra um maior 

caminho para encontrar as moléculas de oxigênio mais dispersas. Dessa forma, haverá uma 

maior troca de calor entre as outras moléculas de gases inertes que não participam da 

combustão, reduzindo a temperatura do cilindro. 

Na Figura 3, verificam-se os efeitos da mistura de CO2 e H2O na reposição da massa 

de ar de admissão. Como nos casos das avaliações individuais do CO2 e do vapor de água, o 

efeito da diluição é o principal responsável pela redução do NOx. 

 
 

Figura 4-8: Efeitos do EGR na redução da formação de NOx com a diluição de H2O 

puro. Fonte: Squaiella (2010) 

 

4.2.3 Outros efeitos sobre o motor 

Embora o sistema de EGR influencie diretamente sobre a combustão reduzindo a 

formação de NOx, alguns efeitos indesejados são inevitáveis. Conforme observado 

anteriormente e destacado na figura 4-8, o aumento da taxa de EGR aumenta a formação do 

CO2 e reduz as concentrações de O2.  

 

Figura 4-9: Efeitos da taxa de ERG sobre CO2 e O2.                                                                     

Fonte: Squaiella 
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O efeito indesejado desta situação é que a redução da massa de O2 diminui a 

capacidade de oxidação do CO e do HC o que aumenta a concentração do material particulado 

contido no escape do motor. Na figura 4-9 é possível observar que há uma tendência de 

comportamento da combustão, onde quanto menor for a quantidade de NOx, maior será a 

quantidade de material particulado produzido. 

 

Figura 4-10: Relação entre NOx e Material Particulado.                                                                      

Fonte: Squaiella (2010) 

 

Além do aumento da emissão de materiais particulados, outro efeito que precisa ser 

controlado é o aumento da temperatura do ar de antes da entrada no cilindro, devido à 

compressão do ar no turbocompressor e a recirculação dos gases de escape quentes, conforme 

apontado por Mollenhauer (2010) e evidenciado pela figura 4-10. 

 

Figura 4-11: Efeitos da taxa de EGR sobre a temperatura de admissão.                      

Fonte: Squaiella (2010) 
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O principal efeito nocivo deste aumento de temperatura é a redução da densidade da 

massa de ar limpo admitido, além da criação de pontos de calor dentro da câmara de 

combustão, os quais fazem com que o ponto de auto-ignição do combustível seja atingido 

mais cedo, piorando o rendimento do motor. 

Uma estratégia para minimizar este efeito é o desenvolvimento de processos que 

limitem a temperatura. Tal fato inclui o uso de resfriadores (intercoolers) e aumentar o 

comprimento das linhas de ar de exaustão, de modo a promover uma maior superfície de 

contato e promover o resfriamento dos gases de escape. Na figura 4-11, é possível observar os 

efeitos na temperatura no coletor de admissão, quando utilizado um sistema de EGR com e 

sem resfriador. 

 

Figura 4-12: Efeitos do resfriador de EGR sobre a temperatura dos gases no coletor de 

admissão. Fonte: Squaiella (2010) 

 

4.2.4 Componentes do sistema ERG 
 

Graças ao desenvolvimento da engenharia dos materiais, aos processos de produção e 

a utilização de controladores eletrônicos e pneumáticos, hoje é possível se trabalhar com taxas 

de EGR acima de 30% com controles precisos sobre condições de uso e temperatura dos gases 

recirculados. 

Os principais componentes do sistema de EGR são a válvula de controle de fluxo dos 

gases, o resfriador, o turbo compressor, a válvula de restrição (throtle) e misturador de EGR, 

dimensionados em função do fluxo dos gases recirculados e a aplicação para que se destina o 

motor, conforme evidenciado na figura 4-12. 
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Segundo Squaiella (2010), as funções dos principais componentes desse sistema são: 

 

• Válvula ERG: 

A válvula tem um papel principal de controle do fluxo dos gases recirculados, cujo 

dimensionamento correto é importante para que ela não seja pequena e se torne um limitante 

da vazão, gerando uma perda de carga excessiva para o sistema ou grande demais que tenha 

uma faixa de operação muito pequena já que uma mínima abertura pode ser excessiva para a 

passagem dos gases. O monitoramento é feito por meio de sensores de temperatura e NOx 

instalados no sistema de exaustão. As informações são transmitidas para uma central 

eletrônica que determina a abertura ou fechamento da válvula EGR. 

• Resfriador: 

Este é componente responsável por abaixar a temperatura dos gases de escape que irá 

ser misturado na admissão. Tem papel fundamental, pois quanto maior for sua capacidade de 

troca térmica, maior será a massa de gás recirculada. As reduções da temperatura dos gases de 

escape são de aproximadamente 400 °C a 600 ° C em condições de plena carga. 

• Válvula borboleta (Throttle valve):  
 

Este é o nome da válvula instalada no circuito de admissão com o objetivo de 

possibilitar o aumento da relação de pressão escape/admissão, proporcionando uma maior 

recirculação entre da massa de gases proveniente da combustão. É instalada após o resfriador 

do ar de admissão e antes do misturador de EGR. Sua aplicação é normalmente evitada já que 

as restrições causadas por ela impactam diretamente sobre o rendimento do motor. 

 

• Misturador de EGR:  
 

Tem a função de misturar os gases de escape com ar da admissão. A complexidade 

deste componente é que ele deve ser da forma menos restritiva possível, de modo a fazer com 

que dois gases se misturem da forma mais homogênea possível. É de suma importância para 

evitar que a combustão aconteça de forma diferente entre os cilindros, evitando assim que 

exista um cilindro com mais e outro menos concentração de EGR. 
 

 

Figura 4-13: Esquema dos componentes ERG.                                                                                        

Fonte: Disponível em < https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/tecnicas/diferencas-

sistemas-e-estrategias-para-o-controle-de-emissoes-de-nox-egr-externos-e-interno> 

Acesso em 13/12/2019. 

https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/tecnicas/diferencas-sistemas-e-estrategias-para-o-controle-de-emissoes-de-nox-egr-externos-e-interno
https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/tecnicas/diferencas-sistemas-e-estrategias-para-o-controle-de-emissoes-de-nox-egr-externos-e-interno
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4.3 REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA 

4.3.1 Visão Geral 

 

Outra tecnologia exigida pela fase P7 do PROCONVE foi a redução catalítica seletiva, 

SCR (Selective Catalityc Reduction), a qual se mostrou a mais eficiente em relação ao 

consumo de combustível / desempenho.   

Segundo Lourenço (2010), a tecnologia SCR foi aplicada pela primeira vez em 

centrais térmicas de geração de energia no Japão, por volta de 1970, seguida também por 

aplicações em centrais térmicas utilizadas na Europa, desde meados da década de 1980. Nos 

Estados Unidos, os sistemas SCR foram introduzidos para turbinas a gás na década de 1990, 

apresentando um enorme potencial de controle de NOx em centrais térmicas que utilizavam 

carvão como fonte de geração de energia. Além do carvão e turbinas a gás, as aplicações SCR 

incluem também instalações em refinarias. 

A aplicação da tecnologia SCR em motores diesel veiculares exige ainda superar 

inúmeros problemas; no entanto, esta tecnologia continua a ser a única possibilidade catalítica 

comprovada, capaz de reduzir as emissões de NOx provenientes de motores diesel para níveis 

extremamente baixos, como os exigidos por futuras normas de emissões. A imagem 

esquematiza, de forma bem simplificada, a finalidade da tecnologia de redução catalítica 

seletiva. 

 

Figura 4-14: Finalidade do SCR.                                                                                                           

Fonte: Caterpillar (2018) 
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Esse método de aperfeiçoamento é usado para minimizar as emissões de NOx nos 

gases de escape por utilizar amônia (NH3) como redutor. A função do SCR é criar um 

ambiente onde o NH3 possa reagir com o NOx convertendo-se em Nitrogênio (N2) mais água 

(H2O). A equação química básica que rege esse processo pode ser descrita como: 

2NH3 + NO +NO2 = 2N2 + 3H2O 

A figura ilustra algumas das conversões responsáveis pela redução de NOx através do 

uso do SCR nos motores de combustão interna Diesel.  

 
Figura 4-15:Conversões químicas realizadas pelo SCR.                                                               

Fonte: Caterpillar (2018) 

 

A amônia pura é uma substância tóxica que requer alguns cuidados no seu manuseio. 

Desse modo, segundo Keskin et al (2015), para impedir a queima do NH3 na atmosfera antes 

da reação, bem como garantir segurança no manuseio, a amônia é fornecida a partir de uma 

solução aquosa de uréia. Esta solução é obtida da mistura de uréia + água na proporção de 

32,5% e 67,5%, obtendo-se, respectivamente, 2 NH3 + CO2. O seu nome comercial no Brasil, 

conforme indicado na figura 5, é: ARLA 32 (Agente Redutor Liquido Automotivo) e é um 

produto químico seguro, pois não é inflamável, tóxico ou explosivo. 

 

Figura 4-16: Exemplo do ARLA 32.                                                                                                

Fonte: Disponível em: < http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados-1/registramos-

recorde-de-producao-e-comercializacao-de-arla-32.htm> Acesso em 13/12/2019 



DAVID TELERMAN PACHECO 

PEREIRA 
 

 

58 

4.3.2 Principais componentes 
 

O sistema é composto, basicamente, por 6 componentes, conforme evidenciado pela 

figura 4-17. 

 

Figura 4-17: Principais componentes do sistema de SCR.                                                           

Fonte: Squaiella (2010) 

 

Os principais componentes são: 

• Dois sensores de temperatura localizados antes e depois do catalizador SCR: 

O sensor de temperatura, estando presente, tem como uma de suas funções monitorar a 

janela de máxima eficiência de conversão do catalisador seletivo, que está na faixa de 250ºC e 

450ºC temperatura, com o objetivo de controlar o seu funcionamento. 

• Um sensor de NOx semelhante a sonda lambda tipo banda larga composta em 

veículos com injeção direta: 

Monitoram as emissões de NOx e possibilitam uma lógica para a dosagem de uréia, 

bem como geram sinais para que lâmpadas de aviso sejam geradas no painel de 

monitoramento. 

• Unidade de bombeamento do Arla 32 do tanque: 

Responsável por enviar o ARLA 32 do tanque à unidade dosadora. 
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• Unidade dosadora e injetor de uréia:  

Possui a finalidade de injetar a uréia direto no escapamento de acordo com o comando 

do módulo controlador de dosagem. Esta unidade possui dois componentes principais, uma 

válvula dosadora controlada eletronicamente e um bico injetor semelhante ao de um 

carburador. 

• Módulo eletrônico de controle:  

Esse componente analisa as informações dos sensores e comanda os atuadores, 

conforme indicado na figura 4-17. Pode estar localizada junto ou separada o modulo do motor, 

dependendo do sistema. O módulo controla todo o sistema de injeção, através do 

monitoramento dos sensores ele processa os dados e calcula a quantidade de uréia a ser 

injetada. 

 

 
 

Figura 4-18: Funcionamento do Módulo de Controle SCR.                                                          

Fonte: Matos (2013) 
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4.3.3 Princípio de funcionamento 

 

O sistema só entra em funcionamento quando o motor está em operação e atinge uma 

determinada temperatura, medida através dos dois sensores. Após esse tempo, o módulo 

eletrônico começa a realizar a injeção do Arla nos gases do escape, através do injetor dento do 

conversor catalítico SCR.  

Quando o líquido entra em contato com os gases inicia-se o processo de quebra no 

NOx.  O módulo de controle analisa novamente qual a temperatura antes e depois do 

catalisador para verificar se a catalise foi realizada, devido ao fato de que quando ocorre a 

reação a temperatura aumenta. Dessa forma, o segundo sensor deverá medir uma temperatura 

mais alta do que o primeiro. 

Além disso, o sensor de NOx envia constantemente as informações coletadas para a 

ECU, que se certifica de que todos os resíduos foram devidamente transformados em 

componentes atóxicos. Este sistema pode reduzir em 95% as emissões de NOx e de 4 a 6% do 

dióxido de carbono. A figura 4-19 ilustra o princípio de funcionamento do SCR. 

 

Figura 4-19: Funcionamento do Catalisador de Redução Seletiva.                                                         

Fonte: CETESB (2019) 
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram descritos e analisados os principais métodos de aperfeiçoamento 

dos motores de combustão interna – ciclo Diesel - que contribuíram à redução das emissões 

de poluentes da atmosfera, de acordo com os critérios e limites estabelecidos pelo 

PROCONVE. 

A primeira parte do trabalho teve como foco principal a contextualização teórica da 

área de conhecimento abordada, ressaltando de forma combinada a importância desse estudo. 

O entendimento da problemática ambiental relacionada à emissão de poluentes pelos motores 

Diesel e o conhecimento das soluções encontradas e exigidas pelos programas nacionais 

socioambiental para minimizar esse problema socioambiental. Além disso, foi proposta a 

compreensão dos sistemas de funcionamento do MCI, bem como as funções dos principais 

componentes. 

O passo seguinte, abordado no capítulo 4, foi analisar os métodos de controle e 

redução da emissão de poluentes, os quais foram exigidos pelas “Fases P” do PROCONVE, 

que são relacionadas aos veículos com ciclo a Diesel.  

A primeira solução tecnológica estudada, implementada pela Fase P5, foi o sistema de 

gerenciamento eletrônico nos motores. A introdução desse método de aperfeiçoamento foi um 

grande avanço tecnológico no MCI, pois a sensibilidade às variações de sensores e atuadores 

é muito grande, fazendo com que pequenas variações sejam facilmente registradas e 

precisamente controladas.  

Já a fase P7 do PROCONVE exigiu novas tecnologias para veículos pesados no Brasil. 

Uma das tecnologias é a recirculação do gás de escapamento, chamada de EGR (Exhaust Gas 

Recirculation). Tal método proporciona o retorno do gás de escape à admissão, reduzindo a 

temperatura da combustão e minimizando o óxido de nitrogênio (NOx). No entanto, são 

necessárias a implementação de um eficiente sistema de resfriamento dos gases de exaustão e 

a instalação de filtros de partículas no escape para tornar esse sistema adequado às normas, 

pois esse método aumenta a emissão de particulados, embora reduza a emissão de NOx na 

atmosfera. 

Tanto o módulo de gerenciamento eletrônico, quanto a recirculação dos gases de 

exaustão agem diretamente sobre a combustão, modificando a forma como ela acontece, as 

etapas e os produtos das reações. 
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A outra tecnologia - adotada pela fase P7 - foi a redução catalítica seletiva, SCR 

(Selective Catalityc Reduction). Diferente dos primeiros métodos, esse método de 

aperfeiçoamento atua nos produtos da combustão e se mostrou a mais eficiente em relação ao 

consumo de combustível / desempenho. No entanto, um dos pontos mais nocivos para a 

aplicação desta tecnologia é a utilização de combustíveis com alto teor de enxofre S, pois eles 

tendem a formar uma grande quantidade de SO2 que oxida, formando o SO3. Este reage com a 

água da mistura injetada formando o ácido sulfúrico H2SO4 altamente corrosivo para o 

sistema. Além disso, há um limite de temperatura à aplicação da tecnologia SCR. Altas 

temperaturas contribuem para a formação de SO3, enquanto que as temperaturas abaixo da 

faixa recomentada, contribuem para a formação de hidrocarbonetos e amônia dentro do motor. 

Fica evidente, portanto, a possibilidade de conciliar os interesses da indústria 

automobilística e de combustíveis com o interesse público de mitigar um dos problemas 

ambientais: a poluição do ar nos centros urbanos.  

Mais do que isso, a análise dos métodos de aperfeiçoamentos adotados no Brasil 

evidenciou que o PROCONVE foi um importante exemplo de como a área ambiental do 

governo pode trabalhar, em conjunto, com o setor produtivo e obter resultados bastante 

satisfatórios. 
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