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RESUMO 

 

 

 

 O surgimento de um veículo capaz de funcionar com álcool, gasolina ou a mistura de 

ambos, inovou o mercado automobilístico brasileiro. Anteriormente, a opção do combustível 

utilizado era decidida no momento da compra do carro, agora os consumidores podem decidir 

na hora do abastecimento. Esta tecnologia ficou conhecida como FLEX em função da flexibi-

lidade que permite ao consumidor, na escolha do combustível. Nos motores FLEX atuais, a 

identificação do combustível em uso é feita a partir do teor de oxigênio nos gases de escape, 

essa informação é obtida por meio de um sensor chamado de sonda lambda. Porem esse dado 

é obtido após a realização das combustões, o que acarreta diversas desvantagens ao usuário, 

como: mau funcionamento do motor, emissão de poluentes e consumo inadequado de com-

bustível, pois até o completo reconhecimento da mistura em uso, o combustível é utilizado de 

forma inadequada, resultando nos problemas já citados. Neste trabalho é proposto uma analise 

dos veículos flexíveis, no momento de reconhecimento de mistura, fase na qual, nos veículos 

atuais, a emissão de poluentes é critica, principalmente nas mudanças radicais de combustí-

veis. 

 

 

Palavras chave: Emissão de poluentes. Transição de combustíveis. Sonda lambda. 
 

 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The emergence of a vehicle able to move with ethanol, gasoline or a mixture of both, 

innovated the Brazilian auto market. Anteriorly, the fuel choice was decided by the acquisi-

tion of the car, now consumers can decide it at the moment of fuelling. This technology is 

known as FLEX because of the flexibility that allows the consumers choice the type of fuel to 

use. Today in FLEX cars, we can identify the fuel in use by the oxygen percentage contained 

in exhaust gases. This information is obtained by a sensor called lambda probe. But this iden-

tification is obtained after completion of combustion, resulting in several disadvantages to the 

user, such as malfunction of the engine, emissions of pollutants and fuel consumption inade-

quate, because even the complete recognition of the fuel in use, the fuel is used incorrectly, 

resulting in problems already mentioned. In this research is proposed an analysis of flexible 

fuel vehicles in the moment of recognition of mixed, period of, in current vehicles, the emis-

sion of pollutants is critical, especially in the radical changes of fuel. 

 

 

Keywords: Emissions of pollutants. Fuel transition. Lambda probe. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro carro FLEX (utiliza gasolina, álcool ou a mistura de ambos em qualquer 

proporção) foi lançado oficialmente no Brasil em 2003. Um Volkswagen Gol equipado com o 

motor 1.6 cujo sistema de gerenciamento foi desenvolvido pela Magneti Marelli. A repercus-

são do evento na mídia gerou uma publicidade gratuita para a montadora, o que incentivou o 

lançamento de outros veículos no mesmo ano. Fiat e GM iniciaram a participação nesse mer-

cado, e em 2004 Ford e Renault aderiram à tecnologia revolucionária. Nos últimos anos, a 

oferta de bicombustíveis não parou de crescer (TEIXEIRA, 2005). 

 

 As pesquisas realizadas no Brasil sobre FLEX resultaram em um significativo avanço 

em relação aos sistemas de identificação desenvolvidos em outros países, por utilizarem o 

sensor Sonda Lambda, já existente no veículo, para essa função. O fator mandatário para o 

reconhecimento do combustível usado é o teor de oxigênio existente nos gases de escape, o 

que define qual das diferentes estratégias de funcionamento a ECU (Electronic Control Unit) 

irá adotar. Esse sistema é utilizado até hoje e apesar de já ter sido otimizado, como no exem-

plo da Volkswagen que recentemente inovou com o uso do sistema FLEX-START (dispensa 

o uso do reservatório de gasolina utilizado nos modelos anteriores), ainda existem diversos 

problemas entre a fase de reconhecimento da mistura, mudança de estratégia e partida a frio, 

que minimizam as vantagens dessa tecnologia. 

 

1.1 Objetivos 

  

De forma geral, esse trabalho tem como objetivo desenvolver as seguintes etapas: 

 Estudar de forma geral o funcionamento dos veículos FLEX. 

 Realizar testes em laboratório com objetivo de coletar dados sobre emissões de 

poluentes em veículos desse tipo. 

 Analisar as emissões de poluentes dos motores flexíveis, durante o período de 

transição, na mudança brusca de combustível. 
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1.2 Motivação 

  

Em um meio, onde metas desafiadoras são impostas constantemente, pelas legislações 

sobre meio ambiente e pelo próprio consumidor, pesquisadores das indústrias automobilísticas 

têm buscado todo tipo de solução possível para diminuir a emissão de poluentes. 

 

 Como no Brasil se utiliza diferentes tipos de combustíveis dos quais se destacam a 

gasolina tipo C (possui em sua composição entre 20% e 25% de álcool etílico anidro, nor-

malmente 22%) e o álcool hidratado utilizado nos carros movido a álcool. A implantação do 

sistema FLEX (utiliza álcool ou gasolina em qualquer proporção de mistura), foi um verda-

deiro sucesso e hoje atinge níveis acima de 90% das vendas de veículos de passeio. Como 

atualmente informações para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas nessa área é algo 

bastante raro, esse trabalho tem como objetivo principal, reunir informações sobre emissões 

de poluentes o período de transição de combustíveis, principalmente nas mudanças bruscas. 

Disponibilizando informações que hoje são de difícil acesso, devido ao protecionismo de tec-

nologias existente no mercado, e impulsionando as pesquisas acadêmicas nessa área (FER-

REIRA, 2003). 

 

1.3 Conteúdo 

 

Este trabalho estará dividido da seguinte forma; o capítulo 2 apresenta uma revisão bi-

bliográfica mostrando os caminhos percorridos para que fosse possível unir o conhecimento 

necessário para a realização deste trabalho; o capítulo 3 dará importância ao meio ambiente 

tratando das emissões de gases poluentes e dos veículos flexíveis. O capítulo 4 mostrará os 

ensaios realizados. O capítulo 5 fala sobre as conclusões obtidas e finalmente o capítulo 6 traz 

a proposta de novos estudos e desafios. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esse capítulo trata de conceitos importantes sobre o funcionamento do motor e seu sis-

tema de gerenciamento eletrônico.  

 

2.1 Motores de combustão interna 

 

O motor de combustão interna é um conjunto de peças fixas e moveis que transforma 

energia química do combustível em energia calorífica que por sua vez é transformada em ener-

gia mecânica (BOSCH, 2005).  

 . 

2.1.1 Ciclo Otto 

 

O ciclo Otto consiste num sistema de combustão interna que executa quatro etapas em 

seqüência. São elas: Admissão, compressão, combustão e escape. A figura 1 ilustra as quatro 

fases do ciclo. 

 

                                                                  

 

Figura 1 Fases do Ciclo Otto (Extraído de FUNCIONAMENTO, 2010) 

 

 

Nesse sistema cada uma das fases equivale à meia volta ou 180º de giro da árvore de 

manivelas. O movimento do êmbolo (pistão) é convertido em movimento rotativo da árvore de 

manivelas que transfere a força gerada no motor às rodas do veículo possibilitando o seu deslo-

camento. 
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Admissão (fase 1) - O pistão desce e a válvula de admissão se abre aspirando a mistura ar-

combustível na câmara de combustão. 

 

Compressão (fase 2) – o pistão sobe impulsionado pelo sistema de manivelas comprimindo a 

mistura com as válvulas de admissão e de escape fechadas. 

 

Combustão (fase 3) - Quando o pistão se aproxima do PMS (Ponto Morto Superior), a vela de 

ignição introduz a energia gerada no processo de ignição dentro da câmara de combustão, por 

meio de uma faísca gerada entre os seus eletrodos, iniciando a combustão. Com isso, o pistão é 

forçado em direção ao PMI (Ponto Morto Inferior). 

 

Escape (fase 4) – O pistão sobe novamente impulsionado pelo sistema de manivelas e a válvula 

de escape se abre descartando os gases resultantes da combustão. 

 

Esse trabalho irá analisar apenas veículos leves, que no Brasil, na sua grande maioria 

utilizam motores a ciclo Otto, com motores flexíveis, os quais usam álcool, gasolina ou a mis-

tura de ambos, como combustível (CÂMARA, 2006). 

 

2.2 Composições de um motor de combustão interna 

 

De acordo com Câmara (CÂMARA, 2006), um motor de combustão interna é com-

posto por cinco subsistemas principais, os quais são descritos a seguir. 

 

Bloco do motor: É a base de todo o motor, possui mancais onde são fixados a árvore de mani-

velas, galerias de lubrificação e refrigeração e furos para fixação de componentes do motor ou 

auxiliares. 

 

Cabeçote: Parte do motor onde são montadas as válvulas, seus eixos de acionamento e as velas 

de ignição. Possui várias galerias de refrigeração, por conter as câmaras de combustão, onde o 

combustível é queimado. 

 

Conjunto móvel: É composto por pistões, bielas, árvore de manivelas e volante. Transformam 

o movimento linear alternado dos pistões em movimento rotativo da árvore de manivelas, que 

possui em uma de suas extremidades o volante do motor. 
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Cárter: Capta e armazena o óleo do sistema de lubrificação. 

 

Sistema de lubrificação: Garantir a circulação do fluido lubrificante em pressão, volume e 

pureza adequados às necessidades do motor com o objetivo de reduzir o desgaste e garantir a 

operação em temperaturas seguras. 

 

Sistema de arrefecimento: Garante a circulação de um fluido refrigerante (geralmente uma 

mistura de água e aditivos) para manter o sistema em temperaturas seguras e adequadas a todo 

ciclo operacional do motor. 

 

Sistema de ignição: Gera uma centelha (fonte de calor) no momento exato ao início da com-

bustão de forma a inflamar a mistura ar combustível comprimida pelos pistões. 

 

Sistema de alimentação: O sistema de alimentação tem a função de fornecer combustível 

pressurizado para a combustão no cilindro. Este processo ocorre a partir do tanque de combus-

tível, até a queima da mistura ar-combustível na câmara de combustão. Entre os principais 

componentes deste sistema, podemos citar o tanque, bomba, filtro de combustível, regulador de 

pressão e injetor de combustível. 

 

2.3 Gerenciamento eletrônico 

 

  De acordo com Milhor (MILHOR, 2002), em função da gravidade da poluição ambi-

ental, causada pelos poluentes atmosféricos que em sua maioria são gerados na queima de 

combustíveis em veículos automotores, detectou-se a necessidade de se controlar as emissões 

de poluentes de origem veicular. 

 

  A exigência de um maior controle sobre os poluentes emitidos pelos veículos, devido 

às crescentes queixas de aumento da poluição atmosférica nas grandes capitais, impulsionou o 

desenvolvimento do gerenciamento eletrônico dos veículos automotores. Para que o sistema de 

controle possa gerenciar o funcionamento do motor, é necessário que a ECU receba sinais de 

sensores, que indicam diversos parâmetros determinantes para a melhor condição de funciona-

mento possível, e possa controlar atuadores para que o motor trabalhe de acordo com mapea-

mento. 
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Os principais subsistemas de um sistema de gerenciamento eletrônico são descritos a 

seguir. 

 

2.3.1 Injeção eletrônica de combustível 

 

 Através de sinais de vários sensores que existem no automóvel, a ECU identifica a 

condição de operação do motor, adota uma estratégia de funcionamento adequada dosando 

corretamente a quantidade de combustível injetado, através do tempo de acionamento das 

válvulas injetoras. 

 

2.3.2 Controle eletrônico da ignição 

 

 A partir do mapa de avanço de ignição do motor e em função de suas condições de 

operação, corrigi-se o seu ponto de ignição em função da rotação do motor, pressão no coletor 

de admissão, teor de oxigênio no escape, temperatura do motor. 
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3 TECNOLOGIA FLEX E AS EMISSÕES DE POLUENTES 

 

 Esse capítulo trata de conceitos importantes como: Combustíveis comercializados no 

Brasil, emissões de poluentes, além de abordar a tecnologia FLEX, principal objeto de estudo 

desse trabalho. 

 

3.1 Combustível automotivo 

 

 Neste tópico, serão abordados os tipos de combustíveis utilizados no Brasil e suas alte-

rações devido a razões políticas e ambientais.  

 

3.1.1 Gasolina 

 

 A gasolina é um combustível de origem fóssil derivado do petróleo. Sua composição é 

basicamente de hidrocarbonetos e de alguns contaminantes como o enxofre e o nitrogênio. As 

características da gasolina dependem da origem do petróleo e dos processos de refino pelos 

quais ela passou (MANZOLI, 2009). 

 

3.1.2 Etanol 

 

 O álcool é pesquisado no Brasil ha mais de um século, mas seu crescimento se teve 

mesmo somente em 1975 quando o governo lançou o programa Pró-Álcool. Este programa 

contribuiu para comercializar os motores a álcool, esta iniciativa foi em resposta à crise do 

petróleo ocorrida em 1973. O etanol ou álcool etílico pode ser utilizado em diversas aplica-

ções, como: bebidas, produtos de limpeza e como combustível automotivo. O álcool etílico 

pode ser produzido pela fermentação do açúcar extraído a partir de biomassa (cana de açúcar, 

milho, etc.) ou pela hidratação catalítica do etileno. No Brasil é derivado da cana de açúcar 

enquanto nos Estados Unidos é procedente do milho (MANZOLI, 2009). 

 

3.1.3 Tipos de gasolina comercializada no Brasil 

  

A gasolina é caracterizada em função de sua octanagem, fator que representa sua ca-

pacidade de resistir à compressão sem entrar em auto-ignição. A gasolina comum brasileira 

pode ser comparada à gasolina “regular” americana e européia, do mesmo modo que a gasoli-
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na Premium e equivalente nesses três países. São comercializadas em todo o território nacio-

nal obedecendo às especificações da ANP (Agência Nacional do Petróleo), e podem ser en-

contradas em três diferentes tipos. 

 

3.1.3.1 Gasolina A 

  

A gasolina tipo A é produzida no Brasil ou importada pelos agentes econômicos, esta 

não contem mistura de álcool e somente é encontrada nas bases de distribuição das refinarias 

(WIEDEMANN et al., 2005 apud SILVA, 2007). 

 

3.1.3.2 Gasolina C  

 

 A gasolina tipo C é comercializada nos postos de combustíveis, utilizada nos automó-

veis de motor à gasolina ou FLEX. Esta gasolina não é “pura” como a gasolina tipo A, em sua 

composição existe de 20% a 25% em volume de AEAC (Álcool Etílico Anidro Combustível) 

em substituição a utilização do chumbo tetraetila. Ela é armazenada nos terminais de distribu-

ição e recebe a adição de etanol no momento em que é colocada nos caminhões-tanque. Esse 

tipo de gasolina possui algumas variáveis referentes à composição, que são a presença ou au-

sência de aditivos do tipo detergentes dispersante, por isso a gasolina tipo C pode ser classifi-

cada como comum ou aditivada (FERREIRA, 2003). 

 

3.1.3.3 Gasolinas de alta octanagem 

 

 A gasolina de alta octanagem também conhecida como Gasolina Premium possui o 

mesmo teor de álcool que a gasolina comum e aditivada, é recomendada para veículos equi-

pados com motores de alto desempenho e altas taxas de compressão. Estes veículos podem 

apresentar problemas se utilizados com outros tipos de gasolinas. Enquanto que o uso dessa 

gasolina em veículos de taxa compressão normal, é ineficiente (MENDONÇA, 2008). 

 

3.1.4 Tipos de alcoóis comercializados no Brasil 

 

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) estabelece as especificações dos alcoóis etíli-

cos utilizados como combustíveis no Brasil, os quais, para Dias (2007 apud MENDONÇA, 
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2008), são classificados em: AEHC (Álcool Etílico Hidratado Combustível) e o AEAC (Ál-

cool Etílico Anidro Combustível). 

 

3.1.4.1 Álcool Etílico Hidratado Combustível 

 

O AEHC tem um grau alcoólico entre 92,6º e 93,8º de acordo com o INPM (Instituto 

Nacional de Pesos e Medidas) e pode ser utilizado como combustível nos veículos movidos 

exclusivamente a álcool ou nos veículos flexíveis (FERREIRA, 2003). 

 

3.1.4.2 Álcool Etílico Anidro Combustível 

 

O AEAC tem um grau alcoólico de no mínimo 99,3º, segundo o INPM, este grau é de-

vido à alta desidratação do Etanol, esta alta pureza é necessária para que este álcool seja a-

crescentado na gasolina. Este composto age como oxidante tornando a queima do combustível 

mais limpa e com baixa emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados, 

além de melhorar a combustão devido à presença de oxigênio na molécula do Etanol, confor-

me é ilustrado na equação 1 (FERREIRA, 2003). 

 

C2H5OH     Eq. 1 

 

3.1.4.3 Comparativo 

  

O álcool etílico oferece as seguintes vantagens em relação à gasolina: Maior valor de 

octanagem, maior velocidade de queima e uma razão de compressão superior. As desvanta-

gens do etanol são: Menor densidade de energia, características de corrosão bem mais severas, 

miscibilidade com água, menor pressão de vapor (dificuldade na partida a frio), toxicidade 

para os ecossistemas. 

 

3.2 Exaustão 

 

Manavella (MANAVELLA, 2010) afirma que, em condições ideais de funcionamento, 

o processo de combustão resulta em água (H2O), dióxido de Carbono (CO2) e nitrogênio (N2). 

Estes componentes são inofensivos ao meio ambiente, mas em condições reais, uma pequena 
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parcela, de aproximadamente 1%, dos gases que são expelidos pelo escapamento, é conside-

rada poluente, como: CO, HC e o NOx. 

 

3.2.1 Sonda lambda 

 

  Thomsom (THOMSOM, 2009) alega que, a Sonda Lambda possui o objetivo de medir 

o teor de oxigênio nos gases de escape, e faz isso gerando um sinal em milivolts proporcional 

a essa concentração. Tendo como referência a mistura ar/combustível estequiométrica onde o 

resíduo ideal da combustão é CO2 e H2O, transmite essa informação para ECU para uma pos-

sível correção dos parâmetros de funcionamento. 

 

 Segundo Câmara (CÂMARA, 2006), o aspecto real de um possível tipo de sensor 

sonda lambda, é o modelo exibido na figura 2. 

 

 

Figura 2 Aspecto real de um sensor de oxigênio (Extraído de CÂMARA, 2006) 

 

  O sensor lambda geralmente é fabricado de dióxido de zircônio e coberto por uma 

camada de platina. Quando é aquecido a aproximadamente 300 ºC (pode ser aquecido pelo 

calor dos gases de escapamento ou por uma resistência interna) se torna um condutor elétrico 

conduzindo íons de oxigênio da camada interna de platina, para a externa.  

 

 O λ (fator lambda), referência à condição dos gases de escape e é calculado usando a 

equação 2: 

 

Proporção instantânea - ar/combustível 
                 λ =                       Eq. 2 

Proporção estequiométrica - ar/combustível 
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 Onde λ = 1 é mistura estequiométrica, λ < 1 é condição de mistura rica (presença de 

combustível não queimado nos gases de escape), λ > 1 é condição de mistura pobre (excesso 

de oxigênio nos gases de escape) e a proporção estequiométrica relativa a cada combustível é 

a seguinte: 

 

 Gasolina – 14.7 : 1 (14.7 partes de ar para 1 de gasolina) 

 Gasohol (Gasolina C) - 13,3 : 1 (13,3 partes de ar para 1 de gasohol)  

 Álcool – 9.0 : 1 (9 partes de ar para uma de álcool)  

 

 Quando a tensão gerada está abaixo de 450 mV significa que a mistura esta pobre, 

quando esta tensão está acima de 450 mV, expressa a condição de mistura rica. A estequiome-

tria é atingida quando a tensão de saída do sensor é exatamente 450 mV conforme ilustrado na 

figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Parâmetros Sonda Lambda (Extraído de THOMSOM, 2009) 

 

3.2.2.1 Modo “open loop” 

  

 A ECU não leva em consideração o sinal de tensão proveniente da sonda lambda e 

trabalha por meio de mapas de mistura pré-determinados, tendo como objetivos: dirigibilida-

de, emissões de poluentes e temperatura limite do catalisador (estabelecida pelo seu fornece-

dor). Essa estratégia é utilizada durante a partida a frio, pré-aquecimento, variações bruscas na 

aceleração, desaceleração e em plena carga (SONDA, 2010). 
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3.2.2.2 Modo “closed loop” 

 

 A ECU utiliza esse modo de funcionamento em marcha lenta, na fase de reconheci-

mento da mistura, no controle de emissões, em suaves acelerações, quando a velocidade do 

veículo é constante com abertura de borboleta menor que 70% e dentro de certo limite máxi-

mo de rotação. O principal objetivo é manter λ = 1, esse valor corresponde à mistura estequi-

ométrica(SONDA,2010). 

  

3.2.2 Catalisador 

  

 A função básica dos conversores catalíticos é realizar a transformação química de ga-

ses poluentes em dióxido de carbono, água e nitrogênio. 

  

 Os catalisadores conseguem remover três substâncias indesejáveis – NOx, CO e Hi-

drocarbonetos, em função disso, são conhecidos como conversores catalíticos de três vias ou 

triplo efeito. 

  

 O catalisador de três vias ilustrado na figura 4 tem a função de converter os compo-

nentes poluentes HC (hidróxido de carbono), CO (monóxido de carbono) e NOX (óxidos de 

nitrogênio) em componentes não nocivos. Os produtos finais são H2O (vapor de água), CO2 

(dióxido de carbono) e N2 (nitrogênio).  

 

 
 

Figura 4 Catalisador de três vias (Extraído de MANAVELLA, 2010) 

 

 

A concentração de poluentes nos gás de escape não tratado (antes do catalisador) de-

pende do coeficiente de ar λ ajustado. Para que a conversão do catalisador de três vias sejam 

as mais altas possíveis para os três componentes poluentes, os poluentes devem estar presen-
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tes em equilíbrio químico. Isso requer uma composição da mistura na relação estequiométrica 

λ=1. 

 

 Quando em boas condições de funcionamento, o catalisador tem que ter uma eficiên-

cia superior de 85%, isto significa que os gases de escape quando passam pelo catalisador são 

85% menores de quando entra no conversor catalítico. A eficiência da conversão é calculada 

conforme a equação 3. 

 

        [HC, CO, NOX (entrada do cat.)]-[HC, CO, NOX (saída do cat.)] 
Eficiência (%) =          Eq. 3               

    [HC, CO, NOX (entrada do cat.)] 
 

O catalisador é dividido em duas pastes: redução e oxidação: 

  

Os catalisadores de redução usam platina e ródio (Rh) ou molibdênio (Mo) - o uso 

destes elementos depende do catalisador, tipo de combustível - para reduzir a saída de NOX, 

quando o NO ou NO2 entra no catalisador, este “quebra” a molécula assim dividindo os áto-

mos de N e O, desta forma, o átomo de nitrogênio fica retido e é liberado pelo catalisador o 

oxigênio. Os átomos de nitrogênio que foram retidos se unem com outros átomos de nitrogê-

nio formando N2. Isto pode ser observado na equação 4 e 5. 

 

                                                2NO = N2 + O2                                                         Eq. 4 

                                                          ou 

                                             2NO2 = N2 + 2O2                                                       Eq. 5 

 

 Os catalisadores de oxidação é a segunda parte do catalisador, este reduz os hidrocar-

bonetos não queimados e o monóxido de carbono. O catalisador de oxidação é composto de 

platina e paládio (Pd) e com um auxílio do sensor lambda os gases de escapamento são moni-

torados, através disso, a quantidade de oxigênio pode aumentar ou diminuir de acordo com 

um ajuste na mistura ar/combustível, este ajuste é realizado pela ECU. Quando o oxigênio 

aumenta ajuda na reação do CO e dos hidrocarbonetos, desta maneira ocorre à oxidação. A 

equação 6 demonstra esta oxidação. 

 

                                                            2CO + O2 = 2CO2                                                                              Eq. 6 
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Os processos de redução e oxidação descritos acima ocorrem através de elementos ca-

talisadores, tais elementos são os metais ativos paládio (Pd), molibdênio (Mo) e o ródio (Rh), 

estes auxiliam os processos. A oxidação libera calor, se tiver 100% de rendimento a tempera-

tura de trabalho do catalisador será de aproximadamente 350º C (MANAVELLA, 2010). 

 

3.3 Tecnologia Flex 

  

 O desenvolvimento da tecnologia “FLEX FUEL” começou com a crise do desabaste-

cimento de álcool no Brasil, uma equipe de engenheiros do escritório brasileiro da Bosch che-

gou à conclusão que esta seria uma possível solução. Em 1988 a filial da Bosch nos Estados 

Unidos patenteou uma técnica de detecção de combustível através do uso de sensor de oxigê-

nio, em 1991 iniciaram os estudos sobre a mistura dos combustíveis, a primeira proposta de 

tecnologia FLEX surgiu em 1992, mesmo ano que a General Motors lançou o Lumina, quan-

do uma equipe dessa empresa começou a projetar um automóvel Omega 2.0, o produto final 

foi apresentado em 1994, mas o trabalho final foi de que um carro poderia usar o mesmo tan-

que para dois tipos de combustíveis. Uma parceria realizada entre engenheiros brasileiros com 

a matriz da Bosch na Alemanha foi responsável por uma pesquisa, onde utilizou-se um Ome-

ga adaptado, o qual rodou 165 mil quilômetros sem danificar as peças, algo que foi constatado 

quando o veículo foi desmontado. A partir disso, entidades brasileiras trabalharam a favor de 

uma tecnologia mais limpa e depois de mais pesquisas realizadas em protótipos brasileiros, o 

resultado tão esperado chegou. Depois de muitos anos desde a crise do petróleo e do progra-

ma Pró-Álcool, a tecnologia dos motores “FLEX FUEL” veio pra dar força ao álcool. O pri-

meiro carro “FLEX FUEL” foi lançado oficialmente no Brasil em 2003. Um Volkswagen Gol 

equipado com o motor 1.6 cujo sistema de gerenciamento foi desenvolvido pela Magneti Ma-

relli, esse veículo permite a utilização de álcool, gasolina ou a mistura de ambos em qualquer 

proporção, acabando com a obrigatoriedade de escolha do combustível no momento da com-

pra do automóvel, o que possibilitou que essa opção fosse feita na hora do abastecimento co-

mo mostra a figura 5 (TEIXEIRA, 2005). 
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Figura 5 Escolha do combustível (Extraído de JOSEPH, 2004) 

 

3.3.1 Funcionamento 

 

Nos veículos FLEX o sistema de gerenciamento do motor é análogo ao dos motores 

convencionais. Por meio da medição do ar admitido, que pode ser feito por um sensor MAF 

(sensor de vazão de ar) ou por um sensor MAP (sensor de depressão no coletor), da velocida-

de de regime medida através do sensor MAG (sensor magnético), da composição do combus-

tível determinada em função dos parâmetros informados pelo sensor Sonda Lambda, e diver-

sos parâmetros de funcionamento do veículo, a ECU determina o tempo de abertura do bico 

injetor de combustível e o momento da ignição, necessário para não haver falta ou excesso de 

ar. Dentre estes parâmetros, temos: 

 

 O ângulo de abertura da válvula borboleta; 

 As rotações por minuto (RPM); 

 A pressão no coletor de admissão; 

 A temperatura do ar que o motor admite e a do liquido arrefecedor. 

 

A figura 6 exibe os principais componentes de um motor FLEX. 
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Figura 6 Esquema de um Motor FLEX (Extraído de JOSEPH, 2004) 

 

 

3.3.2 Alterações 

 

Várias características físicas foram alteradas nos veículos FLEX em função do maior 

poder de corrosão (devido à presença de água no álcool) e das diferentes condições de funcio-

namento dos motores a álcool. A bomba de combustível, a linha de alimentação, o comando 

de válvulas, as velas de ignição, a taxa de compressão, são alguns exemplos das alterações 

feitas na utilização da tecnologia flexível. Mas as principais mudanças ocorreram na progra-

mação da memória, como o motor FLEX tem uma quantidade maior de informações sobre o 

funcionamento do motor, foi necessário desenvolver um software para solucionar este pro-

blema, e na implantação de um sistema de partida a frio com uma estratégia de funcionamento 

para condições específicas, semelhante ao utilizado nos antigos carros a álcool. 
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3.3.2.1 Velas de ignição 

 

A função da vela é introduzir a energia resultante da faísca elétrica que acontece entre 

os seus eletrodos na câmara de combustão, iniciando a combustão da mistura ar-combustível 

no interior do cilindro. Utiliza-se o grau ou índice térmico como medida que expressa a capa-

cidade de dissipação térmica da vela. 

 

3.3.2.1.1 Velas tipo frio 

 

 Possui uma menor superfície de dissipação de calor, como pode ser visto na figura 7, 

permitindo a rápida dissipação de calor o que possibilita que este tipo de vela trabalhe fria, 

porém o suficiente para evitar a carbonização. 

 

3.3.2.1.2 Velas tipo quente 

 

 É uma vela de ignição que trabalha quente, o suficiente para queimar depósitos de car-

vão, quando o veículo está em baixa velocidade. Possui um longo percurso de dissipação de 

calor, ilustrado na figura 7, o que permite manter alta a temperatura. 

 

        

 

Figura 7 Tipos de velas de ignição (Adaptado de NGK DO BRASIL, 2010) 
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Como álcool e gasolina possuem características diferentes, as velas de ignição também 

são diferentes e a principal alteração é em relação ao grau térmico. Para motores movidos 

apenas a álcool a vela é do tipo frio e para gasolina do tipo quente. Os motores FLEX utilizam 

um conjunto de velas de grau térmico intermediário ao utilizado nos motores a gasolina e a 

álcool em função dos diferentes tipos de misturas de álcool e gasolina possíveis.  

 

3.3.2.2 Bomba de combustível 

 

 A bomba de combustível dos veículos “FLEX FUEL” possui proteção contra corrosão 

e garantia de vazão para qualquer condição de operação. A figura 8 ilustra as modificações 

realizadas que possibilitaram o alcance dessas características. 

 
 

 
 

Figura 8 Bomba de combustível utilizada em motores flexíveis (Extraído de VOLKSWAGEN DO BRASIL - 

VW, 2004) 

 

3.3.2.3 SFS – Software Fuel Sensor 

  

 SFS é a rotina computacional utilizada no primeiro veiculo “FLEX FUEL” comercia-

lizado no Brasil. Determina o tipo de combustível que está sendo utilizado para que a ECU 

adapte os parâmetros de funcionamento do motor. 
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Através do sistema SFS, localizado no interior da unidade, como mostra a figura 9, i-

dentifica-se as características da combustão em processo, por meio dos sinais da Sonda 

Lambda. Com estes sinais, o sistema SFS monitora o λ e quando preciso, altera o tempo de 

injeção e o ponto de ignição, fazendo com que a mistura e a combustão mudem suas caracte-

rísticas até atingir níveis considerados ideais para o combustível em uso. A partir destas in-

formações, ocorre a adaptação do sistema aos novos parâmetros da mistura em uso naquele 

momento (JOSEPH, 2004). 

 

 

 
 

Figura 9 Software Fuel Sensor (Extraído de VW, 2004) 

 

 

3.3.2.4 Taxa de compressão 

 

 A taxa de compressão dos motores atuais é um dado constante, e em função disso, não 

é possível obter o melhor rendimento de cada possível mistura, pois para isso a compressão 

também deveria ser variável, a solução adotada foi trabalhar com um valor fixo maior que a 

taxa dos motores a gasolina e menor que dos motores a álcool, promovendo um funcionamen-

to mais uniforme possível (NOVA, 2007). 
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3.3.2.5 Comando de válvulas 

 

 O tempo de abertura e fechamento das válvulas foi alterado para modificar o sincro-

nismo e os ângulos de permanência de abertura, com um perfil intermediário aos dois com-

bustíveis. 

 

3.3.2.6 Partida a frio 

 

Quando o motor é desligado a ECU memoriza a última proporção de mistura utilizada 

e aciona o sistema de partida a frio, por meio de um relé que ativa a bomba de injeção de ga-

solina, esse sistema só entra em funcionamento quando o teor de álcool das últimas combus-

tões do motor apresenta uma proporção superior a 80% e a temperatura do líquido de arrefe-

cimento do motor estiver abaixo de 17°C. 

 

O sistema de partida a frio é responsável pela implantação de um reservatório de gaso-

lina, o qual é ilustrado na figura 10. A gasolina utilizada nesse reservatório não pode ficar 

muito tempo armazenado sem ser utilizada, pois acaba formando uma goma que pode entupir 

o sistema, danificar o filtro de combustível e conseqüentemente a bomba de combustível. Em 

alguns modelos de carros é utilizada a gasolina do reservatório a cada partida, seja ela ou não 

necessária isso ocorre justamente para esta gasolina ser consumida e nunca ficar velha. Em 

outros modelos há uma luz que indica se a gasolina do reservatório está baixa, nos veículos 

em que não tiver esta informação, é preciso que haja a realização de uma inspeção visual para 

evitar maiores problemas (VW, 2004). 

 

 
 

Figura 10 Reservatório de gasolina de partida a frio (Extraído de VW, 2004) 
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3.3.2.7 Flex start 

 

O Flex Start é um novo sistema de partida a frio, que objetiva a eliminação do conhe-

cido “tanquinho” de gasolina, a redução da emissão de poluentes e o maior conforto ao usuá-

rio, ao melhorar a resposta do motor e dispensar a necessidade de reabastecimento do antigo 

reservatório de gasolina. 

 

O novo sistema consiste no aquecimento do combustível imediatamente antes da inje-

ção do mesmo, possibilitando a otimização do uso e o controle do aquecimento do combustí-

vel, em diferentes condições de operação do motor. Para garantir uma partida segura, há ne-

cessidade de um volume mínimo de combustível pré-aquecido, a uma temperatura mínima, o 

que requer um processo de pré-aquecimento, significando a necessidade de espera pelo usuá-

rio até que o processo se complete. 

 

 Para garantir a implementação  segura e controlada desse sistema, foi necessário o 

desenvolvimento de novos produtos e a criação de módulos de “software” específicos. Os 

novos produtos, ilustrados na figura 11, são um novo conceito de galeria de distribuição de 

combustível, com elementos de aquecimento interados e uma unidade de controle de aqueci-

mento. Os novos módulos de “software” foram adaptados às unidades eletrônicas de controle 

do motor. 

A galeria de combustível suporta as altas temperaturas atingidas no processo de aque-

cimento, a pressão do combustível e a operação contínua com etanol. Ela se compõe do tubo 

de aço inox, quatro resistências aquecedoras (conhecidas como velas aquecedoras) e quatro 

injetores de combustível. 

 

A unidade de controle de aquecimento controla individualmente, através de FETs (Fi-

eld Effect Transistor) de alto desempenho, cada vela aquecedora, além de realizar todas as 

funções de diagnóstico interno, dos elementos de aquecimento e do seu respectivo circuito 

eletrônico. 

 

Ao girar a chave no primeiro estágio, o condutor visualizará uma luz indicadora no 

painel com formato semelhante a uma resistência, parecida com à presente em veículos diesel. 

São necessários cerca de 10 segundos para aquecer o combustível à temperatura ideal de tra-
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balho, que segundo a engenharia da Volkswagen varia em torno de 80°C a 120°C. (ARAÚJO, 

2010). 

 

 

 
 

Figura 11 Sistema Flex Start (Extraído de ARAÚJO, 2010) 

 

3.3.3 Desempenho 

  

 A eficiência volumétrica é a relação entre o volume de mistura ar-combustível que 

cada cilindro admite e a capacidade volumétrica nominal do cilindro. A eficiência volumétrica 

varia com a rotação. Isso acontece porque a velocidade do fluxo de admissão aumenta quanto 

maior a rotação, aumentando também as perdas. Mas, em rotações muito baixas, o fluxo não 

possui inércia suficiente para iniciar a entrada nos cilindros rapidamente quando a válvula se 

abre, perdendo eficiência. Na rotação em que o motor tem maior eficiência volumétrica ele 

desenvolve a maior força, pois queima a maior quantidade de mistura, sendo esta a rotação de 

torque máximo (JOSEPH, 2004). 

 

A curva de torque e potência dos veículos flexíveis é ligeiramente diferente para o uso 

total a gasolina e uso total a álcool, como ilustra a figura 12. O uso do álcool possui um me-

lhor desempenho, uma ligeira elevação na potência e no torque, em comparação com o uso da 

gasolina. Essa diferença, apesar de pequena, se deve a melhor eficiência volumétrica propor-



   34 

                                                                                                                                                                                  

 

cionada pelo álcool. Isso acontece em função da maior volume de mistura ar-combustível 

utilizado no uso do álcool para a produção de um mesmo trabalho, em relação ao uso da gaso-

lina (JOSEPH, 2004). 

 

 
 

Figura 12 Álcool x Gasolina (Extraído de JOSEPH, 2004) 

 

 Apesar das vantagens proporcionadas pelo veículo FLEX, a adequação dos parâmetros 

de funcionamento nesse tipo de automóvel, sempre é feito após a sua queima da mistura ar-

combustível, baseada na análise da sonda lambda. Com isso sempre que há uma mudança 

brusca no combustível, o motor trabalha por algum tempo com o ajuste inadequado (ultima 

proporção utilizada), e quando, antes de concluída a fase de reconhecimento de mistura, o 

veículo é desligado, a estratégia da próxima partida está memorizada para um tipo de combus-

tível diferente do que está em fornecimento na linha de admissão. O motor apresenta dificul-

dades para entrar em funcionamento, e isso é um dos principais problemas dessa tecnologia 

(VW, 2004). 

 

3.4 Emissões de poluentes e os gases de efeito estufa GEE 

 

 Os veículos automotores leves emitem gases poluentes e gases que afetam o sistema 

de efeito estufa do planeta, este tópico demonstrará sobre os gases de efeito estufa (GEE).  
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 Analisando de uma forma mais completa, as emissões diretas de GEE por veículos 

automotores incluem também: 

 

 Gases refrigerantes emitidos pelo sistema de ar condicionado devido a vazamentos, 

perdas durante a recarga ou a liberação quando ao sucateamento ou acidente com o ve-

ículo; 

 O sistema de ar condicionado do veículo quando em operação é adicionado CO2; 

 Os poluentes convencionais emitidos pelos veículos (NOX, CO e compostos orgânicos 

voláteis – COV’s) sofrem uma reação fotoquímica e forma na atmosfera de uma forma 

indireta o ozônio, outro gás de efeito estufa. 

 

3.4.1 Características dos principais Gases do Efeito Estufa (GEE) 

  

Neste tópico serão abordadas as origens e as características dos principais gases emiti-

dos pelos automóveis. 

 

3.4.1.1 Dióxido de Carbono (CO2) 

  

O dióxido de carbono é essencial para a vida no planeta, este elemento é estocado na 

atmosfera, nos oceanos, solos, rochas sedimentares e está presente nos combustíveis fósseis, 

mas o carbono não fica somente estocado nestes lugares, existem diversas interações que faz 

com que o carbono se desloque de um estoque a outro. O CO2 é um dos gases que contribui 

para o efeito estufa, o excesso de dióxido de carbono que é lançado para a atmosfera atual-

mente resulta da queima de combustíveis fósseis e pelo setor industrial e de transporte. Nas 

ultimas décadas, devido à enorme queima de combustíveis fósseis, a quantidade de gás carbô-

nico na atmosfera tem aumentado muito, mas mesmo assim, o dióxido de carbono não é um 

dos gases que contribui com grande relevância para o aquecimento do planeta. 

 

Com a evolução dos veículos e os novos modelos, notamos que existe uma redução de 

gases poluentes emitidos nestes veículos, mas no caso do CO2 a situação é contrária. Segundo 

Borsari (BORSARI, 2009), quanto mais novo o modelo do veículo, mais eficiente é a com-

bustão, gerando menos gases derivados da combustão incompleta e, portanto mais CO2. 

 

Em 1990 até 1994 houve no Brasil um aumento significativo de CO2, esse aumento se 
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deve aos seguintes fatores: 

 

 O crescimento da frota de veículos; 

 Nos novos modelos de veículos, a eficiência da combustão tem melhorado bastante, 

reduzindo as emissões, mas elevando a quantidade de CO2; 

 A mudança de carros da frota que se constituía cada vez menos de carros movido a e-

tanol; 

 O aumento da circulação dos veículos. 

 

 Todos estes fatores contribuíram para o aumento do CO2 e conseqüentemente com o 

aquecimento global. 

 

3.4.1.2 Monóxido de carbono (CO) 

 

O monóxido de carbono é produto da combustão incompleta, portanto, a emissão des-

se poluente é dependente da razão ar-combustível. A sua concentração no cilindro é alta du-

rante a combustão enquanto que na fase de expansão, uma porção é oxidada formando CO2. 

Por outro lado, em condições de mistura pobre, a emissão de CO é baixa e não depende da 

razão ar/combustível, sendo conseqüência da não homogeneidade na distribuição da mistura e 

de flutuações em sua composição. 

 

3.4.1.3 Metano (CH4)  

 

 O metano é um gás incolor, de pouca solubilidade na água e se adicionado ao ar se 

transforma em mistura de alto teor inflamável, o metano é o mais simples dos hidrocarbone-

tos. 

 

 De acordo com Borsari (BORSARI, 2009), o metano é produzido principalmente du-

rante a decomposição anaeróbica de matéria orgânica em sistemas biológicos. A fermentação 

entérica do gado é responsável por 68% do metano emitido no Brasil. Outras fontes significa-

tivas de emissões são: as mudanças de uso da terra e florestas, o tratamento de resíduos e os 

dejetos de animais, alem das estações de tratamento de esgotos e aterros sanitários. A emissão 

de metano pode contribuir significativamente para o total de emissões de GEE considerada o 
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ciclo de vida de um combustível em um veículo a gasolina (LIPMAN e DELUCCHI, 2002 

apud BORSARI, 2009). 

 

 Como visto anteriormente, os modernos veículos usam catalisadores de três vias para 

reduzir as emissões de gases poluentes e estes catalisadores também são eficazes em reduzir e 

remover o CH4 dos gases de escapamento, desta forma e devido às altas exigências para redu-

ção de gases emitidos pelos veículos é bem provável que as emissões de metano também ten-

derão a diminuir. Os veículos movidos a GNV são uma exceção a esta tendência, mas como a 

frota de veículos movidos a GNV é baixa, o impacto ambiental causado por estes veículos não 

é muito considerada. 

 

3.4.1.4 Óxido Nitroso (N2O) 

 

 Comparado com o CO2, o N2O tem baixa concentração, ele é um gás do efeito estufa 

extremamente influente, devido a seu longo tempo de permanência na atmosfera e sua grande 

capacidade em absorver energia no infravermelho, estima-se que sua permanência na atmos-

fera seja de 120 anos o que acaba resultando em uma concentração uniforme por toda a tro-

posfera. 

  

 O N2O é um dos gases emitidos pelos veículos, e os modelos novos que utilizam cata-

lisadores emitem muito mais N2O do que os veículos mais antigos sem catalisadores. Como 

visto anteriormente o óxido nitroso é formado como um produto intermediário da redução 

catalítica de óxido nítrico (NO) em nitrogênio molecular. Quando em altas temperaturas o NO 

é reduzido diretamente a N2, mas quando em baixas temperaturas (< 350º C), o N20 é formado 

(BORSARI, 2009). 

 

3.4.1.5 Hidrofluorcarbonetos (HFC) 

 

 Estes foram como alternativa aos clorofluorcabonetos (CFC), e são gases de refrigera-

ção que contém hidrogênio, flúor e carbono, estes não contém cloro como os clorofluorcarbo-

netos e não são destrutivos à camada de ozônio da atmosfera. Este gás contribui para o aque-

cimento global, porém seu potencial de aquecimento global é menor do que o dos hidrocloro-

fluorcarbonetos (HCFCs). As emissões veiculares de HFC são oriundas de 4 fontes, relacio-

nadas com o sistema de ar condicionado: Emissões devido a vazamentos nos componentes do 
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sistema de ar condicionado; emissões devidas a escapamento de gás quando da manutenção 

do sistema; emissões devido ao sucateamento de veículos ou quando o veículo sofre acidentes 

no trânsito. Atualmente o gás R-134a conhecido também como HFC-134a é o mais utilizado 

pelos fabricantes de veículos.  

 

3.5 Emissões de Poluentes na Cidade de São Paulo 

 

Nas grandes cidades o problema da poluição do ar tem-se constituído em uma grande 

ameaça a qualidade de vida da população, e os veículos automotores tem contribuído cada vez 

mais com esse problema, pois as emissões oriundas dos escapamentos veiculares carregam 

diversas substâncias tóxicas que, em contato com o sistema respiratório, podem provocar di-

versos problemas de saúde ao homem. As grandes cidades brasileiras estão se desenvolvendo 

cada vez mais e seus habitantes estão adquirindo carros devido às necessidades como também 

a facilidade de compra de um automóvel. Devido à gravidade da poluição gerada pelos veícu-

los, a CETESB desenvolveu na década de 80, bases técnicas que culminaram com a Resolu-

ção CONAMA nº 18, de 6 de Maio de 1986. Esta resolução dispõe sobre a criação do Pro-

grama de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE.  

 

 O PROCONVE foi baseado na experiência internacional de países desenvolvidos e 

exige que os veículos atendam a limites máximos de emissão, as montadoras vem cumprindo 

as exigências legais, isso resultou na redução média de mais de 94% na emissão de poluentes 

regulamentados dos veículos leves novos de 2007 em relação ao início do programa (BOR-

SARI, 2009). 

  

De acordo com os dados da CETESP (Maio 2010), São Paulo detém cerca de 40% da 

frota de veículos do país, este é um dado preocupante, segundo dados da PRODESP, em 2007 

a frota no estado de São Paulo era de 16,9 milhões de veículos. Isso é um grave problema não 

só para com o transito da cidade, mas devido aos poluentes torna-se um problema para o meio 

ambiente e para as pessoas (CETESB, 2010).  

 

Manzoli (MANZOLI, 2009), afirma que poluentes são substâncias que existem em 

concentrações inadequadas, e ultrapassam a capacidade de reciclagem natural do planeta, sen-

do os veículos responsáveis pela emissão de diversos tipos desses poluentes, principalmente 
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pelos de origem dos combustíveis fósseis. 

 

 
 

Figura 13 Participação dos Combustíveis no Consumo de Energia Final Mundial (Extraído de CAMPOS, 2010) 

 

 A figura 13 mostra que o uso dos combustíveis fósseis como fonte de energia é um dos 

principais emissores de gases poluentes na atmosfera chegando a até 42% do total.  Os gases 

resultantes da combustão dos veículos automotores são o dióxido de carbono (CO2), água 

(H2O), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos não ou parcialmente oxidados (HCs), 

aldeídos (R-CHO), óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos de enxofre (SOX) e material particula-

do (MP). Como foi visto anteriormente, alguns desses gases tem suas emissões reduzidas de-

vido à presença de um catalisador, o tipo e a composição de combustível que o veículo utiliza, 

influencia de modo significativo o meio ambiente em diferentes formas de contaminação. Um 

veículo movido a álcool produz altas emissões de aldeídos em relação aos veículos movidos à 

gasolina. Os veículos mais antigos com sistema de carburador emitem mais que veículos com 

sistema de injeção eletrônica, que por sua vez têm no momento de partida e na fase de aque-

cimento sua maior contribuição. 

 

 Para Mendes (MENDES, 2004), as emissões geradas pelos veículos automotores po-

dem ser divididas nas seguintes categorias: 

 

 Emissões de gases e partículas pelo escapamento do veículo. 

 Emissões evaporativas de combustível (estes são espalhados na atmosfera através de 
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evaporação de hidrocarbonetos do combustível). 

 Emissões de gases do cárter do motor (subprodutos da combustão que atravessam pe-

los anéis de segmento do motor e por vapores do óleo lubrificante). 

 Emissões de partículas causadas pelos desgastes de pneu, freios e embreagem 

 Emissões evaporativas de combustível nas operações de transferência de combustível 

(associadas ao armazenamento e abastecimento de combustível). 

 

 No Brasil, a CETESB é o órgão técnico conveniado pelo IBAMA (Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para assuntos de homologação de 

veículos, tendo também a responsabilidade pela implantação do PROCONVE (Programa para 

Controle das Emissões Veiculares), criado 1986, com a intenção de diminuir o impacto cau-

sado pelas emissões de poluentes de origem automotiva no Brasil. A CETESB adaptou as 

metodologias internacionais às necessidades brasileiras e desenvolveu os fundamentos técni-

cos para combater a poluição gerada pelos veículos automotores em nosso país. Assim, todos 

os novos modelos de veículos e motores nacionais e importados são submetidos obrigatoria-

mente à homologação quanto à emissão de poluentes. Para tal, são analisados os parâmetros 

de engenharia do motor e do veículo relevantes à emissão de poluentes, sendo também sub-

metidos a rígidos ensaios de laboratório, onde as emissões de escapamento são quantificadas e 

comparadas aos limites máximos em estabelecidos.  

 

 A evolução obtida com o controle das emissões de CO, para veículos leves e novos, 

movidos à gasolina e a álcool combustível. Verifica-se que um veículo a gasolina fabricado 

em 1980, emitia 54 gramas de CO por quilometro rodado. Com a utilização da gasolina tipo 

C, no período de 1980 a 1983, ocorreu uma redução de aproximadamente 40% na emissão de 

CO dos veículos a gasolina. Nesse período, foram lançados os veículos a álcool que emitiam 

em média 18 g/KM. Com a tecnologia utilizada atualmente, as emissões de CO, estão signifi-

cativamente inferiores as emissões de antes da implantação do PROCONVE, como ilustra o 

gráfico da figura14. 
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Figura 14 Emissão média de CO para veículos movidos à gasolina e álcool (Extraído de CETESB, 2010) 

  

 Não é só em relação ao CO, mas também a vários outros poluentes como é ilustrado 

na tabela 1, onde é apresentada uma comparação detalhada das melhorias obtidas com o 

PROCONVE. 

 

Tabela 1 Fatores médios de emissão de veículos leves novos (Extraído de CETESB, 2010) 
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4 TESTES EM LABORATÓRIO E COLETA DE DADOS 

  

 O intuito deste trabalho é o de analisar as emissões de gases poluentes nos veículos 

flexíveis no momento de transição. Este é o momento em que o veículo esta entrando em a-

daptação, realizando o reconhecimento da mistura de combustível atual, ou seja, o instante em 

que um veículo que estava abastecido com uma proporção qualquer de gasolina e álcool, mu-

da de combustível utilizado. Com a monitoração das características da combustão através da 

sonda lambda, os parâmetros para o tempo de injeção e mapas de ignição são alterados, fa-

zendo com que a mistura e a combustão mudem suas características até atingir níveis conside-

rados ideais para o novo combustível em uso naquele momento. Para realizar esta analise, foi 

realizado um estudo sobre os combustíveis comercializados, o princípio de funcionamento 

dos motores FLEX e as emissões de gases poluentes.   

 

Os testes realizados foram efetuados considerando a transição de mistura com 100% 

álcool para uma com 100% gasolina C e na seqüência, a transição de uma mistura contendo 

100% gasolina tipo C para um com 100% álcool, por estas condições serem as mais criticas e 

também em função das limitações técnicas que possuímos em relação à simulação.  

 

Esse teste se diferencia dos testes realizados para inspeção veicular atualmente para 

controle de emissões, os quais são elaborados com o veiculo em marcha lenta, condição que 

não simula nem próximo do real, pois o carro não esta sendo submetido a cargas. Os testes 

descritos a seguir foram efetuados a 3000 rpm (medida verificada visualmente no painel do 

veiculo), com o auxilio de um dinamômetro inercial, os testes foram realizados logo após a 

fase fria (após o acionamento da ventoinha) e a análise foi feita durante o período de reconhe-

cimento de mistura, o que dentro das nossas limitações técnicas possibilitou uma maior apro-

ximação das condições reais de funcionamento. 

 

4.1 Combustíveis utilizados 

  

 Os testes contidos neste trabalho foram realizados utilizando os combustíveis dispo-

níveis no comercio brasileiro.  
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4.1.1 Gasolina comum 

 

Foi utilizado à gasolina comum tipo C, a qual possui atualmente 22 % de álcool anidro 

em sua composição. O percentual de álcool da gasolina pode variar de 20 a 25 % dependendo 

da oferta ou da escassez de álcool no mercado nacional.  

 

4.1.2 Álcool 

 

 O álcool utilizado no experimento é do tipo hidratado, (contem em sua composição um 

percentual de até 7% de água) diferente do álcool anidro que não possui adição de água em 

sua composição. 

 

4.2 Veículos utilizados nos testes 

 

 Foi utilizado um veículo Space Fox da Volkswagen, 1.6, FLEX ano 2009. Os dados 

mecânicos e de desempenho, fornecidos pela fábrica da Volkswagen, são informados na Ta-

bela 2. 

 

Tabela 2 Ficha Técnica do Motor Volkswagen, 1.6, FLEX 

Desempenho 

Aceleração de 0 a 100 km/h                                                                                11,4s (G) / 11,1s (A) 

Velocidade máxima                                                                                 179km/h (G) / 181km/h (A) 

 

Motor 

Cilindrada                                                                                                                             1.598 cm³ 

Torque líquido máximo                                                      15,4kgfm (G) / 15,6kgfm (A) - 2.500rpm 

Potência líquida máxima                                                                101cv (G) / 104cv (A) - 5.250rpm 

 

Reservatório de Combustível 

Capacidade                                                                                                                               50 litros 

Combustível                                                                                                               Gasolina/Álcool 
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4.3 Instrumentações do banco de provas 

 

Foi utilizada a instrumentação do Laboratório da faculdade de tecnologia de Santo 

André, além de instrumentos cedidos pela MOTORZOOM e pela VOLKSWAGEN. 

 

4.3.1 Dinamômetro 

 

 Foi utilizado um dinamômetro inercial da marca Dynotech modelo 720I (figura 15), 

este equipamento é utilizado para medir a potencia de um veiculo leve de até 1000 cv. Os 

valores de potencia e de torque são dados simultaneamente junto com a velocidade angular 

(RPM) da árvore de manivelas do motor. O equipamento faz a medição tanto das potências da 

árvore de manivelas e das rodas do veículo quanto da potência perdida que foi absorvida pelos 

elementos da caixa de câmbio e do conjunto de transmissão. 

 

 
 

Figura 15 Dinamômetro inercial do laboratório de eletrônica automotiva da FATEC – Santo André 
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4.3.2 Ventilador 

 

 Foi utilizado um ventilador da marca Dynotech ilustrado na figura 16, que junto ao 

dinamômetro tem a função de aproximar, as condições do teste as condições reais de funcio-

namento. Fornecendo o ar aspirado pelo motor, possibilitando a simulação das condições ae-

rodinâmicas de funcionamento. 

 

 

 
 

Figura 16 Ventilador do laboratório de eletrônica automotiva da FATEC – Santo André 

 

4.3.3 Estação metereológica 

 

 Foi utilizada uma estação metereológica da marca Dynotech, ilustrado na figura 17, 

que pode ser utilizada em conjunto com dinamômetro, a qual tem a função de mensurar a 

pressão atmosférica e a temperatura do ambiente, onde o teste é realizado. 

 

 

Figura 17 Estação metereológica 
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4.3.4 VAS 5052 

 

 Para monitoração dos parâmetros de funcionamento da ECU foi utilizado VAS5052 da 

marca Siemens (figura 18). Esse aparelho é uma ferramenta de diagnóstico que opera em con-

junto com a ECU do veículo. É capaz de realizar testes, configuração, monitoração e repro-

gramação, sendo utilizado em sistemas de VW e AUDI. O sistema é composto por um hard-

ware portátil e possui interface para comunicação com computadores. O software utilizado 

pode ser atualizado por meio de DVDs ou via USB. Com este equipamento é possível realizar 

captura de dados importantes para a realização dos experimentos, como: 

 

 Rotação do motor; 

 Temperatura da água e do ar; 

 Vazão mássica de ar admitida pelo motor; 

 Avanço de ignição; 

 Posição da borboleta de aceleração; 

 Tempo de injeção; 

 Carga estimada imposta ao motor; 

 Fases de ignição e injeção; 

 Situação da relação ar combustível queimada – fator lambda; 

 Correções impostas por alterações na composição do combustível; 

 Tensão da bateria; 

 Controle da marcha lenta. 

 

 
 

Figura 18 VAS 5052 
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4.3.5 Simulador de tanque de combustível 

 

 O simulador de tanque de combustível (figura 19) utilizado é da marca Alfatest, possui 

uma bomba de combustível integrada que simula a pressão da linha admissão do veículo, esta 

pressão pode ser ajustada de acordo com a bomba de combustível do veículo em teste, neste 

caso, o ajuste da bomba do simulador do tanque é de 4,2 (bar). Este tanque tem um reservató-

rio de 5 litros de combustível e é de fundamental importância nos testes realizados, pois é o 

que possibilita a simulação da troca do combustível que abastece o automóvel, isso é possível 

através da mudança das tubulações de alimentação provenientes do tanque do veículo pelas 

originadas do simulador e pela equiparação das pressões de alimentação. 

 

 

 
 

Figura 19 Simulador de Tanque de Combustível 

 

4.3.6 Analisador de gases 

 

 O analisador utilizado é da marca Tecnomotor modelo 132 (figura 20), possibilita o 

monitoramento dos gases mais comuns nos veículos de passeio, como CO (monóxido de car-

bono), CO2 (dióxido de carbono), O2 (oxigênio), os HC (hidrocarbonetos), além do fator 

lambda. Esses gases são medidos em função da porcentagem de volume contida em uma a-

mostra medida na tubulação dos gases de escape do automóvel, o HC também é fornecido em 
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PPM. Este equipamento tem um cabo de comunicação RS-232 que envia os dados obtidos na 

análise dos gases para o computador. 

 

 
 

Figura 20 Analisador de gases Tecnomotor TM 132 

 

4.4 Resultados obtidos 

 

 Foram realizados testes para analisar as emissões de gases (CO e CO2) no momento de 

transição. Tais gases são os principais emitidos pelos escapamentos dos veículos. 

 

4.4.1 Introdução 

  

Para a realização dos testes, o veículo foi colocado sobre o dinamômetro inercial, fo-

ram realizadas as conexões necessárias do simulador de tanque de combustível como mostra-

do na figura 21, o ajuste de pressão necessária, que com o auxilio do VAS 5052 verificou-se o 

valor 4,2 bar, no simulador para que o mesmo estivesse nas mesmas condições de pressão da 

bomba de combustível do veículo. Foram verificadas também a temperatura ambiente e a 

pressão atmosférica, as quais resultaram em 28 ºC e 1 atm (760 mmhg) respectivamente. 

 

Estes testes foram realizados depois que o veículo atingiu uma temperatura de 95 ºC 

(após o acionamento da ventoinha), pois os mesmos não poderiam ser realizados antes de a-

tingir esta temperatura, devido à estratégia adotada quando o veículo está em fase de aqueci-

mento do motor (<95 ºC), o que tende a aumentar a emissão de gases poluentes. 
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Figura 21 Conexão do simulador do tanque ao veículo em teste 

 

Este simulador é alimentado pela bateria do veículo e tem uma mangueira conectada 

na galeria de injeção do motor.  

 

Utilizando o VAS5052, verificam-se as condições iniciais do motor. Estas condições 

foram obtidas após o período de fase fria do motor, ou seja, o motor ficou ligado até atingir a 

temperatura de 95º, após atingir esta temperatura, o veículo foi desligado e em seguida ligado 

apenas à ignição, assim obtém-se as condições iniciais. Tais informações estão listadas na 

tabela 3. 

 

 

Tabela 3 Parâmetros de funcionamento do motor obtidos no inicio do teste 

Valor de Medição    Resultado 

Temperatura da água              95 ºC 

Regulagem de Mistura   0,0% 

Tempo de injeção    0,0 ms 

Velocidade do veículo   0 km/h 

Tensão Sonda 1    0, 435 V 

Valor Lambda Objetivo   1,00 

Relação Ar/Combustível (A/F)  90 

Mistura de Álcool na Gasolina  100% 
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A relação A/F (ar/combustível) = 90 representada na tabela 3 indica que no tanque de 

combustível do veículo tem-se uma mistura totalmente composta de álcool. Quando a condi-

ção de A/F = 132 indica que o tanque de combustível está totalmente abastecido de gasolina 

tipo C. A emissão de CO2 esperada é em media 16%, a emissão de CO permitida é de no má-

ximo de 1 %.  

 

4.4.2 Transição 100% Álcool para 100% Gasolina 

 

 O primeiro teste realizado foi à transição de álcool para a gasolina, onde o tanque do 

veículo esta abastecido com 100 % álcool e o simulador de tanque de combustível com 100% 

de gasolina. 

 

O veículo é ligado, funciona até o acionamento da ventoinha, é desligado, troca-se a 

fonte de combustível pelo simulador, fazendo todas as conexões e ajustes necessários, e no-

vamente o veículo é ligado e levado à condição de rotação de 3000 RPM. O gráfico da figura 

22 revela a porcentagem de emissões de CO e CO2 durante a fase de transição do álcool para 

a gasolina em função do tempo gasto para o completo reconhecimento, enquanto o gráfico da 

figura 23 ilustra a relação ar/combustível e a mistura de álcool na gasolina informada pela 

ECU durante esse período.  

 

        
 

Figura 22 Emissão de CO e CO2 durante a transição álcool-gasolina 
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Observa-se no inicio do reconhecimento (20s a 45s) uma variação significativa na e-

missão de CO, que chega a ultrapassa os 4%, bem acima do esperado que era de 1%, o ocorri-

do deve-se a variação do tempo de injeção de combustível e mudança no ponto de ignição, já 

que até o completo reconhecimento, a gasolina agora em uso será usada como álcool, o qual 

necessita queimar maior massa de combustível para produzir o mesmo trabalho, resultando 

em um tempo de injeção maior que o da gasolina. O excesso de injeção de gasolina e as mu-

danças no ponto de ignição resultam em uma mistura extremamente rica e conseqüentemente 

na emissão de CO.  

 

De forma inversa são as emissões de CO2, com o enriquecimento da mistura, estas e-

missões se reduzem. 

 

 
 

Figura 23 Transição de combustível álcool-gasolina 

  

 Com o auxilio do VAS 5052 o trabalho constata que nas condições que foram realiza-

dos os testes, a ECU, após aproximadamente 110 segundos identifica corretamente qual o 

combustível está sendo utilizado pelo veículo, pois a mistura de álcool na gasolina chega a 

22% que é característico da gasolina tipo C e a relação ar/combustível á 132 que confirma 

essa informação. 

 

4.4.3 Transição 100% Gasolina para 100% Álcool 

 

Os testes de transição de gasolina para álcool, foram realizados logo após o término do 

reconhecimento da mistura do teste anterior. Foi desconectado o simulador de tanque de 
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combústivel, o veículo é ligado e levado a condição de 3000 RPM e a gasolina que estava na 

galeria de admissão passou a ser substituído pelo álcool contido no tanque de combustível do 

veículo. O gráfico da figura 24 ilustra as emissões de CO e CO2 durante a fase de transição da 

gasolina para o álcool, em função do tempo gasto para o completo reconhecimento, enquanto 

o gráfico da figura 25 demonstra a relação ar/combustível e a mistura de álcool na gasolina 

informada pela ECU durante o teste. 

 

 
 

Figura 24 Emissão de CO e CO2 durante a transição gasolina-álcool 

 

 Nessa transição de combustíveis, apesar de haver um oscilação na emissão de CO e do 

CO2, eles não atingem níveis diferentes do normal. 

 

 
 

Figura 25 Transição de combustível gasolina-álcool 
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Neste teste, também com a utilização do VAS 5052, constatou-se que a ECU, similar-

mente ao teste anterior gastou 110 segundos para o completo reconhecimento do combustível 

em utilização pelo veículo, pois a mistura de álcool na gasolina inicia em 22% e chega a 

100% no mesmo momento que a relação ar/combustível chega a 90, o que caracteriza o uso 

de 100% álcool. 

 

4.4.4 Comparação das análises  

 

Através desta análise, pode-se observar que a transição do álcool para gasolina 

resultou em condições de emissões bem mais críticas e significatívas, principalmente em 

relaçao ao CO, o qual atingio níveis acima de 4%, enquanto na transição de gasolina para 

álcool não chegou a 1%. Nos dois casos a emissão de CO2 se manteve de dentro dos limites 

se mantendo sempre próximo aos 16%.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho investigou-se o desempenho de um automóvel flexível em relação à 

emissão de poluentes, na fase de reconhecimento da mistura. Utilizaram-se como combustí-

veis a gasolina automotiva tipo C e o álcool etílico hidratado. O estudo foi desenvolvido de 

forma experimental com o intuito de averiguar na prática, o quão o período de reconhecimen-

to de mistura aumenta as emissões de poluentes. 

 

De acordo com os resultados obtidos podemos concluir que apesar do reconhecimento 

acontecer em Closed Loop, onde o sinal da sonda lambda está sendo considerado para corre-

ção da emissão e adaptação da mistura, variando também de acordo com variáveis externas 

como temperatura, pressão, condições de aceleração, a emissão de poluentes, principalmente 

no que se refere ao monóxido de carbono (CO). Esse período tem uma variação significativa e 

digna de maior atenção. Essa variação deve-se ao fato da quantidade de combustível injetado 

e do mapa de ignição ser constantemente alterados durante o reconhecimento. Enquanto o 

sistema tenta se aproximar da mistura que esta em uso alterando os parâmetros de funciona-

mento. A emissão de CO oscila atingindo em seus momentos mais críticos picos de até 4%. 

  

 No modelo de veículo utilizado para a análise, concluímos que as emissões variam no 

momento de transição, atingindo pontos críticos na transição de álcool para gasolina, em fun-

ção excesso de injeção de gasolina e das alterações no avanço de ignição, resultando em uma 

mistura extremamente rica e conseqüentemente na emissão de CO. Enquanto que o CO2 man-

tém-se dentro dos parâmetros da normalidade.  
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6 PROPOSTAS FUTURAS 

 

 Como trabalhos futuros, deixamos a proposta de realização de novos testes em veícu-

los de diferentes marcas e a elaboração de um sistema de reconhecimento de combustível, que 

realize o reconhecimento antes da combustão com o objetivo de minimizar os problemas de 

adaptação de mistura. 
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