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RESUMO 
 
 
 

Os constantes avanços tecnológicos no setor automotivo mundial, aliado as políticas de 

incentivo a igualdade social, fizeram com que a quantidade de veículos produzidos 

aumentasse consideravelmente nas últimas décadas, fazendo crescer também, a necessidade e 

busca acirrada por petróleo. Alem desta questão, outro fator importante tem sido a 

preocupação ambiental da sociedade como um todo que, acaba exigindo veículos que cada 

vez produzam menores níveis de emissões de poluentes. A solução mais razoável para estes 

problemas tem sido a busca de combustíveis alternativos, que tem originado o 

desenvolvimento de inúmeras pesquisas neste segmento. O Brasil possui vantagem sobre a 

maioria dos países, pois devido o potencial agrícola e energético do país, já tem desenvolvida 

a indústria produtora de um combustível alternativo, de origem vegetal, o Etanol. Devido ao 

uso do Etanol, o Brasil tem sido um dos pioneiros em algumas inovações nesta área, como o 

lançamento de veículos movidos a álcool, durante a década de 1970 e o lançamento dos 

veículos denominados Flex Fuel, capazes de produzirem a combustão no motor utilizando-se 

de gasolina, Etanol ou a mistura dos dois combustíveis. Diversas são as vantagens do uso do 

Etanol em relação à gasolina, como por exemplo, menor nível de emissão de poluentes, maior 

valor de octanagem e maior razão de compressão, porem, uma grande barreira para a indústria 

automotiva no que diz respeito ao uso do Etanol, tem sido o estágio de funcionamento do 

motor denominado partida a frio, pois o elevado ponto de ebulição do etanol dificulta a 

formação de uma mistura gasosa dificultando a partida do motor, necessitando de tecnologias 

auxiliares para que os motores dos veículos possam entrar em regime, apenas com o uso do 

Etanol. Este trabalho propõe um estudo para avaliação de uso de um aditivo derivado do 

petróleo no Etanol, trata-se da gasolina de pirólise. A idéia se originou, de buscar uma nova 

forma de aplicação para um resíduo de processo petroquímico, visando uma aplicação na área 

de combustiveis. Busca-se neste trabalho, analisar a utilização do Etanol aditivado com 

gasolina de pirólise para a verificação de funcionamento do motor, principalmente durante o 

regime de partida a frio. Os resultados obtidos mostram que as tecnologias auxiliares para 

partida poderão ser dispensadas, possibilitando o uso apenas do combustível Etanol aditivado, 

já suficiente para suprir as necessidades em todos os estágios de funcionamento dos motores 

de combustão interna. 

 
 
Palavras chaves: Partida a Frio, Etanol, Gasolina de Pirólise, Hidrocarbonetos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The constant technological advances in the worldwide automotive industry, coupled 

with policies that encourage social equality, meant that the quantity of vehicles produced 

increased considerably in recent decades, growing well, the need and intensified search for 

oil. Besides this issue, another important factor has been the environmental concerns of 

society as a whole, which ends up increasingly demanding vehicles that produce lower 

emissions of polluting. The most reasonable solution to these problems has been the search 

for alternative fuels, which has led the development of numerous studies for this purpose. 

Brazil has advantage over most countries, because the potential for agricultural and energy in 

the country, has already developed the industry that produces an alternative fuel of vegetable 

origin, the Ethanol. Due to the use of ethanol, Brazil has been a pioneer in some innovations 

in this area including the introduction of ethanol-fueled vehicles, during the 1970s and the 

launch of vehicles called Flex Fuel, capable of producing combustion engine using gasoline, 

ethanol or a mixture of both fuels. There are several advantages of using ethanol compared to 

gasoline, for example, lower emissions of pollutants, the highest octane and higher 

compression ratio. However, a major barrier for the automotive industry regarding to the use 

of ethanol, has been the stage of engine operation called cold start, As the high boiling point 

of ethanol hinders the formation of a gaseous mixture difficult motor starting, requiring 

assistive technologies for the motor vehicle may enter into arrangements with only the use of 

Ethanol. This work proposes a study to assess the use of an additive to petroleum-derived 

ethanol, it is of pyrolysis gasoline. The idea originated, to seek a new form of application for a 

waste of petrochemical process, aiming at an application in the area of fuel. Search in this 

work, analyze the use of ethanol with gasoline additive pyrolysis for the verification of engine 

operation, especially during the regime of cold start. The results show that the assistive 

technologies for departure may be waived, allowing the use only of the fuel additive ethanol, 

enough to meet the needs for all stages of operation of internal combustion engines. 

 

Key word: Cold Start, Ethanol, Pyrolysis Gasoline, Hydrocarbons. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho constitui uma pesquisa, que visa otimizar o período de partida a frio de 

motores ciclo Otto do tipo flex, tendo como principal ponto de análise a aditivação do Etanol. 

O composto adotado como aditivo para experimento será a Gasolina de Pirólise. 

Com a introdução no mercado nacional de motores tipo flex fuel (motores estes que 

possibilitam trabalhar com a gasolina ou com o Etanol como combustível, podendo ainda 

trabalhar com uma mistura dos dois combustíveis), surgiu a problemática da partida a frio 

utilizando exclusivamente o Etanol, “devido as dificuldades impostas pelo Etanol durante a 

partida e aquecimento do motor” (Silva; Sodré, 2000, p.1).  

Várias estratégias para melhorar a partida a frio dos veículos que possuem motores 

flex foram desenvolvidas, entretanto, estes aparatos secundários à partida, tendem a elevar o 

custo final do projeto.  

 

1.1 OBJETIVOS E MOTIVAÇÃO 

 

A necessidade de propor e implementar novas soluções ou conceitos que visam 

solucionar problemas ou melhorar métodos que estão em uso, foi importante para que um 

novo horizonte fosse explorado. 

Embora as atuais tecnologias empregadas em veículos com motores ciclo Otto flex 

apresentem uma considerável eficiência, seu uso, gera um acréscimo no valor final do projeto. 

A aditivação do etanol, com a gasolina de pirólise é uma alternativa para aperfeiçoar 

o estágio de partida a frio dos motores flex, sem a necessidade de empregar novos sistemas e 

equipamentos, em virtude das características do composto a ser aplicado auxiliarem na partida 

do motor no regime frio. 

Com essa alternativa almeja-se eliminar a necessidades de sistemas e equipamentos 

suplementares no veículo, o que possivelmente, acarretará na redução de custo. 

Os objetivos fundamentais deste trabalho são: 

• Verificar a funcionalidade da Gasolina de Pirólise enquanto aditivo para o 

Etanol; 
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• Avaliar a eficiência e comportamento desse composto durante o estágio de 

partida a frio do motor; 

• Analisar as alterações nas emissões de gases, conforme procedimentos 

utilizador na inspeção veicular vigente, com a implementação desta 

alternativa. 

 

1.2 CONTEÚDO 
 

Além deste primeiro capítulo que apresenta os principais objetivos da monografia, 

bem como faz uma introdução ao tema, este trabalho conterá ainda mais quatro capítulos. O 

capítulo 2 apresentará a revisão bibliográfica, através da qual, busca-se situar o leitor sobre 

alguns conceitos básicos para o entendimento do tema, sendo assim, o capítulo discorrerá 

sobre alguns princípios de funcionamento de um motor de combustão interna, bem como seus 

principais estágios de funcionamento, alem disso, será realizada uma revisão de conceitos 

relacionados à Química, combustíveis automotivos e a emissão de poluentes geradas na 

combustão. O capítulo 3 apresentará a metodologia dos experimentos realizados, bem como, 

os materiais e equipamentos utilizados durante as análises realizadas. Embasados nos 

experimentos descritos no capítulo 3, o capítulo 4 apresentará os resultados obtidos durante os 

experimentos. Na seqüência serão descritas as conclusões e propostas para futuros 

experimentos e pesquisas. 

 

1.3 METODOLOGIA 
 

Este projeto será baseado em estudo de dados e experimentos, através dos quais, será 

verificada a autonomia da utilização do Etanol, aditivado com a gasolina de pirólise, como 

combustível, dando ênfase na análise de desempenho veicular em partida a frio e emissão de 

poluentes. 

Nos testes práticos, serão realizados utlizandos, o etanol como controle, a gasolina 

comum misturada ao etanol, como parametro comparativo para avaliar a gasolina de pirólise 

misturada ao etanol, nas mesmas condições. 

Serão realizados testes de partida e emissões, com o uso dos aditivos, em 

determinadas proporções, para avaliar sua atuação quando misturada ao etanol. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo aborda os princípios básicos de funcionamento dos motores de 

combustão interna, bem como, faz uma introdução de seus estágios principais de 

funcionamento, enfatizando a etapa que é o objetivo principal de estudo: a partida a frio. 

Outra abordagem deste capítulo será sobre alguns princípios relacionados a combustíveis, 

frisando a utilização do Etanol. Sobre o petróleo, também será tratado seus processos e 

concluindo, um detalhamento maior sobre a Gasolina de Pirólise. 

 

2.1 MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA COM IGNIÇÃO POR 
CENTELHA 

 

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

transformam a energia química do combustível em energia térmica que por sua vez é 

transformada em energia mecânica. (ACIOLI; RIOS, 2010) 

As transformações de energia em um motor de combustão interna (MCI) ocorrem 

segundo o ciclo descrito por Beau de Rochas, em 1862, através do qual sugere uma seqüência 

de operações. (OBERT, 1971) 

O ciclo idealizado por Beau de Rochas foi implementado com total êxito pelo 

engenheiro alemão Nikolaus Otto, em 1876, na construção de um motor de combustão 

interna. Desde então, os motores de combustão interna com ignição por centelha passaram a 

ser conhecidos como motores de ciclo Otto. (OBERT, 1971) 

 

2.1.1 Ciclo de Trabalho dos Motores de Combustão Interna 

 

O ciclo proposto por Rochas divide o trabalho do motor em quatro etapas, também 

denominadas “tempos” (este o motivo da expressão motores de quatro tempos): 

O chamado 1° tempo motor, corresponde ao curso de admissão, “durante o qual a 

mistura ar-combustível é aspirada para o interior do cilindro do motor. Neste momento, a 

válvula de admissão encontra-se aberta” (OBERT, 1971, p. 1). Nesta etapa, o êmbolo se 

desloca do ponto morto superior (PMS) até o ponto morto inferior (PMI). 
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O 2° tempo motor é denominado curso de compressão, durante o qual, ocorre uma 

elevação da pressão no interior do cilindro em uma conseqüente redução do volume da 

mistura, nesta etapa, tanto a válvula de admissão quanto a de escape encontram-se fechadas. 

O movimento do êmbolo nesta etapa varia entre PMI e PMS. (OBERT, 1971) 

A ignição da mistura ocorre no 3° tempo motor, quando a centelha produzida pela 

vela de ignição causa uma combustão na mistura ar-combustível. Devido ao aumento de 

pressão, em decorrência da expansão dos gases, o êmbolo se desloca do PMS ao PMI. 

Após a queima da mistura, ocorre o 4° tempo motor, a exaustão, quando os gases 

resultantes da queima são expelidos do cilindro através da válvula de escape impelidos pelo 

movimento do êmbolo que se desloca de PMI a PMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Ciclo de trabalho do motor Ciclo Otto. [adaptado de MILHOR (2002), p. 4, fig. 01] 

 

2.1.2 Partes principais de um MCI 

 

Um MCI é composto por diversas peças fixas e móveis, seus principais componentes 

são: 

Bloco do motor – onde estão os cilindros, abriga também os mancais de fixação da 

árvore de manivelas (ou virabrequim), o bloco possui ainda galerias de lubrificação e 

refrigeração. 
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Cabeçote – uma espécie de tampa do motor, na qual são montadas as válvulas de 

admissão e escape, no cabeçote ficam alojadas também as velas de ignição. (CÂMARA, 

2006) 

Conjunto Móvel – o conjunto móvel se responsabiliza pela conversão dos 

movimentos retilíneos dos pistões em movimentos rotativos do virabrequim. O conjunto é 

composto por bielas, pelos pistões, pela árvore de manivelas (virabrequim) e pelo volante do 

motor. (CÂMARA, 2006) 

Carter  – localizado na parte inferior do motor, capta o óleo lubrificante e o 

armazena. 

Sistema de lubrificação – com as funções de lubrificar, refrigerar, limpar e auxiliar 

na vedação dos pistões, este sistema possui uma bomba de óleo, que bombeia lubrificante 

para os diversos pontos do motor. (CÂMARA, 2006) 

Sistema de arrefecimento – mantém a temperatura do motor dentro dos limites 

indicados através da circulação de um fluido composto por água e aditivo. (CÂMARA, 2006) 

Sistema de alimentação – onde ocorre a formação da mistura ar-combustível 

consumida pelo motor. Através de sensores e atuadores, sob o comando da ECU (Electronic 

Control Unit), determina a quantidade ideal de combustível a ser fornecida a cada instante de 

funcionamento do motor. 

Sistema de ignição – promove centelhamentos elétricos nos cilindros, inflamando, 

no momento adequado, a mistura comprimida pelos pistões. (CÂMARA, 2006) 

A figura 2 ilustra as principais partes constituintes de um motor de combustão 

interna. 

Estes são apenas alguns dos sistemas principais de um MCI, alem destes itens, 

existem ainda diversas outras peças e subsistemas direta e indiretamente ligados ao MCI, 

como por exemplo, os diversos sensores e atuadores necessários para a ocorrência do 

gerenciamento eletrônico.  
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2.1.3 Principais Modos de Operação um MCI 

 

Durante o funcionamento de um motor, ocorre um gerenciamento eletrônico que, 

entre outras funcionalidades, delimita a quantidade de combustível a ser injetada em um 

cilindro, dada uma determinada vazão de ar admitida. O gerenciamento eletrônico controla 

também, o avanço da ignição, entre outras funções. 

Devido a este gerenciamento eletrônico, o funcionamento do motor se divide em 

modos de operação, nos quais, baseados em dados aquisitados por sensores, são enviados 

sinais para a operação dos atuadores. Abaixo, segue um resumo dos principais modos de 

operação de um MCI. 

Partida do motor – conhecida também como partida a Frio, esta etapa de 

funcionamento é uma das mais críticas, pois, o motor ainda não atingiu sua temperatura ideal 

de funcionamento, exigindo uma mistura rica (maior quantidade de combustível para 

composição da mistura). A quantidade adicional de combustível aumenta o consumo, fazendo 

Figura 2 - Principais componentes de um MCI [adaptada de http:\\www.electriauto.com\mecanica\motor-de-

combustion-interna\componentes-del-motor, acessado em 11/06/2011] 
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com que ocorra um maior índice de poluentes emitidos pelo motor. Na partida a frio, a 

ignição da centelha deve ocorrer atrasada. (mais detalhes sobre a Partida a frio, objeto deste 

estudo, estarão descritos na seção 2.2). 

Aquecimento – durante o aquecimento do motor, o mesmo ainda necessita de 

mistura rica para seu funcionamento, porem, nesta etapa já ocorre um controle do sistema de 

ignição. 

Controle em malha aberta – “durante condições de partida a frio e de aquecimento 

do motor, o sistema de controle da mistura opera em malha aberta devido ao tempo de 

aquecimento para início de operação do sensor de Oxigênio que o realimenta. [...] Sob a ótica 

de controle de emissões de poluentes, esta é a pior situação de um MCI devido à condição de 

operação do controlador da mistura e ao desempenho reduzido apresentado pelo catalisador 

nessa condição.” (PUJATTI, 2007, p. 56) 

Controle em malha fechada – a condição ideal para cada regime de funcionamento 

do motor é alcançada através do controle em malha fechada. Esta condição tem dependência 

direta de fatores como a composição dos gases de escape, o consumo específico de 

combustível, alem da potência indicada. Característica principal deste estágio é o sinal de re-

alimentação que representa a concentração dos principais gases emitidos pelo motor. O sinal 

de re-alimentação é obtido através da variação do nível de tensão do sensor de concentração 

de Oxigênio no coletor de escape (EGO – Exaust Gas Oxigen Sensor), ou Sonda Lambda (λ). 

O nível de tensão varia em função da concentração do Oxigênio, comparando-se os gases de 

escape com o ar ambiente. A figura 3 apresenta o diagrama de blocos de um sistema que 

possui controle em malha fechada. (PUJATTI, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Controle da mistura ar/combustível em malha fechada. [PUJATTI (2007), p. 59, fig. 3.24] 
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Aceleração – Segundo Câmara (CÂMARA, 2006), durante a aceleração, a demanda 

necessária para que o motor obtenha o torque solicitado pelo condutor, é atingida através do 

aumento adequado da quantidade de combustível. Conforme a velocidade em que o 

acelerador for pressionado, ocorre um enriquecimento proporcional da mistura, controlado 

pelo sistema de gerenciamento eletrônico.  

Desaceleração – “Durante esta fase de utilização do motor, acontece a sobreposição 

de duas estratégias: (i) Regime transitório negativo para manter estequiométrica a quantidade 

de combustível fornecida ao motor, garantindo uma menor emissão de gases poluentes com 

funcionamento adequado do conversor catalítico e (ii) Dash pot (fechamento gradual da 

borboleta) com intervenção no atuador de marcha lenta para queda controlada na aceleração, 

evitando emissão elevada de poluentes e trancos indesejáveis no veículo”. (CÂMARA, 2006, 

p. 110) 

Marcha lenta – O controle da marcha lenta é essencial para que a potência 

absorvida pelos acessórios, por exemplo, seja compensada de modo que garanta constante o 

regime de rotação. Para que ocorra este funcionamento do motor em marcha lenta, é 

necessário que o sistema de gerenciamento se baseie em algumas informações para que a 

rotação ideal de marcha lenta seja mantida. Alguns destes dados são: a temperatura do motor, 

a velocidade do veículo, o funcionamento do câmbio automático (caso tenha), as cargas 

exigidas pelos acessórios e a variação da tensão da bateria. 

Estes diversos modos de operação do motor exigem que o gerenciamento eletrônico 

tenha um total controle da leitura do modo de operação em que o motor se encontra para que 

controle o sistema corretamente. O controle da mistura ar-combustível, a operação do sensor 

lambda, o controle do avanço de ignição, o modo de operação da EGR (válvula de 

recirculação dos gases), a estratégia de economia de combustível e o controle dos gases 

poluentes emitidos pelo motor, são apenas alguns dos parâmetros que devem ser levados em 

consideração. A tabela 1 apresenta um resumo destas características em cada modo de 

operação: 
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Tabela 1 - Modos de controle aplicados durante a operação de um motor e principais características [MILHOR 

(2002), p. 74, Tabela 03] 

 

Conforme pode ser visto na tabela 1, cada modo de operação do motor exige que a 

mistura seja mais rica ou mais pobre, o que influencia diretamente nas emissões. Além disso, 

o trabalho executado pelo gerenciamento eletrônico é essencial para que o motor funcione 

independente do modo de operação que se encontre. 

 

2.2 PARTIDA A FRIO 
 

Esta seção tratará do estágio de partida a frio do motor, suas principais 

características, dificuldades impostas por este estágio e algumas alternativas propostas pelo 

mercado automotivo atual. 
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O mercado de produtores / revendedores de combustíveis tem sofrido ao longo dos 

anos mudanças através das quais tem sido obrigado a buscar alternativas. Como será descrito 

nas próximas seções, o Etanol, ao longo dos anos, tem sido a principal fonte de combustíveis 

alternativos para o Brasil. 

A utilização do Etanol traz diversas vantagens em relação ao uso da gasolina, como 

por exemplo, maior eficiência térmica, pois permite maiores taxas de compressão, porem, 

existem algumas desvantagens na utilização deste combustível, uma das principais, é a 

dificuldade de partida a frio, pois a destilação do Etanol só ocorre em temperaturas acima de 

78 °C. (SILVA; SODRÉ, 2000) 

Em temperaturas ambiente abaixo de 10°C, se torna praticamente impossível fazer 

com que o motor entre em regime de funcionamento quando alimentado somente com o 

Etanol, o que gera a necessidade de subsistemas ou sistemas auxiliares que supram esta falha 

característica do uso do Etanol como combustível. Uma característica importante e positiva da 

gasolina é o ponto de ebulição, que varia entre 25 ºC e 200 ºC, frente aos 78 °C apresentado 

pelo Etanol. (UTLEY et al, 2008) 

No que diz respeito ao controle de injeção, durante a partida a frio, a estratégia 

adotada é o enriquecimento da mistura, feito por uma maior abertura da válvula injetora 

durante um período de tempo após o início de funcionamento do motor, até que a temperatura 

de 60 ºC seja atingida pelo líquido de arrefecimento. Com o aquecimento do motor, ocorre 

uma correção gradativa na mistura, empobrecendo-a até as condições normais de operação do 

motor, conforme apresentado na figura 4.  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Fator de multiplicação do tempo de injeção em função da temperatura do motor. [MILHOR (2002), p. 

108, fig. I.2] 

 

Uma das estratégias amplamente utilizada nos veículos que possuem motores Flex, 

durante a partida, tem sido a injeção suplementar de gasolina durante o estágio de partida a 
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frio, devido ao seu maior poder calorífico, quando comparado ao Etanol, além de maior 

facilidade de evaporação o que facilita as primeiras revoluções do motor. (MILHOR, 2002). 

A estratégia para o acionamento do sistema auxiliar de partida a frio ou não, depende 

de algumas condições, caso estas condições não tenham sido atingidas, é dispensado o 

acionamento do sistema de partida a frio, conforme pode ser observado no fluxograma da 

figura 5 que exemplifica um algoritmo através do qual se inicia ao ser acionada a chave de 

ignição, quando acontece a leitura do último combustível registrado na ECU. Com a 

informação deste combustível, é realizada a verificação do teor de álcool presente neste 

combustível registrado, no exemplo, se este teor de álcool for inferior a 80%, o sistema 

auxiliar de partida não é acionado. Caso o teor seja superior a 80%, ocorre a verificação de 

uma segunda variável, a temperatura do motor, se esta for inferior a 20º C, o sistema de 

partida auxiliar é acionado. 

 

 

Figura 5 - Estratégia para acionamento do Sistema de Partida a Frio - VW Gol [adaptado de FROES, 2011] 

 

Este sistema de partida a frio convencional é composto basicamente pelos seguintes 

componentes: Reservatório, bomba elétrica de combustível, válvula solenóide, tampa, sensor 

de nível, tubulação, mangueiras e conexão “T”, conforme pode ser visto no diagrama 

apresentado na figura 6. (COSTA; RODRIGUES, 2007) 
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Figura 6 – Diagrama do Sistema de Partida a Frio. [adaptado de COSTA; RODRIGUES (2007), p. 2, fig. 1] 

 

Um sistema alternativo para solucionar a dificuldade na partida a frio, sem a 

utilização do reservatório auxiliar, pode ser o chamado Flex start (Bosch). Este sistema 

possui o objetivo de eliminar o reservatório de partida a frio, alem de reduzir os níveis de 

emissão de poluentes. O sistema consiste no aquecimento do combustível anterior à injeção 

do mesmo, possibilitando a otimização do uso e o controle do aquecimento do combustível, 

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

necessidade 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 

usuário até que o processo se complete (cerca de 10 segundos). Os componentes ilustrados na 

figura 7 fazem parte de um conceito de galeria de distribuição de combustível, com elementos 

de aquecimento interados e uma unidade de controle de aquecimento. Ela se compõe do tubo 

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

injetores de combustível. (ACIOLI; RIOS, 2010) Alem deste sistema apresentado pela Bosch, 

outras sistemistas possuem alternativas que partem do mesmo princípio, ou seja, o pré-

aquecimento da mistura. 
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Figura 7 – Sistema Bosch Flex Start. [ACIOLI; RIOS (2010), p. 33, fig. 11] 

 

Conforme analisado, o controle eletrônico durante o período de partida a frio, 

principalmente nos veículos equipados como motores flex, é de fundamental importância, 

tanto para o desempenho do veículo, quanto para o controle de poluentes emitidos. Outro 

detalhe importante está relacionado à falta de autonomia do Etanol, quando utilizado como 

único combustível durante a partida a frio, o que obriga a instalação de sistemas auxiliares. 

 
 

2.3 PRINCÍPIOS QUÍMICOS 

 

Esta seção aborda as informações referentes aos princípios químicos e conceitos 

relevantes, para compreensão tanto da composição dos combustíveis automotivos, como 

principalmente do composto proposto como aditivo, a gasolina de pirólise. Em resumo, trata-

se de uma revisão de conceitos químicos relevantes à compreensão do estudo. 

 

2.3.1. Breve histórico da química 

 

A primeira separação da Química em Inorgânica e Orgânica ocorreu por volta de 

1777 e foi proposta pelo químico Torbern Olof Bergman (1735-1784). (FONSECA, 2004) 
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Segundo sua definição, a Química Inorgânica estuda compostos extraídos de minerais, 

enquanto a Química Orgânica estuda os compostos extraídos de organismos vivos. 

A definição aceita atualmente foi formulada pelo químico alemão Friedrich August 

Kekulé, “Química Orgânica é a parte de Química que estuda praticamente todos os compostos 

do elemento carbono”. Essa definição foi proposta devido à presença de carbono nos 

compostos orgânicos conhecidos na época. (FONSECA, 2004) 

 

2.3.2 Ligações Covalentes Comuns 
 

Os elementos que constituem os compostos orgânicos estão inseridos no grupo dos 

ametais e de hidrogênios. Em relação aos elementos que constituem esta classe, existe uma 

importante característica em comum: a alta eletronegatividade – tendência de atrair elétrons 

em uma ligação química. (FONSECA, 2004) 

Dois átomos que possuem alto eletro negatividade podem estabelecer uma ligação 

química entre si por meio do compartilhamento de elétrons desemparelhados mais externos. 

Esse compartilhamento de elétrons desemparelhados exige a formação de um orbital 

molecular e, portanto, só pode ser feito aos pares (2 elétrons compartilhados de cada vez), já 

que em uma orbital podem existir no máximo 2 elétrons. (FONSECA, 2004) Essa ligação é 

contemplada como Ligação Covalente. 

“Orbital Atômico é a região do átomo onde a probabilidade de encontrar um elétron 

é máxima. O orbital molecular é a região onde existe maior probabilidade de encontrar um par 

de elétrons compartilhados”. (FONSECA, 2004, p. 161) As ligações covalentes ocorrem 

nessas regiões, comumente entre: 

• Átomos de hidrogênio; 

• Hidrogênio e ametais; 

• Ametais e ametais. 

Os resultados dessas ligações são moléculas e macromoléculas: 

Moléculas são estruturas constituídas por um número relativamente pequeno e 

determinado por uma molécula de átomo (de mesmos elementos ou não), que possuem a o 

menos dois átomos, mediante a uma ligação covalente. 
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Macromoléculas são estruturas formadas por um número muito grande e 

indeterminado de átomos, podendo ser o mesmo elemento ou não, ligados entre si pelo 

através do compartilhamento de elétrons. 

 

2.3.2.1 Ligações Covalentes do tipo Sigma 
 

Ligação covalente do tipo Sigma (σ) são aquelas em que há uma formação de um 

ângulo reto, entre os orbitais atômicos, ou seja, “interpenetram segundo o mesmo eixo”. 

(FONSECA, 2004) 

 

Figura 8 - Ligação tipo sigma [disponível em: http://disciplinas.ist.utl.pt/qgeral/left/acetatos/tev_C.gif, acessada 

em 27/04/11] 

 

“A ligação Sigma (σ) é uma ligação forte, portanto, necessita de muita energia para 

ser rompida durante uma reação química”. (FONSECA, 2004, p. 161) 

Existem três tipos de representações de ligações covalentes: 

• Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis: Demonstra os elétrons que estão 

presentes no átomo, os elétrons são representados por pequenas esferas.  
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Figura 9 - Fórmula eletrônica utilizada para representações de ligações covalentes (pouco usuais em 

representação de compostos químicos) [disponível em: formula química 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica, acessado em 27/04/11] 

 

• Fórmula Estrutural: Utilizada para demonstrar a estrutura da ligação. Cada par 

de elétrons que é partilhado entre dois átomos é representado por um traço, 

sendo um elétron de cada átomo.  

 

Figura 10 - Molécula de Propanona [disponível em: formula estrutura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estrutural, acessado em 27/04/11] 

A fórmula estrutural pode ser qualificada em completa, condensada e condensada 

linear: 

o Completa: Apresentam todos os átomos e suas ligações, a figura 8 

demonstra essa representação, comumente utilizada para verificações 

das ligações, muito prática em utilizações com cadeias carbônicas 

mais complexas. 

o Condensada: É mais compacta, em comparação a representação 

completa e apresentam cada átomo de carbono e os átomos ligados a 

ele. 

Exemplo: Propanona (Dimetil Cetona ou Acetona) (H3-CHO) Propanal 

(Propaldeído) (H3C-CH2C-CO-CH3). 

• Condensada Linear: Diferentemente das representações anteriores, sua 

representação é feita através de linhas, nas quais o carbono e o hidrogênio 

ligado a eles ficam subentendidos. Cada extremidade da linha é um carbono 

com seus hidrogênios. 

Fórmula Molecular: é a mais comumente usada. Sua representação mostra somente o 

tipo e a quantidade de átomos da molécula, entretanto, não demonstra as ligações entre os 

átomos e a distribuição eletrônica dessas ligações.  
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Figura 11 - Representação molecular da acetona [FONSECA, 2004] 

 

2.3.2.2 Ligação Covalente do tipo Pi 
 

Quando existe uma segunda ou terceira ligação covalente entre dois átomos, é feita 

necessariamente pelos eixos paralelos e é denominada do tipo Pi (π). 

Segundo FONSECA (2004) “Ligação covalente Pi (π) é aquela em que os orbitais 

atômicos se interpenetram segundo eixos paralelos.” 

A Ligação pi é uma ligação mais fraca e mais fácil de ser rompida durante uma 

reação química. As fórmulas representativas das ligações Pi seguem o mesmo modelo da 

representação Sigma.  

Com isso podemos afirmar que: 

• Se esses átomos fizerem apenas uma ligação covalente, ligação simples, ela 

será do tipo sigma (σ); 

• Se esses átomos fizerem duas ligações covalentes, ligação dupla, a primeira 

será do tipo sigma (σ) e a outra será necessariamente do tipo Pi (π); 

• Se esses átomos fizerem três ligações covalentes, ligação tripla, a primeira será 

do tipo sigma (σ) e a outras duas serão necessariamente do tipo Pi (π). 

 

Figura 12 - Tipos de ligações existentes [disponivel em :A graça da quimica -

http://agracadaquimica.com.br/index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=2&id=56] 

 

2.3.3 Elementos Organógenos 
 

Denominam-se elementos organógenos quatro elementos que formam praticamente 

todos os compostos de Química Orgânica: C, H, O, e N. (FONSECA, 2004) 
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Existem também outros elementos que formam os compostos Orgânicos, entretanto 

encontra-se em número menor, como o enxofre, o fósforo e os halogênios: cloro, bromo, iodo 

e eventualmente o flúor. 

As bases fundamentais da Química Orgânica são constituídas pelas definições dos 

Postulados de Kekulé. Estes Postulados são: 

1° Postulado: O Carbono é tetravalente, ou seja, pode fazer 4 ligações covalente. 

2° Postulado: As 4 ligações simples (do tipo σ) de carbono são iguais.  

3° Postulado: O Carbono é capaz de formar cadeias (ligações químicas sucessivas) 

com outros carbonos. 

 

2.3.4 Ressonância 
 

Ressonância é a deslocalização constante e permanente dos elétrons da(s) 

ligação(ões) do tipo π em uma molécula. (FONSECA, 2004) 

Deste modo, uma molécula pode ser representada por duas ou mais fórmulas 

estruturais distintas, somente alterando a(as) ligações(ões) π de posição, “e se 

experimentalmente for constatado que a estrutura real da molécula é intermediaria ás formas 

esperadas teoricamente conclui-se que a substância sofre ressonância.” (FONSECA, 2004) 

A figura 13 demonstra uma molécula de Benzeno, sua fórmula estrutural permite ser 

representada das seguintes formas: 

 

 

Figura 13 - Fórmula Estrutural do Benzeno [FONSECA, 2004, p. 450] 

 

2.3.5 Classificação de Compostos 
 

Classificam-se os compostos orgânicos nos seguintes grupos: 
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• Compostos Aromáticos: São aqueles que possuem um anel de benzeno , ou 

apresentam características iguais ao benzeno (figura 14). 

 

 

Figura 14 - Anel Benzênico [disponível em: Brasil escola -

http://www.brasilescola.com/upload/e/benzeno.jpg,acessado em 27/04/11] 

 

• Compostos Heterocíclicos: Apresentam uma cadeia carbônica fechada com um 

átomo diferente de carbono entre dois carbonos. 

• Compostos Alifáticos: São todos os demais compostos orgânicos. 

 

2.3.6 Classificação de Cadeias Carbônicas 
 

Cadeias carbônicas são estruturas formadas por átomos de carbono que estão ligados 

entre si, entretanto recebem uma classificação totalmente independente daquela atribuída ao 

composto orgânico. (FONSECA, 2004) 

As cadeias carbônicas são divididas em: 

Cadeias Acíclicas Alifáticas: As cadeias carbônicas desse tipo são cadeias abertas, 

ou seja, “apresentam no mínimo, duas extremidades distintas” (FONSECA, 2004). Essas 

cadeias podem ser classificadas:  

• Quanto ao tipo de ligação entre os carbonos: 

o Saturadas: Uma cadeia é classificada como saturada quando apresenta 

apenas ligações simples (tipo σ); 

o Insaturada: Apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla (tipo π) 

entre carbonos. 

• Quanto à presença de heteroátomo (átomo diferente entre dois carbonos): 

o Homogênea: Não há presença de heteroátomos; 
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o Heterogênea: Apresenta um heteroátomo.  

Os carbonos que fazem parte de uma cadeia carbônica podem ser classificados de 

acordo com a quantidade de ligações que fazem com outros carbonos, conforme figura 15.  

 

 

Figura 15 - Cadeia carbônica, conforme ligações com outros carbonos [disponível em: 

http://www.infoescola.com/quimica-organica/carbono-primario-secundario-terciario-e-quaternario/, acessado em 

27/04/11] 

 

Carbono primário: Faz no máximo uma ligação com outro carbono. 

Carbono secundário: Faz duas ligações com outros carbonos da cadeia. 

Carbono terciário: Faz três ligações com outros carbonos da cadeia. 

Carbono quaternário: Faz quatro ligações com outros carbonos da cadeia. 

Quanto ao tipo de carbono, primário, secundário, terciário ou quaternário, a cadeia 

homogênea pode ser normal ou ramificada. 

• Normal: Conhecidas também como cadeias retas ou lineares são cadeias que 

apresentam apenas carbonos primários e secundários. 

• Ramificada: São cadeias que apresentam pelo menos um carbono que seja 

terciário ou quaternário. 

Cadeias Cíclicas Aromáticas: São Cadeias carbônicas cíclicas (fechadas). São ditas 

aromáticas quando apresentam pelo menos um anel benzênico. Podem ser classificadas, em 

Mononuclear ou Polinuclear. (FONSECA, 2004) 

 

• Mononuclear: Existe um núcleo benzênico.  

• Polinuclear: Existe mais do que um núcleo benzênico.  

Também pode ser classificada em Núcleo condensado e núcleo isolado. 

• Núcleo condensado: È quando o núcleo tem dois carbonos em comum. 
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• Núcleo Isolado: Não há compartilhamento de carbonos entre os núcleos. 

 

Cadeias Cíclicas Alicíclicas: São cadeias carbônicas cíclicas que não possuem 

núcleos aromáticos. Essas cadeias são classificadas do mesmo modo que as cadeias acíclicas. 

 

2.3.7 Nomenclatura de Compostos 
 

Segundo FONSECA (2004), a nomenclatura de compostos tem como objetivo 

esquematizar a formula estrutural do composto orgânico e vice-versa. 

 

2.3.7.1 Compostos Orgânicos de Cadeia Normal 
 

Esses compostos orgânicos, não aromáticos, são divididos em três partes: Prefixo 

Infixo e Sufixo. 

• Prefixo: Indica o número de átomos de carbono que compõem a cadeia 

principal.  

A palavra ciclo é utilizada antes do nome, e ligada ao prefixo, quando a uma cadeia 

carbônica for alicíclica (fechada). 

 

1C = met  6C = hex  11C = undec  
2C = et 7C = hept  12C = dodec  

3C = prop  8C = oct  13C = tridec  
4C = but  9C = non  15C = pentadec  
5C = pent  10C = dec  20C = eicos  

 

Tabela 2 - Prefixos de compostos Orgânicos [disponível em: nomenclatura de compostos orgânicos 

http://www.algosobre.com.br/quimica/nomenclatura-dos-compostos-organicos.html, acessado em 27/04/11] 

 

• Infixo: O infixo mostra qual é o tipo de ligação existente entre carbono. Pode 

ser simples, dupla ou tripla. 

 

todas simples = an  duas duplas = dien  
uma dupla = em três duplas = trien  
uma tripla = in  duas triplas = diin  
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Tabela 3 - Infixos de compostos Orgânicos [disponível em: nomenclatura de compostos orgânicos 

http://www.algosobre.com.br/quimica/nomenclatura-dos-compostos-organicos.html, acessado em 27/04/11] 

 

• Sufixo: O Sufixo indica a que função composto orgânico pertence. 

 

hidrocarboneto  no 
álcool  ol  

aldeído  al 
cetona  ona 

Ácido carboxílico  óico  
Amina  amina  
Éter  óxi  

Tabela 4 - Sufixos de compostos Orgânicos [disponível em: http://www.algosobre.com.br/quimica/nomenclatura-

dos-compostos-organicos.html, acessado em 27/04/11] 

 

• Grupo Funcional: Cada função apresenta um grupo funcional, que são átomos 

ligados, de maneira determinadas, de modo a atribuir propriedades químicas 

similares a uma série de compostos orgânicos distintos. 

 

2.3.8 Hidrocarbonetos 
 

Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas os elementos carbono e 

hidrogênio (CxHy). (FONSECA, 2004) 

Os hidrocarbonetos seguem o modelo para nomenclatura: prefixo+infixo+o e são 

divididos em dois grupos: 

• Aromáticos: São aqueles que possuem ao menos um anel benzênico. 

• Alifáticos: São os demais compostos de hidrocarbonetos. 

 
2.3.8.1 Propriedades Gerais dos Hidrocarbonetos 
 

Fases de Agregação: Em condições de Temperatura e pressão ambiente, pode se 

dizer que os hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 carbonos são gasosos, os que possuem de 

5 a 17 carbonos são líquidos e os que possuem acima de 17 carbonos são sólidos. 

(FONSECA, 2004) 

Solubilidade: São insolúveis em água 
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Reatividade: Nos compostos saturados de cadeias acíclicas, nos compostos cíclicos 

com 6 ou mais carbonos e compostos aromáticos apresentam baixa reatividade. Em 

compostos insaturados de cadeias acíclicas apresentam reatividade média e compostos 

cíclicos que possuem de 3 a 5 carbonos apresentam reatividade alta. (FONSECA, 2004) 

Densidade: Apresentam densidade menor que a da água. 

 

2.3.9 Principais Grupos de Hidrocarbonetos 
 

Este tópico apresenta de modo objetivo os principais grupos de hidrocarbonetos e 

suas características relevantes. 

Os grupos mais comuns de hidrocarbonetos são os Alcanos e os Alcenos.  

• Alcanos: São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam somente 

ligações simples entre carbonos. São comumente chamados de parafinas. O 

nome parafina, derivada do latim, parum affinis, que significa pouca 

afinidade, pois são muito pouco reativos. 

Os Alcanos possuem a formula geral, CnH2n+2 (FONSECA, 2004) 

 

 

Figura 16 - Molécula de Butano [disponível em: http://www.brasilescola.com/quimica/polaridade-dos-

compostos-organicos.htm, acessado em 27/04/11] 

 

• Alcenos: São hidrocarbonetos de cadeia aberta onde ocorre uma ligação dupla 

(en) entre carbonos. Devido a presença da ligação π entre carbonos, os 

alcenos são mais reativos que os alcanos. (FONSECA, 2004) 

Devido ao aspecto oleoso, em especial de alcenos com mais de 5 carbonos, recebem 

o nome de olefinas, palavra grega que significa “gerador de óleo”. Sua fórmula geral é CnH2n. 
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Figura 17 - Molécula de Metipropeno [disponível em: http://saber.sapo.ao/wiki/Buteno,acessado em 27/04/11] 

 

• Alcadienos: Apresentam duas ligações duplas(dien) entre carbonos. São 

hidrocarbonetos de cadeia aberta 

• Alcinos: Apresentam uma ligação tripla(in) entre carbonos.São 

hidrocarbonetos de cadeia aberta 

A fórmula geral de alcinos e alcadienos é CnH2n-2 

Os grupos apresentados a seguir são compostos de cadeia cíclica: 

• Ciclanos: Apresentam apenas ligações simples (an) entre carbonos. São 

hidrocarbonetos de cadeia fechada. 

Possuem a fórmula geral CnH2n. 

• Ciclenos: Apresentam uma ligação dupla (en) entre dois carbonos. São 

hidrocarbonetos de cadeia fechada. 

Sua fórmula geral é CnH2n 

Hidrocarbonetos com anel aromático: Esses grupos de hidrocarbonetos são 

compostos que apresentam ao menos um núcleo ou anel aromático, ou seja, “um ciclo plano 

com 6 átomos de carbono que estabelece entre si ligações ressonantes (intermediárias entre 

simples e duplas). (FONSECA, 2004) São Também aqueles compostos que apresentam 

características semelhantes ao benzeno. 

O nome aromático vem do fato de compostos como benzenos e seus derivados 

apresentarem um odor comum. Não seguem regras de nomenclaturas, pois são compostos 

atípicos, recebem apenas a terminação eno. 

Os aromáticos são muito estáveis somente reagindo em condições enérgicas. Devido 

às ligações π, da qual é formado. 
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Conforme pôde ser observado, há uma vasta variedade de conceitos químicos, 

porem, nesta seção, buscou-se apresentar aqueles que são de maior relevância para o 

desenvolvimento do estudo em questão, ou seja, os presentes nos combustíveis em uso neste 

trabalho, etanol, gasolina comum e gasolina de pirólise. Dos quais destacamos, os compostos 

aromáticos, compostos olefinicos e os hidrocarbonetos saturados, responsáveis por determinar 

as características do combustível. 

 

2.4 COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS 

 

Esta seção trará uma síntese sobre as características dos combustíveis automotivos, 

abordando desde a extração do petróleo a características da gasolina e do Etanol. 

De uma maneira geral, os combustíveis são elementos que ao reagirem com o 

Oxigênio (O2), liberam energia, por exemplo, através do processo de combustão em um 

motor. Com diversas aplicações, serão abordadas neste texto apenas as relacionadas aos meios 

de transporte, especificamente, aos veículos de ciclo Otto. 

Os combustíveis utilizados nos automóveis podem ser de origem animal ou vegetal, 

como o Etanol e alguns óleos vegetais, podem ainda ser de origem mineral (fóssil), grupo ao 

qual fazem parte os derivados do petróleo. Existem ainda alguns combustíveis gasosos. 

A seção 2.4.1 tratará do principal e mais utilizado dos combustíveis, a gasolina, 

dando ênfase ao processo de obtenção através da fonte geradora: o petróleo. Posteriormente, 

será abordado também, o Etanol, combustível de origem vegetal. 

 

2.4.1 Petróleo: Origem, Extração, Refino e Aplicações 

 

A palavra petróleo tem o significado de óleo de pedra, devido a sua origem: 

impregnado em rochas porosas (arenito), normalmente situadas abaixo do fundo do mar. O 

petróleo tem em sua composição, alem dos hidrocarbonetos, compostos contendo o 

nitrogênio, oxigênio e enxofre. (FONSECA, 2004) 

Ainda conforme FONSECA (FONSECA, 2004), a origem do petróleo é a 

decomposição de seres marinhos, que ao longo de milhões de anos, sofreram diversas 

alterações como ações de bactérias, alem de variações de pressão e calor. Estas alterações 
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ocorrem a uma profundidade de 3.000 metros. As pequenas gotículas de petróleo se juntam 

em grandes volumes, que conforme a variação de pressão é expelida das formações rochosas. 

Devido à pressão de gases, como o metano, presentes em uma jazida de petróleo, 

quando ocorre a perfuração, a pressão destes gases faz com que o petróleo jorre para fora. 

Com a diminuição da pressão, o petróleo deixa de jorrar, assim se obtém o chamado petróleo 

bruto. O petróleo bruto contem impurezas que exigem processos de purificação que podem 

ser: decantação (separa o petróleo da água) ou filtração (retira impurezas sólidas). 

(FONSECA, 2004) 

A chamada destilação fracionada separa o petróleo em misturas menos complexas 

de hidrocarbonetos. Os vapores dos líquidos passam por caminhos dentro da torre de 

resfriamento, através dos quais, vapores que possuam pontos de ebulição mais elevados, vão 

sendo alojados em pontos mais inferiores do que aqueles com menores pontos de ebulição. A 

figura 18 resume o processo de fracionamento do petróleo. 

As frações mudam conforme a origem e o tipo de petróleo, podendo ser classificadas 

em: (FONSECA, 2004)  

• Base parafínica (90% de alcanos); 

• Base asfáltica (hidrocarbonetos de alta massa molar); 

• Base naftênica (15% a 20% de ciclanos) e; 

• Base aromática (25% a 30% de aromáticos). 
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Figura 18 - Fracionamento do Petróleo. [FONSECA (2004), p. 486] 

 

 

Na tabela 5 são apresentadas algumas frações obtidas da destilação fracionada do 

petróleo, bem como suas principais aplicações. (FONSECA, 2004) 

 

Frações Composição aproximada 
Ponto de 

ebulição/°C 
Utilização principal  

Gás natural 
De 1 a 2 carbonos CH4 (de 

70% a 99%) C2H6 (de 0,5% a 
7%) H2S, C02, N2, He etc. 

De-162°C a-
75°C 

Combustível e matéria-prima na síntese de 
compostos orgânicos e na fabricação de 

plásticos. 

Gás engarrafado ou 
gás liquefeito de 
petróleo (GLP) 

De 3 a 4 carbonos De -42 °C a 20 °C 
Combustível, gás de cozinha e matéria-

prima na síntese de compostos orgânicos e na 
fabricação de borracha. 

Éter de petróleo De 5 a 6 carbonos De 20 °C a 60 °C 
Solventes em lavagens a seco. 0 nome éter 

vem da alta volatilidade desses 
hidrocarbonetos. Benzina De 7 a 8 carbonos De 60 °C a 90 °C Solvente orgânico. 

Nafta ou ligroína De 8 a 9 carbonos De90°C a 120°C Solvente e matéria-prima na indústria 
petroquímica. 

Gasolina De 6 a 10 carbonos De 40 °C a 200 °C Combustível de motores de explosão. 

Querosene De 10 a 16 carbonos De 150°C a300°C Iluminação, solvente, combustível do-
méstico e combustível para aviões. 
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Óleo diesel, gás o/7 ou 
óleo combustível 

De 15 a 18 carbonos De250°C a350°C Combustível de ônibus e caminhões. 

Óleo lubrificante De 1 6 a 20 carbonos De 300 °C a 400 °C Lubrificantes de máquinas e motores. 

Vaselina Acima de 20 carbonos Não Disponivel  

Lubrificante, pomadas e cosméticos, 
indústria alimentícia (em produtos de 
panificação e no processamento de 

frutas secas). 

Parafina Sólidos de massa molar elevada (por 
exemplo, C36H74) 

De 47 °C a 65 °C 
Fabricação de velas, indústria de alimentos, 
indústria cosmética, impermeabilização, 

revestimento de papel. 

Asfalto 

Mistura de hidrocarbonetos 
parafínicos, aromáticos e 

compostos heterocíclicos que 
contêm enxofre, nitrogénio e 

oxigénio 

132°C 
(ponto de infla-

mação) 

Pavimentação de ruas e calçadas, vedação de 
encanamentos e paredes, impermeabilização 

de cascos de embarcações, adesivos em 
laminados elétricos, revestimentos 

antioxidantes. 

Coque de petróleo 
Resíduo sólido da destilação 

destrutiva   (carbonização) do 
petróleo 

Não Disponivel 

Redução do ferro em alto-forno, reves-
timento de fornos refratários, obtenção do 
alumínio (eletrodos de carbono) e como 

fonte de gás de síntese. 
 

Tabela 5- Frações obtidas na destilação do petróleo [adaptado de FONSECA (2004), p. 487] 

 
 

2.4.2 Gasolina 

 

A gasolina não era o principal objetivo da exploração do petróleo, porem, com a 

expansão do mercado de motores de combustão interna, graças a suas características como 

alta energia de combustão e alta compressibilidade, foi escolhida como a melhor opção de 

combustível para os MCI’s. (MELLO, 2008) 

Porem, a gasolina obtida diretamente através do fracionamento do petróleo cru, está 

na faixa entre 7% e 15% do total, quantidade insuficiente para atender a demanda energética 

mundial. Surgem então, métodos para a produção da gasolina, não dependendo mais apenas 

do fracionamento do petróleo. (FONSECA, 2004) 

Cracking ou pirólise do petróleo – (“quebra pelo fogo”), “quebra” das moléculas 

de hidrocarbonetos de frações como querosene, óleo diesel e lubrificante. Ocorre em 

temperaturas entre 450 ºC e 700 ºC. 

Polimerização – (união), combinação de alcenos (pequenas moléculas), originando 

os alcanos através de hidrogenação catalítica. 



42 
 

 
 

Reforming ou isomerização e reforma catalítica – (reformar / reestruturar) 

transformação das cadeias de hidrocarbonetos de cadeias normais em cadeias ramificadas 

(cíclicas ou aromáticas). Este processo aumenta a qualidade da gasolina. 

Gasolina Sintética – mistura de hidrocarbonetos, obtida a partir do carvão mineral. 

 

2.4.2.1 Composição da gasolina 

 

A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos voláteis, constituída por 

hidrocarbonetos entre 4 a 12 átomos de carbono, possui ainda, baixas concentrações de 

contaminantes naturais, como enxofre, oxigênio, metais e nitrogênio. Os hidrocarbonetos 

podem ser classificados como: (MELLO, 2008) 

• Parafinas normais e ramificadas (cadeia linear); 

• Ciloparafinas ou Naftênicos (cadeia cíclica); 

• Olefinas (ligação carbono-carbono), responsável pela instabilidade química 

da gasolina; 

• Aromáticos (possuem anel benzênico em sua estrutura molecular), 

responsáveis pela geração de fumaça e depósitos de carbono durante a 

combustão. 

A gasolina consumida nos veículos pode conter ainda compostos como o tolueno ou 

xilenos, metanol ou etanol anidro, antioxidantes, antidetonantes, detergentes, anticongelantes, 

desativadores de metal, corantes, entre outros. A tabela 6 ilustra algumas correntes 

formadoras de gasolina, suas propriedades e processos para obtenção. (MELLO, 2008) 
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Tabela 6 - Composição da gasolina, segundo o processo de obtenção. [MELLO (2008), p. 31, Quadro 3] 

 

2.4.2.2 Octanagem da Gasolina 

 

A octanagem é a propriedade que o combustível tem de resistir à compressão sem 

entrar em auto-ignição, sendo assim, quanto maior a octanagem, maior o poder de combustão 

do combustível. Os níveis de octanagem são a base para determinação das taxas de 

compressão, durante o projeto de um motor. (MELLO, 2008) 

Conforme MELLO (2008), a octanagem pode ser determinada através de três 

métodos distintos: (i) MON, Motor Octane Number, resistência à detonação em condições de 

plena carga do motor, (ii) RON, Research Octane Number, resistência à detonação em baixa 

rotação e (iii) IAD, Índice Antidetonante, média aritmética dos métodos MON e RON. No 

Brasil, o método utilizado é o MON. Em relação aos níveis de octanas, o n-heptano é uma 

substância com pouca resistência à compressão (zero octanas), já as substâncias com índice de 

octanas 100, são denominadas iso-octanas. 

No Brasil, existem cinco tipos de gasolinas disponíveis para utilização em 

automóveis, são eles: Tipo A, Tipo A Premium, Tipo C, Tipo C Premium e Tipo C Podium. 

(MELLO, 2008) 

 

2.4.3 Etanol 

 

A crise mundial do petróleo em 1973 motivou a utilização do álcool etílico como 

combustível. O chamado Etanol é constituído por dois átomos de carbono, seis de hidrogênio 

e um de oxigênio (C2H5OH). Como combustível, o álcool pode ser utilizado na forma 

hidratada ou na forma anidra junto à gasolina. A forma anidra, não possui água, é adicionada 

a gasolina tipo A, formando a gasolina tipo C. Já a forma hidratada possui água em sua 

composição, é utilizada como combustível para determinados motores. Dos, 

aproximadamente, 35 bilhões de litros produzidos no mundo, 60% são para utilização como 

combustível. (TORRES, 2011) 
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O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, agricultura esta, 

desenvolvida desde meados do século XVI, quando o produto foi introduzido no país pelos 

portugueses. No Brasil, a cana-de-açúcar, alem de ser fonte para combustíveis veiculares, 

também é utilizada na alimentação, como geradora de energia, podendo ainda ser matéria-

prima para a produção de plásticos. (MITSUTANI, 2010) 

Segundo MITSUTANI (MITSUTANI, 2010), No final dos anos 70, o Proálcool 

(Programa de Incentivo ao Álcool), fez com que a produção de etanol crescesse 

substancialmente no país. Este programa visava o incentivo à produção de uma nova fonte de 

combustível, com o intuito de substituir a gasolina. Durante a década de 80, ações por parte 

do governo foram tomadas para que não houvesse queda no consumo de Etanol, pois, neste 

período, o preço da gasolina encontrava-se em queda. A principal ação tomada foi a adição do 

Álcool anidro (Etanol) na composição da gasolina (cerca de 20% a 25%). Houve um aumento 

na produção de Etanol oriundo da cana-de-açúcar até a década de 90, quando o Proálcool 

terminou, estabilizando a produção do Etanol, que apenas no início dos anos 2000, teve um 

novo crescimento motivado não só pela alta dos preços de petróleo, como também, pelas 

maiores exigências ambientais quanto às emissões de poluentes. 

Enquanto no Brasil o Etanol é derivado da cana-de-açúcar, pode ser derivado a partir 

de biomassa, por exemplo, do milho nos Estados Unidos, podendo ainda ser obtido através da 

hidratação catalítica do etileno. Alem da já citada dificuldade em estágios de partida a frio, o 

Etanol apresenta ainda menor densidade de energia, corrosões mais severas, miscibilidade 

com água e toxicidade para os ecossistemas quando comparado à gasolina. Em contra partida, 

possui um maior valor de octanagem, maior velocidade de queima e maior razão de 

compressão. (ACIOLI; RIOS, 2010) 

A tabela 7 apresenta algumas características comparando os combustíveis Etanol e 

gasolina, importante salientar algumas características apresentadas na tabela, por exemplo, o 

ponto de ebulição, enquanto o do Etanol é de 78,4º C, o da Gasolina varia em um intervalo de 

25º C a 200º C, isso implica em um menor percentual de Etanol que vaporiza na formação da 

mistura inflamável, quando comparado à Gasolina. (UTLEY et all, 2008) 

 

Propriedade Gasolina Etanol 
Fórmula molecular  ~CH1.85 C2H5OH 
C (% em massa) ~86.6 52.1 
O (% em massa) 0 34.7 
Densidade a 20 ˚C (kg / L) ~0.74 0.79 
Stoichoimetric AFR (1) ~14.6 9.0 
Menor valor de aquecimento (kg / MJ) ~43.5 26.8 
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Menor valor de aquecimento (L / MJ) ~32.2 21.2 
Menor valor de aquecimento (kg / MJ / RSFA) ~2.90 2.98 
CO2 (g / MJ) ~72.9 71.3 
Ponto de ebulição (˚C) 25~200 78.4 
Calor latente de vaporização (kJ / kg) ~300 855 
Research Octane Number 91~98 ~110 
Temperatura de ignição (˚C) ~300 420 

 

Tabela 7 - Propriedades Físicas da gasolina e do Etanol. [UTLEY et al (2008), p. 2, Tabela 1] 

 

Alem do Ponto de Ebulição, outra comparação interessante é o Calor latente de 

Vaporização, aproximadamente 300 KJ / Kg, frente aos 855 KJ / Kg apresentados pelo 

Etanol, ou seja, a quantidade de energia necessária para converter o combustível líquido em 

gás, é quase três vezes maior no Etanol. Outro fator relevante é a temperatura de ignição, 

aproximadamente 120º C maior no Etanol, o que exige uma maior energia de ignição para 

inflamar a mistura. (UTLEY et all, 2008) 

Entre diversas vantagens da utilização do álcool etílico, pode ser citada a ausência de 

enxofre em sua composição, não gerando emissão de SOX (detalhes sobre emissões serão 

abordados na seção 2.6); a insignificante emissão de material particulado devido à baixa 

quantidade de partículas de carbono formadas na combustão; por a temperatura de chama ser 

menor, tanto hidrocarbonetos como Os NOX são reduzidos; possui ainda maior octanagem e é 

praticamente isento de olefinas e aromáticos. (TORRES, 2011) 

Devido à crescente produção de veículos flex fuel, resta evidente ao usuário comparar 

diversos fatores entre gasolina e Etanol no momento da escolha do combustível para abastecer 

o veículo. 

 
 

2.5 FORMAÇÃO DA MISTURA AR-COMBUSTÍVEL 

 

Analisadas as principais características dos combustíveis automotivos, esta seção 

tratará da mistura necessária para a combustão, ou seja, quanto de combustível se faz 

necessário para que ocorra a chamada combustão completa. 

Uma mistura é considerada ideal, ou seja, estequiométrica, quando o Oxigênio (O2), 

presente no ar admitido, for suficiente para que ocorra uma reação completa com a massa de 
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combustível inserida na mistura e que esta reação tenha como produtos o Dióxido de Carbono 

(CO2), vapor de água (H2O) e outros gases inertes. (PUJATTI, 2007) 

Levando em consideração que o ar atmosférico possua 79% de N2 e 21% de O2, 

considerando ainda a gasolina como C8H17, a reação ideal está descrita na equação 1: 

(MILHOR, 2002) 

 

C8H17 + 12,5 O2 + 46,1 N2 → 8 CO2 + 8,5 H2O + 46,1 N2 (1) 

 

Já para o Etanol (C2H5OH), a reação é a expressa pela equação 2: 

 

C2H5OH + 3 O2 + 11,3 N2 → 2 CO2 + 3 H2O + 11,3 N2 (2) 

 

As relações apresentadas pelas equações 1 e 2, são as consideradas perfeitas, porem, 

a combustão real não é perfeita e alem dos gases CO2 e H2O, a exaustão contem também 

gases como Monóxido de Carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) 

não queimados, entre outros. (MILHOR, 2002) A seção 2.6 apresentará um maior 

detalhamento sobre emissões devido à exaustão destes gases. 

Baseando-se no número de mols que compõe cada componente da equação (3), 

encontra-se a equação ideal, determinando a quantidade de ar e de combustível necessária, 

para a chamada relação estequiométrica, que define a relação A/C (Ar / Combustível) ideal: 

(MELO; SILVA, 2011) 

• Massa de ar consumida na reação (Mar): 

Mar = [3 * (1 + 3,764) mol] * [28,960 g/mol] = 413,89 g (3) 

• Massa de combustível consumida na reação (Mcomb): 

Mcomb = [1 mol] * [(24 + 6 + 16) g/mol] = 46,0 g (4) 

• Razão estequiométrica (A/C): 

A/C = Mar / Mcomb = 9,0 , A/C(s) = 9:1 (5) 

Tendo a concentração de Oxigênio (O2) presente no ar atmosférico como referência, 

ao variar o tipo de combustível, a relação estequiométrica também varia. A tabela 8 
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exemplifica a variação da razão estequiométrica, conforme variação do combustível. (MELO; 

SILVA, 2011) 

 

Combustível A/C(s) Kg/Kg 

Gasolina Pura (E0) 14,7:1 

Etanol (E100) 9,0:1 

Gasolina Comum (E22) 13,2:1 

Diesel 15,2:1 

Metanol 6,4:1 

Metano (CH4) 17,2:1 

Propano (C3H8) 15,6:1 

Butano (C4H10) 15,4:1 

Hidrogênio 34,0:1 

Tabela 8 - Variação da relação A/C conforme variação do combustível [adaptado de PUJATTI, 2007, p. 31, 

Tabela III.2] 

 

A variação da relação A/C, implica no chamado fator lambda (conforme equação 6, 

seção 2.6), onde, se este fator, ao ser analisado, for diferente de 1, tem-se definido excesso ou 

falta de ar para a combustão. O fator lambda (λ) define também as terminologias de mistura 

rica (falta de ar e excesso de combustível) ou mistura pobre (excesso de ar e falta de 

combustível). (MELO; SILVA, 2011) 

A próxima seção descreverá sobre as emissões geradas pelos motores, 

principalmente ciclo Otto, nela será novamente abordado o fator lambda (λ). 

 

2.5.1. Aprendizagem do Combustível em motores Flex 
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A possibilidade de flexibilidade do combustível nos motores Flex, acarreta em uma 

conseqüência: a necessidade da identificação, por parte da ECU, de qual o combustível está 

sendo injetado e conseqüente variação da relação A/C. 

A ECU contem um software específico para aquisitar os dados da sonda lambda 

para reconhecer o combustível utilizado e qual a proporção (etanol / gasolina) admitida pelo 

motor. Estes dados servem para ajuste de ângulo de ignição, tempo de injeção, entre outros 

parâmetros necessários para a funcionalidade dos motores Flex. Para o reconhecimento do 

combustível, ou seja, diferenciação entre gasolina e etanol, a ECU utiliza-se das informações 

de taxas de octanagem e a estequiometria diferente entre os combustíveis. (MELO; SILVA, 

2011) 

Outro sinal monitorado pela ECU é o nível de combustível do tanque, este 

monitoramento visa identificar se ocorreu um novo abastecimento. Identificado um 

reabastecimento, a ECU inicia um processo denominado aprendizagem, para identificar qual o 

‘novo’ combustível abastecido. Após o veículo ser desligado, a última informação de 

aprendizagem, ou seja, a informação do último combustível fica armazenada na memória da 

ECU. (MELO; SILVA, 2011) A figura 19 ilustra um fluxograma simplificado do processo de 

aprendizagem do novo combustível realizado pela ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

O período para aprendizagem, após a identificação de variação do nível de 

combustível muda conforme estratégia do fabricante do motor e da ECU, para que ocorra esta 

aprendizagem, estima-se que o veículo deva percorrer uma quilometragem entre quatro e oito 

quilômetros (em trechos urbanos) após o abastecimento com um combustível diferente do 

anterior. 

Figura 19 - Fluxograma simplificado do processo de aprendizagem realizado pela ECU. 
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Desta maneira, é importante observar que se ocorrer abastecimento do veículo, 

principalmente se o combustível for diferente do anterior,  não se deve desligar o veículo logo 

em seguida, pois a aprendizagem estará incompleta, como conseqüência, na próxima vez que 

o veículo for ligado, a ECU estará adaptada com o combustível anterior e executará os mapas 

incoerentes com o combustível que encontra-se abastecido o veículo. 

 

2.6 EMISSÕES 
 

 

A questão ambiental, ao longo dos anos, tem se tornado motivo de preocupação para 

toda a população. Após a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, a evolução 

tecnológica tem trazido diversos benefícios para a humanidade, como aumento do conforto, 

por exemplo. Aliado ao desenvolvimento, aumentou significativamente o nível de emissões, o 

que resultou em problemas como o aquecimento global, efeito estufa, buracos na camada de 

ozônio, entre outras dificuldades vividas por todo o planeta. 

Um dos grandes responsáveis pelo aumento da emissão de poluentes têm sido os 

veículos automotores. As emissões veiculares são resultados de gases emitidos na atmosfera, 

oriundos da combustão incompleta de elementos fósseis presentes no combustível. 

Algumas das fontes de emissões veiculares podem ser vistas na figura 20 e são a 

evaporação do combustível, ou pelo resfriamento do motor, ou no reabastecimento, em 

movimento, parado, ou conforme a variação de temperatura ambiente alem da emissão de 

descarga. (HANSEN, 2008) 

Emissões Evaporativas – Conforme HANSEN (HANSEN, 2008), as emissões 

evaporativas são originadas a partir da evaporação do combustível, mediante variação de 

temperatura ambiente, ou do veículo. Composta, basicamente por hidrocarbonetos, podem ser 

(i) perdas por resfriamento apos o desligamento do veículo, (ii) perdas pelo respiro do tanque, 

(iii) perdas por evaporação de combustível durante o funcionamento do motor e (iv) perdas ao 

reabastecer o veiculo. 
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Figura 20 - Fontes de Emissões Veiculares. [HANSEN (2008), p. 21, fig. 1] 

 

Emissões de Descarga – emissões provenientes da queima da mistura ar-

combustível nos motores de combustão interna, representando cerca de 80% do total de 

emissões e é composta principalmente por hidrocarbonetos leves de alto poder calorífico. Os 

motores de ciclo Otto com ignição por centelha emitem principalmente hidrocarbonetos (HC), 

monóxidos de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx). (HANSEN, 2008) 

Uma relação importante é a chamada relação ar/combustível, conforme já analisado 

na seção 2.5. Quando ocorre uma maior quantidade de combustível em relação à quantidade 

de ar, diz-se que a mistura encontra-se rica, neste caso, o número de hidrocarbonetos 

queimados se eleva, já quando a quantidade de combustível a ser queimada é superior a 

quantidade de ar, trata-se de uma mistura denominada pobre, com menor queima de 

combustíveis. A relação entre a mistura ideal (estequiométrica) e a mistura real, é relacionada 

pela equação 6, também conhecida como coeficiente λ (lambda): 

 

⋅=
tricaestequioméFA

realFA

/

/
λ  (6) 

 

A variação do coeficiente λ, impõe variação no consumo de combustível e 

conseqüente variação na emissão dos gases emitidos.  

 

2.6.1 Compostos Emitidos pelos Veículos 
 

Da quantidade total de gases emitidas pelos veículos devido à combustão da mistura, 

cerca de 99% não são poluentes (71% Nitrogênio, 18% Dióxido de Carbono, 9% Vapor de 

água e 1% Oxigênios e gases inertes). Os grandes vilões do meio ambiente, estão no 1% 

restante de gases emitidos e são eles o Monóxido de Carbono (CO), Partículas Inaláveis (MP), 

Oxido de Enxofre (SOx), Oxido de Nitrogênio (NOx) e Hidrocarbonetos (HC). (JÚNIOR, 

2011) 
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Monóxidos de Carbono – trata-se de um gás tóxico, incolor, inodoro e insípido. Os 

monóxidos de carbono (CO) são produzidos em fase de misturas ricas e sua produção é 

provocada pela queima incompleta da mistura ar-combustível. Conforme HANSEN 

(HANSEN, 2008), as emissões de CO são comuns em casos de partida a frio e em 

acelerações, quando a quantidade de Oxigênio (O2), não é suficiente para a queima de todo o 

Carbono (C) contido no combustível. No organismo humano, combina-se com a hemoglobina 

no sangue, prejudicando a capacidade de transporte de oxigênio, podendo causar prejuízo nos 

reflexos, tonturas, dores de cabeça e até a morte por asfixia, dependendo do tempo de 

exposição. 

Hidrocarbonetos – formados pela evaporação ou pela combustão incompleta do 

combustível. A emissão de hidrocarbonetos ocorre principalmente em faixas de mistura rica e 

em eventos de desaceleração, quando ocorre o empobrecimento da mistura. Quando os HC 

reagem com os óxidos nitrosos e luz do sol, forma o ozônio pesado, responsável pelo smog 

fotoquímico (poluição atmosférica, uma espécie de neblina cinzenta). (HANSEN, 2008) 

Óxidos de Nitrogênio – Os chamados NOx, são emitidos em sua maioria pelos 

veículos equipados com motores a combustão classificados no ciclo Diesel (ciclo semelhante 

ao Otto – 4 tempos – porém, empregado em motores de maior porte, como caminhões, por 

exemplo). São gerados a partir da reação entre o Nitrogênio presente no ar e o Oxigênio, 

podendo ser: (i) NO, que se oxida formando o NO2 e (ii) NO2, gás irritante, de forte odor, que 

leva à formação de ácidos nítricos. Os NOx contribuem para a formação da chuva ácida. 

(JÚNIOR, 2011) 

Óxidos de Enxofre – emitidos também, principalmente, pelos motores do ciclo 

Diesel, devido ao Enxofre (S) presente no combustível Diesel oxidar, gerando os óxidos de 

enxofre (SOx). Conforme HANSEN (HANSEN, 2008, p. 26), “a combinação da umidade do 

ar com os SOx pode gerar ácido como o H2SO4, proporcionando chuva ácida.”  

Material Particulado – fuligem ou fumaça preta emitida pelo processo de 

combustão dos motores do Ciclo Diesel agem deteriorando, principalmente, o sistema 

respiratório humano. (JÚNIOR, 2011) 

Como pôde ser analisado, os principais poluentes emitidos pelos veículos equipados 

com motores do ciclo Otto são os Hidrocarbonetos e os Monóxidos de Carbono, porem, alem 

destes a combustão da mistura ar-combustível nos veículos gera emissão de outros gases 

menos danosos ao ambiente, como por exemplo, o Dióxido de Carbono (CO2), um dos 

principais gases do efeito estufa. 
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2.6.2 Emissões Veiculares e a Legislação 

 

Devido à grande quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos, originada 

da queima dos combustíveis, foi detectada a necessidade da elaboração de leis para o controle 

destes níveis de emissão. As principais legislações que abordam o controle de emissões no 

mondo são a CARB (California Air Resource Board), a APA (Agência de Proteção 

Ambiental) e a legislação EU (União Européia). (MELO; SILVA, 2011) 

Partindo desta necessidade, em 1986, no Brasil, o CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente), instituiu o PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores), objetivando não só a redução dos níveis de emissões, mas também o 

desenvolvimento tecnológico nacional. (JÚNIOR, 2011) O PROCONVE foi baseado em 

normas internacionais e estabelece limites máximos de emissões para os veículos novos, ou 

seja, os fabricantes devem atender e para veículos usados também, responsabilidade dos 

proprietários. 

Os limites máximos de emissões foram fixados, dividindo a frota de veículos em três 

grandes grupos: (i) Veículo Leve de Passageiros – automóveis, (ii) Veículo Leve Comercial – 

utilitários, vans, etc. e (iii) Veículo Pesado – ônibus e caminhões. (JÚNIOR, 2011) 

As leis, decretos e portarias assinados a partir de 1986, vieram apertando o cerco no 

que diz respeito aos níveis de emissões. As exigências, conforme já mencionado, são tanto 

para os usuários dos veículos, quanto para as montadoras.  

O PROCONVE passou por diversas fases: (i) Fase L-I (1988 – 1991): 

aprimoramento de projetos dos modelos em produção e redução de tolerâncias, (ii) Fase L-II 

(1992), aplicação de novas tecnologias, como carburadores eletrônicos, as primeiras injeções 

eletrônicas e os catalisadores, alem do controle de ruído, (iii) Fase L-III (1997), introdução do 

sistema de gerenciamento eletrônico, acumulando as diversas tecnologias disponíveis, (iv) 

Fases L-IV e L-V (a partir de 2007), nestas fases, foi priorizado a redução de emissão de HC e 

NOx. (JÚNIOR, 2011) Já a Fase L-VI, tem previsão de início para 2013, devendo alcançar 

todos os veículos até 2015. (MELO; SILVA, 2011) 

Já para os veículos considerados pesados (peso maior que 3.856 kg), a evolução da 

legislação passa pelas seguintes fases: P-I (1987), P-II (1994), P-III (1994), P-IV (1998), P-V 

(2004), P-VI (2009) e P-VII, prevista para 2012 (equivalente à legislação européia EURO 5). 

(MELO; SILVA, 2011) 
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Embasado nos avanços não somente das legislações, como também, no 

desenvolvimento tecnológico, surgiram programas como a Inspeção Veicular em São Paulo, 

visando os níveis não apenas de gases poluentes, mas também de ruídos. (JÚNIOR, 2011) 

Para a realização da Inspeção Veicular, o veículo deve passar por uma linha de 

inspeção, na qual, inicialmente, são verificados pelo inspetor alguns dados do veículo, como 

placa e documentação, alem de verificação se o motor encontra-se com a temperatura normal 

de operação, que segundo a legislação, não deve ser inferior a 60° C. (MELO; SILVA, 2011) 

No próximo passo da inspeção, é realizada uma pré-inspeção visual, na qual são 

verificados itens como funcionamento do motor, emissão de fumaça cinza ou azulada que seja 

visível, conservação do sistema de escape do veículo, vazamento visível de fluidos ou 

combustível não suficiente para realização do teste de emissões. Qualquer anormalidade na 

inspeção visual, faz com que o veículo seja rejeitado, não podendo realizar a medição de 

gases, caso contrário, o veículo segue para a medição dos gases de escape. (PORTARIA 147, 

2009) 

Ainda antes da realização dos testes, o inspetor verifica o número de saídas 

independentes do escapamento e a quantidade de combustíveis diferentes utilizados pelo 

veículo, neste caso, considera-se mais de um combustível, quando o veículo possui mais de 

um reservatório, por exemplo, um para líquido e outro para gás, desta forma, os veículos Flex, 

não são classificados como mais de um combustível, já que possui apenas um reservatório. 

(MELO; SILVA, 2011) 

Para realização dos testes de emissões de gases, a legislação indica que, inicialmente, 

a sonda deve ser alocada no escapamento do veículo, posteriormente, efetua-se a 

descontaminação do óleo do cárter, com aceleração constante em aproximadamente 

2500RPM durante 30 segundos. Após a descontaminação, o equipamento analisador de gases, 

automaticamente, inicia a medição dos níveis de concentração de CO, HC e CO2, os 

resultados são registrados pelo computador do equipamento que realiza os cálculos de fatores 

de diluição 

Abaixo, seguem as tabelas de valores limites de emissões, a tabela 9 aponta os 

parâmetros para níveis de COcorrigido, já a tabela 10 apresenta valores limites de HCcorrigido e a 

tabela 11, demonstra os níveis de ruído. (JÚNIOR, 2011) 
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Tabela 9 - Limites máximos de emissão de COcorrigido, em marcha lenta e a 2500RPM para veículos 

automotores com motor do ciclo Otto [adaptado de IBAMA (2004), p. 116,  I1] 

Tabela 10 - Limites máximos de emissão de HCcorrigido, em marcha lenta e a 2500RPM para veículos 

automotores com motor do ciclo Otto [adaptado de IBAMA (2004), p. 116,  I2]  
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Tabela 11 - Limites máximos de ruído emitido por veículos automotores [adaptado de IBAMA (2004), p. 136, 

Tabela 1A] 

A diminuição do nível de poluentes emitidos ameniza o efeito que a combustão dos 

motores vem emitindo ao longo dos anos, porem, ainda assim, a qualidade do ar atmosférico 

ainda é uma incógnita para as futuras gerações e novas medidas deverão ser tomadas para que 

a vida da população não se torne insustentável no planeta. 

 

2.7 GASOLINA DE PIRÓLISE 
 

A gasolina de pirólise, comumente chamada de gasolina bruta ou diprolene, é uma 

mistura de diversos hidrocarbonetos. A gasolina bruta é resultante do processo de pirólise ou 

cracking da nafta petroquímica. 

Como sua composição é de aproximadamente 50% de compostos aromáticos, sua 

principal aplicação é a de ser utilizada para extração desses compostos, em especial a BTX, 

benzeno, tolueno e xileno. 

Sua composição é de olefinas (pentenos, hexenos, ciclohexeno, heptenos, etc); 

olefinas aromáticas (estireno, indeno, etc); diolefinas (pentadienos, butadienos, etc); saturados 

não aromáticos (pentanos, hexanos, heptanos, etc) e em sua maioria aromáticos não olefinicos 

(benzeno, tolueno, xileno, naftleno, etc). 

A tabela 12 mostra a composição básica da gasolina, que contem em sua maioria 

compostos aromáticos, seguido de olefinas aromáticas e compostos pesados. 

 

 

COMPONENTES VALOR MÉDIO (%) EM 
MASSA 

Benzeno 23,5 a 30 
Tolueno 7 a 15 
Xileno 4 a 6 

Estireno 2 a 3,7 
Aromáticos C8+ 8 a 10 
Não Aromáticos Restante 
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Tabela 12 - Composição básica da gasolina de pirólise [FISPQ, 2011] 

 

Em relação à composição da gasolina de pirólise, é importante salientar a quantidade 

total de benzeno presente. Conforme a Resolução ANP n° 57, de 20/10/2011, a quantidade 

máxima de benzeno na gasolina comum tipo C, deve ser de 1% do volume total , já na 

gasolina Premium tipo C, esta quantidade máxima de benzeno, pode chegar a 1,5% do 

volume total. (ANP, 2011) 

Propriedades Físico Químicas: 

Devido à sua composição, que possui diversos compostos químicos diferentes, não é 

possível determinar algumas propriedades físico-químicas, a tabela 13 representa as principais 

destas propriedades. 

A Gasolina de Pirólise é um composto estável, pois é constituída, na maior parte, por 

compostos aromáticos. Esses compostos apresentam essa característica devido as ligações do 

tipo Pi. 

No caso de uma decomposição térmica, os elementos liberados são CO, CO2 e 

hidrocarbonetos. Apresenta incompatibilidade com produtos oxidantes ou Oxigênio Puro. 

(UNIÃO. PDS, 1996) 

 

PROPRIEDADE CARACTERÍSTICA 
Fórmula Química C5+ 

Estado físico Líquido 
Forma Líquida 
Cor Cor amarelada 

Odor 
Odor característico, similar à gasolina 

automotiva 
pH Não aplicável 

Ponto de ebulição Não aplicável 
Faixa de temperatura de ebulição Não aplicável 

Faixa de destilação 40 a 220 ºC 
Ponto de fusão Não aplicável 
Ponto de fulgor < 20 ºC 

Temperatura de auto ignição Não aplicável 
Limites de explosividade superior/inferior Não aplicável 

Limites de inflamabilidade no ar – superior/inferior Não aplicável 
Pressão de vapor 40 KPa a 37,8 ºC 

Densidade do vapor Não aplicável 
Densidade 0,830 a 20°C. (Água=1) 

Solubilidade (com indicação do(s) solvente(s)) Solúvel em solventes orgânicos 
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 Tabela 13 - Propriedades Físico Químicas [FISPQ, 2011] 

A tabela 14 apresenta um comparativo entre algumas propriedades da gasolina de 

pirólise, do Etanol e da gasolina comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Comparativo entre algumas características do Etanol, da Gasolina e da gasolina de pirólise. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo objetiva apresentar os métodos, ensaios, materiais e ferramentas 

utilizadas nos testes práticos efetuados para análise da eficácia do composto gasolina de 

pirólise enquanto aditivo. Serão transcritas, as metodologias adotadas nos testes de 

aprendizagem do combustível, testes de emissões e testes efetuados para avaliação do estágio 

de partida a frio do motor. 

 

3.1 VEÍCULO ADOTADO PARA OS TESTES 
 

O requisito principal para escolha do veículo, no qual ocorreram os testes, foi o fato 

do mesmo ser Flex. Desta maneira, devido aos recursos disponíveis, o veículo adotado como 

plataforma para os testes foi o Chevrolet Celta, ano 2009. A tabela 15 demonstra algumas 

características do modelo utilizado: 

 

Tabela 15 - Principais características Celta Flex, modelo 2009 [GENERAL MOTORS, 2009] 

 

 

Fabricante General Motors do Brasil 

Modelo Chevrolet Celta 1.0 MPFI Flexpower 

Número de cilindros 4, em linha 

Razão de compressão 12,6:1 

Cilindrada 999 cm3 

Potência máxima Líquida 
77 CV (56,7 kW) @ 6.400 RPM (gasolina) 

78 CV (57,4 kW) @ 6.400 RPM (álcool) 

Torque máximo líquido 
93 N.m (9,5 kgf.m) @ 5.200 RPM (gasolina) 

95 N.m (9,7 kgf.m) @ 5.200 RPM (álcool) 
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3.2 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS 
 

Para realização dos testes, foi utilizado como combustível principal o Etanol (álcool 

etílico hidratado e combustível). O composto gasolina de pirólise, aditivo em estudo, foi 

misturado ao Etanol. Como parâmetro comparativo para as análises, optou-se pela utilização 

da gasolina comum misturada ao etanol. 

A fim de se obter certa linearidade nos resultados, tanto o Etanol como a gasolina 

comum, foram adquiridos sempre no mesmo posto de combustíveis. Embora não tenha sido 

feita uma análise da gasolina comum para aferição exata do percentual de álcool presente na 

mesma e da mesma foram, não ter sido analisado o percentual de água presente no Etanol. 

Os testes realizados de partida a frio e de nível de emissões foram realizados 

abastecendo o veículo com as concentrações de combustíveis indicadas na tabela 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16 - Percentuais de combustíveis utilizados nos testes de partida a frio e de emissão de poluentes 

Observação: na tabela 16, para todos os valores de Etanol, foi desconsiderado o 

percentual de gasolina presente no Etanol que, conforme legislação varia podendo chegar ao 

limite de 3% do volume total. 

Para a determinação das proporções de combustíveis indicadas na tabela 16, foi 

utilizado o seguinte método: 

1. Em recipientes foram depositados 4 litros de Etanol, esta quantidade foi 

utilizada em todas as proporções; 

2. Em um laboratório de Química, foram separadas as seguintes quantidades de 

gasolina comum e de gasolina de pirólise, com o auxílio de uma pipeta 

 

% Etanol 
% Gasolina 

Comum 

% Gasolina 

de Pirólise 

Teste 1 100,0% 0,0% 0,0% 

Teste 2 95,2% 4,8% 0,0% 

Teste 3 91,0% 9,0% 0,0% 

Teste 4 87,0% 13,0% 0,0% 

Teste 5 83,3% 16,7% 0,0% 

Teste 6 95,2% 0,0% 4,8% 

Teste 7 91,0% 0,0% 9,0% 

Teste 8 87,0% 0,0% 13,0% 

Teste 9 83,3% 0,0% 16,7% 
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(instrumento utilizado nos laboratórios químicos para medição e transferência 

de volumes líquidos): 

a. 200 ml – equivalente a 5% do total de Etanol (4l); 

b. 400 ml – equivalente a 10% do total de Etanol (4l); 

c. 600 ml – equivalente a 15% do total de Etanol (4l); 

d. 800 ml – equivalente a 20% do total de Etanol (4l). 

3. As respectivas quantidades tanto de gasolina comum, quanto de gasolina de 

pirólise, foram adicionadas aos recipientes com 4l de Etanol, originando as 

novas misturas indicadas na tabela 16. 

Para a realização das misturas indicadas, foi importante a observação dos critérios de 

segurança, já que se trata de elementos químicos com alto risco de inflamabilidade e 

contaminação. 

A fim de se obter maiores detalhes da gasolina de pirólise, a amostra utilizada em 

todos os testes foi retirada uma única vez, no mesmo ponto de amostragem, a tabela 17 

apresenta um laudo da amostra de gasolina de pirólise utilizada neste trabalho. 

Data 
Amostragem 

Caracteristicas/dasse Resultado Unidade Medida 

18.11.2011 Densidade 20/4 SC 0,7375 - 
18.11.2011 Benzeno 0,53 %(V) 
18.11.2011 Cor AMR Amarelada - 
18.11.2011 Aspecto OK Límpido e isento 

de 
- 

18.11.2011 Pressão de Vapor a 
37,8SC 

50,986 kPa 
18.11.2011 Ponto Inicial de 

Ebulição 
37 "C 

18.11.2011 Ponto Final de 
Ebulição 

178,1 °c 
18.11.2011 95% evaporado 168,8 •c 
18.11.2011 10% evaporado 50,4 °c 
18.11.2011 20% evaporado 54,4 ^c 
18.11.2011 30% evaporado 59,7 L° 
18.11.2011 40% evaporado 67,5 °C 
18.11.2011 5% evaporado 46,5 "C 
18.11.2011 50% evaporado 79 "C 
18.11.2011 60% evaporado 94,4 'C 
18.11.2011 70% evaporado 108,3 °C 
18.11.2011 80% evaporado 122,3 °C 
18.11.2011 90% evaporado 154 °c 
18.11.2011 Recuperado 98,9 %(V) 
18.11.2011 Resíduo 1 %(V) 

Tabela 17 - Laudo da gasolina de pirólise utilizada nos testes. 
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3.2.1. Reservatório de Combustível 

 

Para facilitar a realização dos testes, foi controlada através de um reservatório 

externo a misturada de combustível a ser analisada, a figura 21 apresenta o reservatório 

utilizado. O reservatório utilizado possui uma bomba de combustível similar à do veículo 

usado nos testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para isso, o conector de alimentação da bomba de combustível foi desconectado e a 

linha de combustível despressurizada. Para a despressurização, utilizou-se do método de 

acionar a partida do veículo quatro vezes após desconectar a bomba de combustível. 

Após a constatação de ausência de pressão na linha de combustível, a mangueira foi 

desconectada da flauta do motor. A mangueira do reservatório independente foi instalada no 

lugar da mangueira original do veículo. 

 

3.2.2. Monitoramento da Aprendizagem do Combustível 

 

A cada troca de mistura combustível adicionada ao reservatório independente, se faz 

necessário uma aprendizagem do novo combustível por parte da ECU, conforme abordado na 

seção 2.5.1. 

Com a utilização do reservatório externo, não houve pela ECU interpretação de 

variação de nível de combustível, desta maneira, a ECU não acionou imediatamente o início 

da aprendizagem, identificando alteração na mistura apenas com a monitoração da combustão. 

Figura 21 - Reservatório com bomba de combustível independentes utilizado nos testes. 
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Sem a variação de nível, a quilometragem necessária para que a ECU realizasse a 

aprendizagem foi entre oito e doze quilômetros em regime contínuo. 

Para que o veiculo percorresse a distancia necessária, a fim de consolidar o seu 

estagio de adaptação, foi colocado no Dinamômetro Inercial Dynotech 720I de propriedade da 

Faculdade de Tecnologia de Santo André. 

Para monitorar se a aprendizagem havia sido atingida ou não, utilizou-se o PC-

SCAN3000 (hardware e software) da NAPRO. Para utilização do equipamento de 

diagnóstico, seguem os passos seguidos: 

• Após abrir o programa no computador, ao inicá-lo, selecionada a opção ‘F1-

Scanner’; 

• Na sequencia foi selecionada a opção ‘F12-Menu Principal’; 

• Posteriormente, ocorreu a seleção da marca (montadora) do veículo, no caso 

dos testes a escolha foi ‘GM’; 

• No próximo passo (selecionar o modelo do veículo) foi selecionado o modelo 

Celta; 

• Em seguida, seleção da motorização, ‘Celta 1.0 VHCE – Ano 08>’, no caso 

deste trabalho; 

• No menu para seleção de qual unidade de comando deseja-se monitorar, neste 

teste, foi selecionada a opção ‘Injeção’; 

• Em qual sistema de injeção se desejava, foi selecionada ‘DELPHI Multec H’; 

• Uma tela indicando que o cabo deve ser conectado na conexão OBD do veículo 

aparece, após a confirmação, a conexão será verificada, na sequência, na a 

tela de escolha, optou-se por modo contínuo para monitoramento em tempo 

real dos sinais de Rotação do motor, Tempo de Injeção, Temperatura da 

àgua, Temperatura do Ar, Tensão da Bateria, entre outros sinais. 

No modo contínuo, em Sistema Flexpower acompanhando os valores da Relação 

Álcool/Gasolina (%) para detecção se aprendizagem ocorreu. A figura 22, mostra a tela de 

leitura do scanner com o detalhe do campo utilizado para verificar a aprendizagem, na figura, 

o número 100 indica que no momento da leitura, a composição do combustível era 100% 

Etanol 

. 
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Desta forma, enquanto o veículo estava em testes no dinamômetro, esta informação 

de Relação Álcool/Gasolina no equipamento de diagnóstico era monitorada até que fosse 

identificado um percentual que se equivalesse ao percentual real presente no reservatório, 

quando este valor da relação atingiu o número aproximado do esperado, identificou-se que a 

aprendizagem havia sido concluída. 

A tabela 18 apresenta um comparativo entre o percentual real de Etanol (conforme 

tabela 15) e o percentual de Etanol identificado pelo equipamento de diagnóstico, nas 

condições do veículo abastecido com a mistura Etanol + gasolina comum. 

 

% Real de Etanol (no 

reservatório) 

% Etanol indicada no 

scanner 

100,00% 100% 

95,24% 96% 

90,99% 91% 

86,96% 87% 

83,33% 83% 

Tabela 18 - Comparativo entre o valor real de Etanol e o valor mensurado pelo equipamento de diagnóstico. 

 

3.3 TESTE DE EMISSÃO DE GASES POLUENTES 
 

Os testes realizados para análise do nível de poluentes emitidos foram baseados nas 

normas determinadas pelo CONAMA. Os testes foram realizados a uma rotação de 2.500 

RPM, aproximadamente, durante 30 segundos, para cálculo do equipamento de análise de 

Figura 22 - Detalhe da tela do equipamento de diagnóstico mostrando o percentual de Etanol presente na mistura.
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gases. Após este teste, o motor é desacelerado e os testes realizados sob regime de marcha 

lenta, também durante 30 segundos. (MELO; SILVA, 2011) Para estes dois testes, os valores 

medidos devem atender ao determinado pela legislação, conforme já exposto anteriormente na 

seção 2.6.2. A seção 3.3.1, apresenta a metodologia necessária para utilização do equipamento 

analisador de gases. 

 

3.3.1. Procedimentos Para Realização dos Testes de Emissão 
 

Para a realização dos testes de emissão, o aparelho utilizado foi o analisador de gases 

AVL Diagnostic 4000, ilustrado na figura 23. Este instrumento é capaz de realizar leituras de 

parâmetros como rotação do motor e sinal da sonda lambda, além da leitura dos gases: 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), Oxigênio (O2) e hidrocarbonetos 

(HC). Os dados são aquisitados pelo analisador de gases através de uma sonda alocada no 

escapamento do veículo. A interface com o usuário é realizada através de um a tela, que 

apresenta os resultados das análises realizadas nos gases emitidos. Pelo sistema de escape do 

veículo. Para a realização dos testes com o equipamento, deve ser realizada uma preparação 

do mesmo, conforme seqüência descrita a seguir: (MELO; SILVA, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Após ligar o aparelho e aguardar o processo de inicialização, deve-se selecionar qual o 

tipo de teste que se deseja realizar, por exemplo, Medição Padrão (utilizada neste 

trabalho); 

Figura 23 - Analisador de gases AVL [imagem extraída de www.panambra.com, acessada em 30/10/2011] 
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• Na seqüência, seleciona-se o ciclo de trabalho ao qual o motor a ser testado pertence, 

no caso dos testes, a opção selecionada foi Otto; 

• Executadas as primeiras etapas de seleção de teste e motor, o aparelho realiza um teste 

de vedação de gases da sonda, solicitando inclusive, que o operador vede a entrada de 

ar na ponta da sonda até o teste ser concluído. Esta conclusão será informada ao 

operador através de uma mensagem na tela do equipamento; 

• Será mostrado em tela, o resultado dos gases, o operador deverá posicionar a sonda no 

escapamento do veículo, para início do teste. 

Para a realização dos testes não ser comprometida, a tela do equipamento foi filmada 

durante todos os testes para posterior análise dos resultados. 

Após a execução desta seqüência de procedimentos, os testes de emissão devem ser 

iniciados, sempre observando as diretrizes indicadas no início desta seção e estabelecidas pelo 

CONAMA, já que se trata de um teste nos padrões brasileiros. O procedimento foi o mesmo 

para os testes realizados com as diversas misturas de combustíveis utilizadas. 

 

3.4 TESTE EM CONDIÇÕES DE PARTIDA A FRIO 
 

Para análise do estágio de partida a frio as condições ideais de testes seriam em uma 

câmara fria, onde o veículo / motor estaria condicionado a temperaturas estabelecidas e 

controladas. Devido a impossibilidade de realização deste tipo de teste, outra alternativa, seria 

o condicionamento total do veículo para uma virtual condição considerada fria. Para isso, 

seria necessário, controlar e alterar a temperatura do motor, do combustível, tanto no tanque 

quanto na galeria, alem do controle de leitura dos dados realizados pela ECU. Esta alternativa 

foi descartada neste trabalho, devido sua alta complexibilidade para controle e potencial risco 

de incerteza nos dados. 

A alternativa encontrada foi uma simulação parcial da condição de partida a frio, 

aliada a uma condição física para realização dos testes. A seção 3.4.1, abordará a utilização de 

um simulador de temperatura para sensores do tipo termistores (NTC e PTC), utilizado para 

que a ECU interprete a leitura de temperatura e considere condição de partida a frio. 

 

3.4.1. Sensores de Temperatura – Simulador 
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Para a medição da temperatura nos motores automotivos, na maioria dos casos, são 

utilizados sensores do tipo termistores, que podem ser classificados em PTC (Positive 

Temperature Coefficient), ou NTC (Negative Temperature Coefficient). Termistores são 

resistências variáveis conforme a temperatura, nos NTC’s, quanto maior a temperatura, menor 

será a resistência e vice e versa, já nos PTC’s, quanto maior a temperatura, maior será o valor 

da resistência. (BOSCH, 2005) 

Na grande maioria dos veículos, inclusive no veículo utilizado neste trabalho, tanto o 

sensor de temperatura do ar, quanto o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, são 

NTC’s, ou seja, variam a resistência e conseqüente queda de tensão, inversamente à variação 

de temperatura. A figura 24 ilustra a curva característica do NTC e o sensor de temperatura do 

líquido de arrefecimento do veículo utilizado neste trabalho. 

Conforme citado anteriormente, devido a indisponibilidade de recursos para 

realização deste trabalho, não foi possível o condicionamento do veículo (e do motor) para a 

condição de partida a frio, desta maneira, o único condicionamento efetuado, foi a criação de 

um simulador para variação de temperatura. 

 

Este simulador trata-se de quatro resistores variáveis (potenciômetros) ligados em 

série: O primeiro potenciômetro, com variação de até 10 kΩ, já o segundo potenciômetro, 

com variação de até 1 kΩ, o terceiro potenciômetro, variando até 100 Ω e o quato 

potenciômetro, com variação até 30 Ω. Este simulador foi construído com o objetivo de variar 

a informação de temperatura lida pela ECU através do sensor de temperatura do líquido de 

arrefecimento, por exemplo. A figura 25 demonstra o circuito do simulador e uma foto do 

mesmo. 

Figura 24 - (A) Curva característica de um sensor NTC [FRÓES, 2011]; (B) Localização do sensor de 

temperatura do líquido de arrefecimento no veículo utilizado nos testes; (C) Detalhe da conexão do sensor. 
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Com a utilização deste componente, buscou-se um condicionamento do sinal de 

temperatura do motor lido pela ECU. Para o ajsute do simulador, deve-se retirar a conexão do 

sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (figura 24 – C) e conectar a saída do 

equipamento simulador, conforme detalhes da figura 26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

É importante salientar que para a calibração do equipamento, ou seja do valor de 

resistência, são necessários alem de um multímetro, um equipamento scanner, capaz de 

aquisitar os valores de temperatura lidos pela ECU em tempo real. A tabela 19 apresenta 

alguns valores de temperatura do líquido de arrefecimento (lidos pela ECU) e os respectivos 

valores de resistência. 

 

 

 

Figura 25 - Circuito e vista do simulador de variação de temperatura. (obs.: foram construídos dois bancos para 

que o equipamento pudesse ser utilizado simultaneamente nos sensores de temperatura do ar e do líquido de 

arrefecimento) 
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Temperatura 

(°C) 

Resistência 

(KΩ) 

0,0 5,80 

2,0 5,22 

4,0 4,89 

6,0 4,33 

8,0 4,03 

10,0 3,73 

11,0 3,48 

12,0 3,37 

14,0 3,11 

16,0 2,94 

18,0 2,68 

20,0 2,42 

22,0 2,26 

24,0 2,06 

26,0 1,92 

28,0 1,80 

30,0 1,62 

Tabela 19- Valores temperatura do líquido de arrefecimento lidos pela ECU e suas respectivas resistências. 

Figura 26 - Detalhe do simulador de variação de temperatura na conexão do sensor no motor do veículo. 
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Neste trabalho, foi utilizado o PC-SCAN3000 (hardware e software) da NAPRO, 

equipamento capaz de realizar consultas à memória de avarias (códigos de falhas), limpar a 

memória de avarias, realizar diagnóstico de sensores e atuadores, realizar regulagens básicas, 

alem da leitura dinâmica, com visualização em tela, de parâmetros como RPM, Temperatura 

da água e do ar, Tensão na bateria, entre outros, conforme mostrado na figura 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2. Testes de Partida a Frio 
 

Conforme já mencionado anteriormente, as condições ideais para realização dos 

testes não foi conseguida. Desta maneira, para que os testes em condições de partida a frio 

fossem realizados, foram tomados os seguintes cuidados: 

1. Veículo permaneceu ligado em marcha lenta entre dez e quinze minutos antes 

de ser desligado (período anterior ao teste) abastecido com a mistura para o 

teste para efetuar o preenchimento da galeria de combustível; 

2. Os testes foram realizados após 10 horas (no mínimo) do veículo desligado; 

3.  Para os testes de partida a frio, foi observada a primeira partida do veículo; 

4. Em todos os testes foram feitas medições da temperatura ambiente, da 

temperatura superficial do motor e da temperatura superficial do reservatório 

independente; 

Figura 27 - Tela de leitura do NAPRO - modo contínuo. A imagem foi aquisitada durante os testes e pode ser 

observado que as temperaturas da àgua e do ar, foram ajustadas atravésdo simulador em 14°C. 
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5. Para observação se o motor entrava em regime de operação foram realizadas 

três tentativas com dez segundos de duração e intervalo de vinte segundos 

entre as tentativas; 

6. Em todos os testes, o simulador de temperatura foi ajustado para uma 

temperatura de aproximadamente 11 °C, a fim de reforçar à ECU que a 

estratégia a ser adotada era a partida a frio.  

Observação importante: em todos os testes realizados, o reservatório de partida 

auxiliar do veículo foi desligado para que não ocorresse injeção adicional de gasolina. 

Para as medições de temperatura ambiente, temperatura superficial do motor e 

temperatura do reservatório de combustível, foi utilizado um termômetro laser. O termômetro 

utilizado foi o Infrared Thermometer DT-8380. A fim de manter certa linearidade nas 

aferições destas temperaturas, o ponto para captação da temperatura, ou seja, o local onde o 

laser foi apontado em todas as medições foi o mesmo. A figura 28 mostra uma imagem do 

termômetro utilizado e um detalhe do ponto localizado no bloco do motor do veículo, no qual 

as medições foram realizadas. 

 

Figura 28 - Imagem do termômetro utilizado para as leituras  de temperatura e o detalhe, no cabeçote do 

motor do veículo, do ponto de leitura da temperatura superficial do motor. 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo apresentará os resultados dos testes realizados durante este trabalho e 

algumas considerações e observações referentes aos testes descritos no capítulo 3.  

 

4.1 RESULTADOS DOS TESTES DE PARTIDA A FRIO 
 

Conforme descrito na seção 3.4, para avaliação da utilização da gasolina de pirólise 

como aditivo ao etanol, foram realizadas testes de partida a frio (1ª partida do veículo no dia) 

aditivando-se o etanol com gasolina comum e com a gasolina de pirólise. A tabela 20 

apresenta um comparativo dos testes realizados. 
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Etanol 100% 23,5 24,6 24,8 11,0 12,3 
Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Etanol + 5% de 

Gasolina Comum 
12,3 14,3 14,5 11,0 12,4 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Etanol + 10% de 

Gasolina Comum 
16,1 19,1 19,1 11,0 12,5 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Etanol + 15% de 

Gasolina Comum 
18,5 18,3 19,7 11,0 12,5 

Não 

Funcionou 
Funcionou - 

Etanol + 20% de 

Gasolina Comum 
22,0 22,4 22,7 11,0 12,5 Funcionou - - 

Etanol + 5% de 

Gasolina Pirólise 
16,6 17,6 17,6 11,0 12,4 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Etanol + 10% de 

Gasolina Pirólise 
15,4 17,7 16,0 11,0 12,6 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Não 

Funcionou 

Etanol + 15% de 

Gasolina Pirólise 
17,4 16,5 17,8 11,0 12,4 Funcionou - - 

Etanol + 20% de 

Gasolina Pirólise 
17,0 17,8 18,0 11,0 12,3 Funcionou - - 

Tabela 20 - Resultado comparativo dos testes realizados em condição de partida a frio. 

Na tabela 20, as informações referentes a temperatura ambiente, temperatura do 

reservatório de combustível e temperatura do motor, foram variáveis não controladas, já a 
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temperatura do líquido de arrefecimento, apesar de não ter sido controlada fisicamente, teve 

um controle “virtual”, já que a leitura deste sinal pela ECU foi forçada para que fosse sempre 

11° C, a fim de que a ECU adotasse o regime de partida a frio. 

Analisando a tabela, é possível observar que acima de 90% de etanol, o veículo não 

entra em regime de operação. Ao adicionar gasolina comum ao Etanol, o veículo entrou em 

regime na segunda tentativa, quando a proporção de gasolina era de 15% e apenas entrou em 

regime na primeira tentativa de partida quando a proporção de gasolina era de 20%. 

Os resultados com a utilização da gasolina comum, de certa maneira eram esperados, 

principalmente se as informações da seção 2.2 forem adotadas como parâmetro. A grande 

incerteza era qual seriam os resultados com a utilização da gasolina de pirólise junto ao Etanol 

no estágio de partida a frio do motor. 

Com a gasolina de pirólise, assim como na utilização da gasolina comum, o veículo 

não entrou em regime em nenhuma das três tentativas de partida com 5% e com 10% do 

composto aditivando o Etanol, porem, com 15% de gasolina de pirólise, o veículo entrou em 

regime de funcionamento logo na primeira tentativa, algo que não ocorreu na gasolina comum 

que demandou duas tentativas. A entrada em regime na primeira tentativa também ocorreu 

com a proporção de 20% de gasolina de pirólise. 

Os resultados dos testes reforçaram a idéia de que devido suas características, a 

gasolina de pirólise pode vir a ser um aditivo ao Etanol, a fim de otimizar o estágio de partida 

a frio dos motores nos veículos com motores flexíveis. 

 

4.2 RESULTADOS DOS TESTES DE EMISSÕES 
 

De acordo com as diretrizes determinadas na seção 3.3, referente aos testes de 

emissões de poluentes, os mesmos foram realizados, observando, inclusive, o 

condicionamento do veículo através da aprendizagem (seção 3.2.2). Foram realizadas nove 

baterias de testes, cada uma com os dois testes no padrão brasileiro, um em estágio de marcha 

lenta (ML) e outro a 2.500 RPM. As tabelas 21 e 22 trazem os resultados dos testes realizados 

com Etanol 100% e com as proporções de gasolina comum e de gasolina de pirólise. 
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MARCHA LENTA 

  
RPM CO CO2 HC O2 

LAMBDA 

λλλλ 
CO corrigido HC corrigido 

Etanol - 100% ML 0,00 14,9 5 0,14 1,009 0,00 5,03 

Etanol + 5% de 

Gasolina Comum 
ML 0,00 14,9 4 0,02 1,000 0,00 4,03 

Etanol + 10% de 

Gasolina Comum 
ML 0,04 15,1 5 0,08 1,003 0,04 4,95 

Etanol + 15% de 

Gasolina Comum 
ML 0,00 14,9 3 0,06 1,003 0,00 3,02 

Etanol + 20% de 

Gasolina Comum 
ML 0,00 15,0 2 0,12 1,005 0,00 2,00 

Etanol + 5% de 

Gasolina Pirólise 
ML 0,01 15,0 5 0,02 1,000 0,01 5,00 

Etanol + 10% de 

Gasolina Pirólise 
ML 0,01 15,0 6 0,05 1,001 0,01 6,00 

Etanol + 15% de 

Gasolina Pirólise 
ML 0,01 15,1 5 0,03 0,999 0,01 4,96 

Etanol + 20% de 

Gasolina Pirólise 
ML 0,01 15,3 4 0,02 1,001 0,01 3,92 

Tabela 21 - Resultado dos testes realizados em marcha lenta. 

2.500 RPM 

  
RPM CO CO2 HC O2 

LAMBDA 

λλλλ 
CO corrigido HC corrigido 

Etanol - 100% 2.500 0,00 14,9 3 0,11 1,003 0,00 3,02 

Etanol + 5% de 

Gasolina Comum 
2.500 0,00 15,0 2 0,03 1,003 0,00 2,00 

Etanol + 10% de 

Gasolina Comum 
2.500 0,01 15,0 3 0,03 1,002 0,01 3,00 

Etanol + 15% de 

Gasolina Comum 
2.500 0,00 15,0 2 0,01 0,999 0,00 2,00 

Etanol + 20% de 

Gasolina Comum 
2.500 0,00 15,0 2 0,07 1,003 0,00 2,00 

Etanol + 5% de 

Gasolina Pirólise 
2.500 0,00 15,0 4 0,06 1,000 0,00 4,00 

Etanol + 10% de 

Gasolina Pirólise 
2.500 0,00 15,0 5 0,08 1,004 0,00 5,00 

Etanol + 15% de 

Gasolina Pirólise 
2.500 0,00 15,1 5 0,04 1,002 0,00 4,97 

Etanol + 20% de 

Gasolina Pirólise 
2.500 0,01 15,3 4 0,03 1,000 0,01 3,92 

Tabela 22 - Resultado dos testes realizados a 2.500 RPM. 
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Analisando as tabelas 21 e 22, é possível observar as variações dos níveis de 

concentração. Considerando os valores de concentração de oxigênio (O2), nota-se que com a 

utilização do composto gasolina de pirólise, principalmente em condições de marcha lenta, a 

concentração de oxigênio no volume foi reduzida, indicando mistura ligeiramente mais rica 

(menor quantidade de oxigênio, maior quantidade de combustível). Já as concentrações de 

hidrocarbonetos (HC) aumentaram o que confirma que houve menor quantidade de oxigênio 

na queima. 

Um dado importante a ser salientado, está relacionado a monitoração da 

aprendizagem citada na seção 3.2.2, na qual a tabela18 apresentou o comparativo entre 

quantidade de Etanol e valor amostrado pelo equipamento de diagnóstico. Na tabela, os 

valores indicados pelo equipamento de diagnóstico são coerentes com os valores reais 

presentes na mistura combustível, porem, estes valores, foram observados com a utilização de 

gasolina comum misturada ao Etanol. 

Quando a gasolina de pirólise foi adicionada ao Etanol, o resultado observado foi 

outro. Mesmo tendo sido realizado o mesmo processo, ou seja, veículo em rodagem no 

dinamômetro aproximadamente doze quilômetros, a leitura do equipamento de diagnóstico 

em todas as tomadas de testes com gasolina de pirólise (5, 10, 15 e 20%), indicaram uma 

valor entre 45 e 50 no campo ‘Relação Álcool/Gasolina %’. 

Estes dados remetem ao fato de que a estratégia da ECU não está preparada para este 

combustível, não podendo discernir qual a relação entre álcool e gasolina presente na mistura, 

ou seja, como a quantidade de Etanol tanto adicionado à gasolina comum, quanto à gasolina 

de pirólise foi a mesma e a ECU não “conhece” esta composição de combustível, conclui-se 

que a estratégia adotada pela unidade de comando para identificação é, provavelmente, uma 

estratégia alternativa onde adota aproximadamente 50% de gasolina e 50 % de Etanol. 

Alem da ECU, outro componente que não apresenta característica de preparo para 

trabalhar com a gasolina de pirólise, é o catalisador, não se sabe qual o impacto na 

deterioração do catalisador com a utilização da gasolina de pirólise e se a ação catalítica 

ocorrerá normalmente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados de nossas pesquisas referentes aos temas que são de relevância para o 

desenvolvimento e conclusão deste projeto demonstram que a gasolina de pirólise, devido a 

sua composição e suas características físico-químicas, apresenta potencial em auxiliar na 

partida a frio do motor de ciclo Otto, principalmente nos motores Flex. 

Estes compostos apresentam grande estabilidade e liberação de energia quando 

expostos a uma fonte de calor. Entretanto, devido a presença de níveis elevados de benzeno e 

outros elementos que apresentam benzeno em sua composição, em quantidades que estão 

muito acima do permitido pela legislação, inviabiliza a utilização da gasolina de pirólise na 

composição de um combustível automotivo, por exemplo, como um aditivo para o etanol. 

A gasolina de pirólise, quando misturada ao etanol, facilitou a partida do motor no 

estágio de partida a frio, sem ruídos ou comportamento anormal do motor, entretanto, durante 

a realização dos testes de emissões, apresentou um aumento relevante nos níveis de HC e CO 

e uma redução nas emissões de O2, pelo fato de não haver oxigênio suficiente para ocorrer a 

oxidação necessária para manter os níveis de emissões iguais ao da gasolina comum, ou seja, 

há carbono em quantidade superior a de oxigênio no momento da combustão. Com essa 

diferença, não havia oxigênio para ocorrer a formação de CO2, logo ocorre a formação de CO, 

e o restante da mistura não oxidada, foi expelida pelo escapamento em forma de HC, esses 

fatos foram observados tanto no estágio de marcha lenta, quando a 2.500RPM. 

Durante a fase de aprendizagem do combustível pela unidade de comando do 

veiculo, quando utilizada a gasolina comum, a ECU realizou o cálculo de porcentagem da 

relação etanol / gasolina, os valores apresentados  pela unidade de comando permaneceram 

muito próximos aos valores teóricos calculados. Entretanto quando os testes foram realizados 

com a gasolina de pirólise, se observou que a ECU não conseguiu discernir a quantidade de 

gasolina de pirólise presente no etanol, logo, a ECU regulou essa relação para a metade da 

escala, entre 47% e 50%, demonstrando que a unidade de comando, no veiculo de teste, não 

consegue utilizar de maneira eficiente o composto adicionado ao etanol. Por se tratar de um 

elemento novo em teste, a ECU não possui calibração ou ajuste para se adequar as 

características da gasolina de pirólise. 

Portanto, nos testes realizados, foi perceptível que a gasolina de pirólise facilita a 

partida do motor, em especial no estágio de partida a frio, sem elevar muito os valores de 

emissões, todavia devido a legislação e pelo fato de se tratar de um aditivo novo, o qual não 
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está contemplado nas estratégias das unidades de comando, inviabiliza a utilização da 

gasolina de pirólise como um aditivo para o etanol. Por hora, devido a essas condições, 

encontram-se apenas perspectivas de a gasolina de pirólise ser utilizada para o setor de 

combustíveis automotivos.  

 

5.1 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Para a continuidade deste trabalho e eventuais melhorias, sugere-se a realização dos 

testes de partida a frio em câmara de temperatura controlada, visando obter resultados mais 

precisos sobre a real eficiência da gasolina de pirólise como aditivo do etanol, afim de que 

todo o veiculo de teste seja condicionado a condição de partida a frio. 

Analisar o que ocorrerá se a quantidade de benzeno presente na composição da 

gasolina de pirólise for reduzida, verificando se sofre alteração na eficiência e quais serão as 

influências destas prováveis alterações. 

Verificar os pontos de torque e potência em um motor utilizando etanol aditivado 

com gasolina de pirólise, para análise da influência deste composto, comparando com as 

curvas de torque e potência tanto da gasolina quanto do etanol. 

Realizar testes utilizando um veículo que possua sistema turbo, a fim de melhorar a 

oxigenação do motor e promover oxidação dos compostos presentes na combustão 

Calibrar a ECU para uso com etanol aditivado com gasolina de pirólise. 

Avaliar a eficiência do catalisador e analisar os compostos emitidos pelo 

escapamento através de uma análise por espectrografia. 
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