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Resumo 
 

 As políticas ambientais estão cada vez mais rigorosas, por estar cada vez mais severa 

a poluição em grandes cidades do mundo. Os veículos automotores são os principais 

responsáveis pelo crescente nível de emissões, que degradam o ambiente e a saúde. Por isso 

que existe um grande desenvolvimento em prol de tecnologias automotivas para reduzir a 

quantidade de poluentes provenientes do escapamento dos veículos. A inspeção veicular 

ambiental é uma forma de minimizar o aumento de poluentes atmosféricos no ar, diminuindo 

os riscos tanto para as pessoas como para a natureza. Além disso, acaba fazendo com que o 

motorista faça manutenção no seu veículo, reduzindo o risco de acidentes por falta de 

manutenção. 
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Abstract 

 
Environmental policies are increasingly stringent, being increasingly severe pollution 

in major cities worldwide. The vehicles are mainly responsible for the growing level of 

emissions that degrade the environment and health. Why there is a great development for the 

automotive technologies to reduce the amount of pollutants from vehicle exhaust. The vehicle 

inspection environment is also a tool for reducing pollution, since it refers to preventive 

maintenance, with this comes greater control to the user with your vehicle, and consequently a 

reduction in maintenance costs, for having a prior maintenance, prevention accidents and 

improving the quality of life for people in regions of large vehicular fleets. 

 

 

 

 

 

 

 
Key - words: pollution, environmental policies, environmental vehicle inspection. 
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1. Introdução 

O que mais tem preocupado os governos, e conseqüentemente os fabricantes é a 

emissão crescente de poluentes. A queima incompleta dos combustíveis no processo de 

queima dos motores de combustão interna tem sido um dos maiores vilões no que diz respeito 

à emissão de poluentes.  Legislações ambientais limitam as emissões de veículos automotores, 

o que exige do fabricante o desenvolvimento de novas tecnologias que garantam um nível de 

emissões que se encontre dentro dos limites estabelecidos, o que demanda grandes 

investimentos em tecnologia. 

Os congestionamentos elevam consideravelmente as emissões veiculares 

prejudicando a saúde de crianças, idosos, e pessoas com problemas respiratórios, elevando o 

índice de morbidade e mortalidade. O município de São Paulo por possuir uma grande frota 

de automóveis, pôde estabelecer seu próprio programa de inspeção veicular ambiental, que 

em 2010 incluiu todos os veículos registrados no município. A inspeção tem como objetivo 

diminuir a emissão de poluentes e que conseqüentemente reduziria o número de debilitados 

pela poluição do ar, e também faria com que os motoristas realizassem manutenção em seus 

veículos. 

1.1 Objetivos e Motivação 

Este projeto tem a função de analisar os parâmetros da inspeção veicular ambiental 

através da linguagem  Labview em que seja possível visualizar os problemas existentes na pré 

inspeção visual, na inspeção visual, no teste de emissões e no teste de ruído. Verificando os 

procedimentos do processo de inspeção através da Portaria nº129/2010.  

O objetivo do desenvolvimento desse projeto é desenvolver um aplicativo dedicado a 

inspeção veicular ambiental, colher todos os dados necessários para a análise de aprovação ou 

reprovação do veículo e relatar as conseqüências impingidas na saúde da população exposta a 

um meio cada vez mais degradado pela poluição. O sistema coletará os dados dos gases e do 

decibelímetro pela entrada RS-232 e alguns dados serão passados para o aplicativo pelo 

usuário. Os dados serão coletados, calculados e comparados com o estabelecido pela norma.  

A principal motivação para o empreendimento desse projeto foi a possibilidade de se 

aprofundar nos procedimentos da inspeção veicular ambiental, utilizando uma ferramenta de 

desenvolvimento de software muito utilizada pela indústria, aliado a isso demonstrar a 

importância que a inspeção veicular ambiental tem e os benefícios que ela traz tanto para o 

ambiente como para as pessoas. 
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1.2 Conteúdo 

O desenvolvimento do projeto está voltado para as tecnologias utilizadas pelos 

veículos para a redução de emissões. Discorrendo sobre cada sistema empregado. Também 

serão demonstradas as conseqüências desses gases tanto no ambiente como na saúde das 

pessoas, sem esquecer os efeitos da poluição sonora.  Posteriormente serão relatados os 

procedimentos adotados na inspeção veicular ambiental na cidade de São Paulo. 

1.3 Etapas do projeto 

No capítulo 2 é exposta uma miscelânea dos fatores mais importantes para a devida 

compreensão do projeto. Dentro desses fatores estão os componentes veiculares que reduzem 

a emissão de poluentes, sistema de diagnóstico, histórico implantação de leis veiculares 

ambientais, manutenção do veículo. No capítulo 3 encontra-se a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do software utilizando os procedimentos descritos na norma. No capítulo 4 é 

relatado os resultados obtidos. E no capítulo 5 se encontra a conclusão e as propostas futuras 

para o projeto. 

1.4 Contribuição 

Todo o desenvolvimento do projeto, ou seja, a pesquisa realizada para explorar os 

fatores envolvidos na inspeção veicular ambiental são extremamente relevantes, pois reúnem 

diversos componentes utilizados para a redução de emissões veiculares, demonstrando o papel 

da eletrônica veicular dentro do universo de emissão de poluentes. Além disso, o projeto 

mostra a norma e os limites empregados durante o processo de inspeção, realiza essa 

empreitada através da construção de um aplicativo parcialmente fidedigno ao processo 

realizado no centro de inspeção. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

 2.1 História sucinta do motor ciclo Otto 

Os primeiros indícios de desenvolvimento de um motor ocorreram por volta da 

segunda metade do século XVII, com a idealização de um motor a pólvora para movimentar 

um pistão idealizado por Denis Papin, que também propôs o funcionamento da máquina a 

vapor que foi melhorada por diversos cientistas como James Watt. A utilização da máquina a 

vapor incitou a Revolução industrial. Em 1729, Henry Hood propôs que o vapor fosse 

substituído por ar quente, o que foi executado em 1807 por George Calley. No ano de 1862, 

Beau de Rochas enunciou um motor “a quatro tempos”, e em 1876 o alemão Nikolaus August 

Otto patenteou. Desde então o motor a quatro tempos é conhecido como motor ciclo Otto.  

Mesmo transcorridos 100 anos da invenção do motor a combustão interna, o seu 

desenvolvimento continua assíduo, o avanço obtido entre os anos 20 e 60 é equivalente ao 

avanço que ocorreu nos últimos cinco anos. Diversos avanços relevantes ocorreram no âmbito 

de emissão de poluentes, onde os motores atuais devido ao controle eletrônico e outros 

mecanismos emitem muito menos poluentes. (CÂMARA,2006) 

2.2 Funcionamento do motor de combustão interna ciclo Otto  

Nos motores a quatro tempos, a admissão, compressão, expansão e exaustão 

correspondem a duas voltas na árvore de manivelas (ou virabrequim). Conforme ocorre o 

movimento rotativo da árvore de manivelas, os pistões se movem dentro do cilindro, entre o 

PMS e o PMI. As bielas transmitem o movimento da árvore de manivelas para os pistões. 

Quando ocorrem as duas voltas da árvore de manivelas o ciclo está concluído, de acordo com 

a figura 1: 

 

Figura 1- Etapas do motor Otto (extraído de MILHOR, 2002,p.4) 

Cada cilindro possui um conjunto de válvulas, onde uma responsável pela admissão 

do combustível e outra pela exaustão de gases da combustão. Essas válvulas são denominadas 
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respectivamente de válvula de admissão e válvula de escape. As válvulas são acionadas pelo 

comando de válvulas. 

 

Figura 2 - 1.pistão 2.Injetor 3.Válvula de admissão (extraído de BOSCH) 

De acordo com (CÂMARA, 2006), os quatro tempos do motor de combustão interna 

ciclo Otto podem ser caracterizados da seguinte forma: 

 Admissão – se caracteriza pela a entrada da mistura ar/combustível, pela válvula de 

admissão provocada pelo movimento descendente do pistão, do PMS ao PMI. A 

válvula de admissão se encontra aberta e a de escape fechada; 

 Compressão – com as válvulas fechadas, o pistão comprime a mistura se movendo do 

PMI para o PMS. Antes de chegar ao PMS, ocorre uma centelha elétrica pela vela de 

ignição, que iniciará a combustão da mistura, elevando a pressão na câmara. 

 Expansão – a queima da mistura eleva a pressão fazendo com que o pistão se mova 

para o PMI, realizando trabalho. As válvulas ainda permanecem fechadas. O tempo de 

exaustão também é chamado de tempo motor; 

 Exaustão – deslocamento do PMI para o PMS com válvula de escape aberta, o pistão 

expulsa os gases da combustão para o ambiente. 

2.3 Formação da mistura estequiométrica de um MCI ciclo Otto 

Para que um MCI forneça a quantidade adequada de combustível para determinadas 

situações de funcionamento para que haja economia de combustível, bom desempenho e baixa 

emissão de poluentes é crucial um sistema que controle adequadamente a quantidade de 

combustível a ser injetado.  

A ótima razão ar/combustível para determinada carga de rotação de um motor, 

consiste naquela em que se consegue o torque desejado, com economia de combustível. 

Vários fatores são responsáveis pela inconstância da relação ar/combustível. Uma mistura 

estequiométrica, isto é, uma mistura ideal corresponde a um arranjo ar/combustível que gere 
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uma combustão perfeita, onde cada molécula de combustível reaja com uma certa quantidade 

de oxigênio da admissão, ocorrendo assim a combustão completa, que irá gerar apenas 

dióxido de carbono e água. 

Na combustão ideal da gasolina (C8H18)  com o ar , ocorreria da seguinte forma: 

C8H18    +  12,5 O2  →  8 CO2  +  9 H2O 

Equação 1 - Combustão completa 

No entanto durante a combustão ocorrem reações secundárias, que formam gases 

indesejáveis. No escapamento dos veículos automotores são normalmente encontrados os 

seguintes gases: CO2, H2O, HC, NOx, SOx, CO, MP e aldeídos. E os prejudiciais que não 

possuem regulamentação, como amônia, benzeno, cianetos e Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (HPA). (SILVA, 2007, p.20) 

Para que a eficiência da combustão seja a mais otimizada possível, é necessário que 

haja uma melhor homogeneização dos reagentes. Dessa forma a relação estequiométrica, deve 

ser:  

                       
           

                    
 

Equação 2 - Relação ar/combustível 

O motor de ciclo Otto a gasolina possui uma relação teórica de 14,7:1, isto é, para a 

queima total de cada 1Kg de combustível são necessários 14,7Kg de ar, para o etanol essa 

relação é de 9,0:1. O coeficiente λ(Lambda) demonstra o quanto a mistura ar/combustível se 

desvia da mistura estequiométrica (SILVA, 2007):  

λ  
                    

                 
 

Equação 3 - Coeficiente lambda 

Segundo esse coeficiente a mistura pode se classificada como: 

 λ > 1 → existe excesso de ar na mistura, o que caracteriza uma mistura pobre; 

 λ < 1 → existe excesso de combustível, o que caracteriza uma mistura com falta de ar, 

uma mistura rica; 

 λ = 1 → a mistura ar/combustível se encontra na relação estequiométrica. 

2.4 Programa de inspeção e manutenção de veículos automotores 

A redução de poluentes dos veículos novos é essencial, porém não garante a 

eficiência na melhoria da qualidade de ar. É fundamental que os veículos sejam mantidos 

conforme as recomendações do fabricante. A experiência internacional indica que é essencial 

a inspeção veicular, especialmente em grandes concentrações urbanas. O PROCONVE dita a 
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implementação de programas de inspeção e manutenção de veículos em uso em áreas 

contaminadas pelas emissões veiculares.  

A inspeção das emissões veiculares vinculada ao licenciamento anual é prevista 

desde 1993 na legislação ambiental brasileira e vêm sendo executada no município de São 

Paulo desde maio de 2008 e no estado do Rio de Janeiro desde 1998. A regulamentação foi 

aprovada pelo CONAMA pela Resolução N°07/93, complementada pelas Resoluções 18/95, 

227/97, 251/99, 252/99 e 256/99. Essas Resoluções foram substituídas pela Resolução 

CONAMA N°418 de 2009.  

Os números pertencentes à frota em circulação no estado de São Paulo e os 

indicadores de poluição do ar demonstram há extrema necessidade de estender a inspeção 

obrigatória para além do território do município de São Paulo, a fim de evitar uma possível 

evasão de registros de veículos da Capital e também como medida de aumento da abrangência 

dos benefícios ambientais trazidos pelo programa. O governador de São Paulo, a partir da 

proposta da Secretaria do Meio Ambiente – SMA enviou a Assembléia Legislativa o Projeto 

de Lei 1187/2009, que institui o Programa Ambiental de Inspeção e Manutenção de Veículos 

em Uso no Estado de São Paulo.  

A inspeção ambiental da frota licenciada no estado será obrigatória, com 

implementação gradual e periodicidade e frota-alvo a serem estabelecidas mediante decreto, 

conforme o Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado de São Paulo – PCPV. Caberá 

ao órgão ambiental estadual, em articulação com os municípios, construir um Plano de 

Controle de Poluição Veicular, que deverá definir as regiões prioritárias a serem abrangidas 

pelo programa. E caberá a CETESB auxiliar na capacitação técnica dos agentes envolvidos na 

inspeção veicular. De acordo com a Resolução 418 de 26.11.2009, os estados deverão 

publicar seus respectivos PCPV’s em até doze meses após a publicação da Resolução.  

A SMA e a CETESB vem mantendo contato com os representantes de municípios da 

Região Metropolitana de São Paulo para a realização de convênios de municipalização da 

inspeção veicular, onde for conveniente para a operação de programas e para a eficácia 

regional do controle da poluição. Entendimentos avançados vêm sendo mantidos com o 

consorcio do Grande ABC, que integra os municípios de Santo André, São Bernardo, 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A CETESB prestará assessoria técnica 

para a elaboração do PCPV da área sob jurisdição desse consórcio e para elaboração do termo 

de referência para a especificação técnica e operacional do programa. (CETESB, 2010) 
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2.5 Sistema de Diagnose de Bordo - OBD  

Os veículos modernos, com sistemas de injeção e catalisadores possuem complicados 

sistemas eletrônicos que gerenciam o funcionamento do motor e seus periféricos em função 

de vários parâmetros, mantendo os níveis de emissão de poluente inferior aos respectivos 

limites, existe a necessidade desses sistemas se auto controlarem quanto ao correto 

funcionamento dos seus diversos sensores e componentes, e informar ao motorista sobre 

possíveis falhas. (CETESB, 2010) 

Sob a coordenação técnica da CETESB, foi elaborada a regulamentação de 

homologação dos “Sistemas de Diagnose de Bordo” – OBD, da (“On Board Diagnosis”), por 

meio da Resolução N°354, de 13 de Dezembro de 2004 do CONAMA. Os sistemas OBD são 

classificados em dois tipos (CETESB, 2010): 

 OBDBr – 1, aplicável aos veículos leves de passageiros e comerciais com motores 

ciclo Otto, que deve ser capaz de detectar falhas em vários sensores e componentes do 

motor. 100% dos veículos leves comercializados no mercado nacional devem atender 

os requisitos dessa Resolução a partir de 01/01/2009. 

 OBDBr – 2,aplicável a mesma categoria de veículos, o OBD deverá, alem das funções 

descritas anteriormente ser capaz de registrar o envelhecimento e perda de eficiência 

de vários sensores e componentes, dentre eles, o catalisador. Esse sistema será 

sucessor do primeiro, devendo ser dotado em 100% da produção de cada fabricante a 

partir de 2011. A instrução Normativa do IBAMA n°24 de 24 de Agosto de 2009 

estabelece especificações e critérios de verificação e certificação dos sistemas OBDBr 

– 2. 

2.6 Combustíveis 

Em 1979, é iniciado o Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL), com isso 

ocorreram novas e importantes mudanças na composição dos combustíveis utilizados nos 

veículos.  

A partir da metade da década de 70 a CETESB, diagnosticou uma grande 

contribuição de CO pelos veículos automotores leves, localizados na área central do 

município de São Paulo. Nesse mesmo período a CETESB, passou a pesquisar as emissões 

provenientes da adição de etanol a gasolina, e verificou-se que a adição de etanol contribui 

efetivamente para a diminuição de CO. A proporção de 22% de adição foi ratificada pela lei 

Federal n°8.723, de Outubro de 1993. Porém em 1990, houve uma grave escassez de etanol 
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anidro no mercado brasileiro, em caráter emergencial, foi utilizada a mistura gasolina-etanol-

metanol (7%-60%-33% em volume, respectivamente), para a utilização em veículos movidos 

a etanol. Mas foi constatado pela CETESB, que os parâmetros: desempenho, emissão e 

consumo foram mantidos. (CETESB, 2010) 

Em 1998, o governo Federal elevou o teor de álcool na gasolina para 24% em 

volume o que não acarretou em mudanças significativas na emissão de poluentes dos veículos 

em circulação, com relação aos 22% anterior, uma vez que os veículos fabricados nesses 

últimos anos, possuem tecnologia mais avançada, como injeção eletrônica e sensores de 

oxigênio, dotados de sistema de auto-compensação da relação ar/combustível. (CETESB, 

2010) 

No Brasil, como já foi descrito, a composição do combustível vem se alterando 

muito no decorrer dos anos. (BRITO, 2005) Dentre os diversos fatores envolvidos, um dos 

fatores fundamentais para se obter um melhor desempenho termodinâmico e reduzir a 

emissão de poluentes, é sem dúvida a utilização de combustíveis de qualidade. (SILVA, 2007) 

2.6.1 Gasolina  

A gasolina é derivada do petróleo formada por uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos e alguns contaminantes como: enxofre, nitrogênio e certos metais, utilizada 

em veículos automotores. A composição e as características intrínsecas da gasolina dependem 

da natureza do petróleo, dos processos de refino e das especificações de qualidade. 

(MANZOLI, 2009) 

O petróleo destilado para a obtenção de gasolina automotiva é formado 

principalmente de (SILVA, 2007): 

 66% a 69% de parafinas e ciclo-parafinas; 

 24% a 27% de aromáticos (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), substâncias que 

conferem boa resistência à detonação. O benzeno evapora rapidamente à temperatura 

ambiente e possui características cancerígenas, 80% do benzeno presente na atmosfera 

têm origem na emissão evaporativa e dos gases oriundos do escapamento de veículos a 

gasolina (PEARSON, 2001 apud SILVA, 2007); 

 6% a 8% de olefinas (alcenos): Esses compostos, presentes em altas quantidades na 

gasolina, representam 45% dos hidrocarbonetos não queimados nos gases oriundos do 

escapamento dos motores a gasolina (PATTERSON e HENEIN, 1981 apud SILVA, 

2007). 
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 Compostos contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio e traços de diversos elementos 

como: manganês, cromo, zinco, cobre, ferro, boro, magnésio e chumbo, onde a maior parte 

vêm dos óleos crus antes do refino. (GUIGUER,1996 apud SILVA, 2007). 

São definidos e especificados, quatro tipos de gasolina para uso em automóveis, 

embarcações aquáticas, motocicletas entre outros, pelo Departamento Nacional de 

Combustíveis (DNC), que são os seguintes: 

 Gasolina automotiva tipo A: gasolina pura isenta de álcool etílico, encontrada apenas 

nas bases de distribuição das refinarias; 

 Gasolina tipo A – premium : essa gasolina apresenta uma formulação especial e é 

obtida a partir da mistura de naftas de elevada octanagem e que proporcionam ao 

produto maior resistência à detonação, comparada a gasolina tipo A comum. Essa 

gasolina é a base da gasolina tipo C  premium ; 

 Gasolina tipo C: essa gasolina é obtida através da mistura da gasolina tipo A com 

álcool anidro. Essa gasolina apresenta uma octanagem no mínimo igual a 80 ; 

 Gasolina tipo C premium: essa gasolina é obtida pela adição de 21% a 23% de álcool 

anidro a gasolina tipo A – premium. Essa gasolina foi produzida para veículos 

nacionais e importados que possuem altas taxas de compressão . 

As principais características que definem a qualidade da gasolina são a volatilidade e 

a capacidade antidetonante (MANZOLI, 2009). Além disso, é essencial o número de octanas 

presentes na gasolina. Esse número mede a resistência do combustível à detonação, que não 

deve ser muito pequena, para não causar “batida de pino” (quando a combustão ocorre antes 

do momento correto), proporcionando a perda de potência e acarretando sérios danos ao 

motor. Quanto mais alto o número de octanas, maior será a resistência a elevadas pressões nos 

cilindros, ocasionando aumento no torque, potência e economia devido à melhora de 

rendimento térmico. (SILVA, 2007) 

No conceito ambiental, vários países estão trabalhando com novas especificações, 

para minimizar a concentração de enxofre e de compostos químicos como: benzeno, olefinas 

e aromáticos. Objetivando a redução de poluentes e otimizando o desempenho energético da 

gasolina. (SILVA, 2007) 

2.6.2 Álcool 

Em 1973, durante a crise do petróleo, surgiu a opção de utilização do álcool etílico, 

em conseqüência da necessidade estratégica de minimizar a dependência do Brasil da 
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importação de petróleo. O álcool etílico, conhecido como etanol, é constituído por dois 

átomos de carbono, seis de hidrogênio e um de oxigênio (C2H5OH). (SILVA, 2007) O etanol 

pode ser fabricado pela fermentação do açúcar extraído da cana-de-açúcar, milho entre outros 

ou pela hidratação catalítica do etileno. Como combustível, o álcool pode ser usado tanto na 

forma hidratada como na forma anidra em combinação com a gasolina. (MANZOLI, 2009) 

A produção mundial de álcool é da ordem de 35 bilhões de litros, dos quais 60% são 

para o uso de combustível. O Brasil e os Estados Unidos são os principais produtores e 

consumidores. (BRITO, 2005)  

Segundo (TAKESHITA, 2006 apud SILVA, 2007) o álcool etílico utilizado como 

combustível pode ser usado de duas formas: 

 Álcool etílico anidro (não possui água)– esse composto é adicionado a gasolina tipo A 

para a formação da gasolina tipo C; 

 Álcool etílico hidratado (possui água na sua composição) – indicado para o uso em 

determinados motores. 

O álcool etílico possui uma série de vantagens quando comparado com os outros 

combustíveis (MANZOLI, 2009): 

 Como o álcool não possui enxofre, não contribui para a emissão de SOX; 

 A menor complexidade molecular do álcool contribui para uma combustão com 

baixíssima formação de partículas de carbono que contribui para uma insignificante 

emissão de MP; 

 Os hidrocarbonetos e o NOx são reduzidos, já que a temperatura de chama é menor; 

 Possui mais calor de vaporização, mais velocidade para inflamar, maior octanagem e 

faixa de limites de inflamabilidade mais extensa. 

 É praticamente isento de olefinas, aromáticos. (SILVA, 2007) 

As desvantagens de se utilizar etanol são as menores densidades de energia, 

características de corrosão bem mais rigorosas, menor pressão de vapor (partida a frio mais 

difícil), miscibilidade com água e a toxicidade para os ecossistemas. A principal desvantagem 

em relação a emissões de poluentes se refere à emissão de aldeídos (acetaldeído e 

formaldeído), que são produzidos a partir de reações com parte do combustível não queimado, 

porém são controladas por catalisadores.  (MANZOLI, 2009) 
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2.6.3 Bicombustível 

A tecnologia flex – fuel começou a partir de pesquisas realizadas pelos Estados 

Unidos, Europa e Japão no final da década de 80. Havia uma busca por uma solução para o 

problema de falta de infra-estrutura de distribuição e abastecimento do metanol e etanol, que 

limitava o uso e expansão desses combustíveis. Nos Estados Unidos essa tecnologia, existe 

desde 1992, e mais de três milhões de veículos possuem essa tecnologia (FERNANDES, 

2009). A diferença entre a tecnologia brasileira e a norte americana, é que na brasileira é 

possível utilizar 100% de álcool combustível no veículo, enquanto que a norte americana 

permite no máximo 85% de álcool (FERNANDES, 2009). 

A partir de 2003 foi introduzida a tecnologia bicombustível (veículos “flex – fuel” ou 

simplesmente flex), que utiliza qualquer proporção de mistura entre gasolina e etanol, com 

isso o consumo de álcool cresceu vertiginosamente. A produção de veículos flex subiu de 

48.178 em 2003, para 1.995.090 unidades em 2007. Os veículos flex são aqueles equipados 

com motores capazes de usar gasolina, álcool anidro ou hidratado ou qualquer mistura desses 

combustíveis, reconhecendo o combustível e adaptando seu sistema de controle de injeção. O 

motorista pode optar pelo combustível de sua preferência, levando em consideração o preço 

do combustível e a autonomia proporcionada por ele. Atualmente a tendência é de que o 

veiculo flex utilize álcool etílico hidratado. Dada a grande preferência por esse veículo, pelo 

mercado consumidor, a indústria deve fabricar a maioria de seus veículos nessa versão. 

(BORSARI, 2009) 

2.7 Emissões Veiculares 

As emissões oriundas dos veículos automotores têm origem no tubo de escapamento 

(gases), no sistema de alimentação de combustível, juntas, respiros e conexões (emissão 

evaporativa) e dos respiros do cárter. Existe também o material particulado originado pelo 

processo de combustão e desgaste de pneus e pastilhas ou lonas de freios. A composição e 

proporção dos gases são influenciados pela natureza do combustível e pelo sistema de 

combustão. (BRITO, 2005) 

Os gases mais conhecidos e que os limites são estabelecidos por lei são: monóxido 

de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Os hidrocarbonetos e 

o monóxido de carbono são produzidos pela combustão incompleta. Outros poluentes podem 

ser citados como aldeídos, clorofluorcarbonos e material particulado. A maioria desses 

poluentes causa problemas à saúde. (BRITO, 2005) 
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Os veículos automotores são responsáveis por uma elevada quantidade de poluentes, 

ou seja, quase que a metade da poluição que se encontra no ar. Segundo (ALVIM et al.,2008 

apud MANZOLI, 2009) 

 

Figura 3 - Emissões de carbono por setor em 2006 (extraído de MANZOLI, 2009) 

2.7.1 Emissão Evaporativa 

A emissão evaporativa em um veículo estacionado ao sol por um longo período de 

tempo pode produzir, através da evaporação do combustível, em torno das mesmas 

quantidades de HC que produziria se encontrasse em movimento. A produção de HC no 

veiculo se dá por intermédio da queima incompleta do combustível, o que produz um 

fracionamento da molécula original e a emissão de radicais químicos que ao sair da câmara de 

combustão e atingir as frias partes do sistema de exaustão se mantêm inalterados até sair pelo 

escapamento. A preparação da mistura e o desenho da câmara de combustão são elementos 

cruciais para emissão de poluentes. Os veículos mais modernos já são equipados com 

reservatórios que evitam parcialmente essa evaporação. (GELLER et al. ,2004 apud 

MANZOLI, 2009)  O sistema anti – evaporativo de combustível tem a função de impedir que 

os vapores de combustível vão para o meio ambiente e poluam. Os vapores atravessam a 

válvula plurifuncional e esta permite a passagem dos vapores, mas bloqueia o combustível 

liquido quando o tanque de combustível está cheio. Conforme a gasolina evapora a pressão 

dentro do tanque aumenta, quando atinge um valor suficientemente alto a válvula de 

ventilação se abre e o vapor de gasolina vai para o canister. Quando o vapor chega ao canister, 

é filtrado, e somente ar puro é lançado para o meio ambiente. (FIATTECH, 1996 apud 

FERNANDES, 2009) 

2.7.2 Emissão Cárter 

O gás de escape é proveniente da combustão em motores de combustão interna. Esse 

gás flui para fora da câmara de combustão e se dirige para dentro do cárter, através de folgas 
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existentes previstas no projeto, entre as paredes dos cilindros e anéis de pistão e através das 

vedações da válvula. (BOSCH, 2005)  

No sistema de circuito fechado, o gás não tratado do cárter é direcionado para um 

sistema de ventilação, que possui dispositivos adicionais (ex.:dispositivos de controle de 

pressão, válvulas de retenção), para admissão do ar de combustão. Em um sistema de 

ventilação aberto, o gás tratado é despejado diretamente na atmosfera, porém esse sistema é 

utilizado apenas em poucos casos excepcionais, devido à restrição da legislação. (BOSCH, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Sistema de ventilação do cárter (extraído de BOSCH, 2005) 

 

2.7.3 Emissão de escapamento 

Os principais poluentes emitidos para a atmosfera por veículos automotores são 

provenientes da combustão incompleta, produzindo compostos como: monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, aldeídos, material particulado ou 

fuligem e dióxido de carbono. (BRITO, 2005) Existem algumas medidas e ações utilizadas 

para minimizar a emissão desses poluentes, e também legislações que obrigam pesquisas por 

parte dos fabricantes. 

 

2.8 Parâmetros de qualidade de ar  

O nível de poluição é determinado pela quantificação das substâncias poluente 

presentes no ar. Conforme a Resolução CONAMA n°3 de 28/06/1990, considera-se poluente 

atmosférico “qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que 

tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem – 

estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo 

da propriedade e às atividades normais da comunidade”. (CETESB, 2010) 
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Os poluentes podem ser classificados conforme figura abaixo: 

 Primários: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de poluentes; 

 Secundários: aqueles formados na atmosfera através da reação química entre poluentes 

e/ou constituintes naturais na atmosfera. 

Quando se determina a concentração de um poluente na atmosfera, mede-se o grau 

de exposição dos receptores (seres humanos, plantas, materiais) como resposta final do 

processo de lançamento desse poluente na atmosfera a partir de suas fontes de emissão e suas 

interações na atmosfera, do ponto de vista físico (diluição) e químico (reações químicas). O 

sistema pode ser visualizado da seguinte forma : 

 
É importante ressaltar, que mesmo mantendo as emissões minimizadas, as condições 

meteorológicas que proporcionam uma maior ou menor diluição desses poluentes. Por isso 

que no inverno, o ar piora com relação ao monóxido de carbono, material particulado (MP) e 

dióxido de enxofre. Já o ozônio demonstra concentrações elevadas na primavera e verão, por 

ser um poluente secundário, que depende da intensidade da luz para se formar. De forma 

geral, o grupo de poluentes consagrados como indicadores mais abrangentes da qualidade de 

ar é formado pelos seguintes poluentes: monóxido de carbono, dióxido de enxofre, material 

particulado, dióxido de nitrogênio e ozônio. A razão da escolha desses parâmetros como 

indicadores de qualidade do ar está conectada a sua alta freqüência de ocorrência e aos efeitos 

maléficos que causam ao meio ambiente. (CETESB, 2010) 

 

Figura 5- Fontes de poluentes atmosféricos (extraído de BRITO, 2005) 

 



 

 

27 

 

2.8.1 Gases não poluentes  

Os gases de exaustão de um motor de combustão interna são compostos por 99% de 

gases não poluentes, que em sua maioria não prejudicam a saúde. Esses gases podem ser 

classificados como (CÂMARA, 2006): 

 Nitrogênio – constituinte do ar, não participa da combustão; 

 Vapor d’água – são 9% dos gases de escape; 

 Dióxido de carbono – compõe cerca de 18% dos gases eliminados. Mesmo não sendo 

considerado poluente, é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, contribuindo 

para o aquecimento global (CÂMARA, 2006)  

2.8.2 Gases poluentes  
Compõem 1% dos gases expelidos, são bastante danosos a saúde e ao meio ambiente, 

por isso que são alvos de controle pelas legislações ambientais em todo o mundo, são eles 

(CÂMARA, 2006): 

 Monóxido de Carbono –  inodoro e incolor, o CO é bastante tóxico. Numa 

concentração de 0,3% em volume mata em minutos. Os sistemas de catalisadores e 

gerenciamento de motores eliminam cerca de 99% do CO emitido; 

 Óxido de Nitrogênio – são representados genericamente por NOx e são formados pela 

oxidação do nitrogênio atmosférico e pela oxidação de compostos de nitrogênio 

presentes nos combustíveis, em temperaturas próximas a da combustão;  

 Hidrocarbonetos – correspondem ao combustível não queimado, ou queimado 

parcialmente. Formam substancias que escurecem os tubos do escapamento (fuligem); 

 Compostos de enxofre – o enxofre, presente na produção da gasolina, pode provocar 

formação de compostos que quando combinados ao vapor d’ água, se transformam em 

ácidos que prejudicam a saúde , danificam o escapamento e causam o envenenamento 

do catalisador, uma vez que os metais nobres presentes no catalisador são sensíveis a 

reações com compostos de enxofre que podem causar perda dos catalisadores;   

 Aldeídos – são cancerígenos e provocam irritações nas vias respiratórias. São gerados 

pela queima do álcool puro ou álcool anidro presente à gasolina. Os veículos 

automotores leves são responsáveis por uma elevada porcentagem das emissões de 

aldeídos presentes na região urbana, uma vez que emitem aldeídos primários pelo gás 

de exaustão, alem dos óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, que são formadores de 

aldeídos secundários. 
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 Oxigênio e gases inertes – compõe 1% dos gases de exaustão. Corresponde ao 

oxigênio que não conseguiu reagir com o combustível durante o processo de 

combustão e outros gases que formam o ar atmosférico em reduzida quantidade, tais 

como argônio, hélio, etc (CÂMARA, 2006) 

2.9 Aumento da frota de veículos na RMSP 

O final dos anos 50 ficou marcado pelo desenvolvimento da indústria automobilística 

brasileira e foi marco para o rápido crescimento da frota de veículos. Segundo o LEMOS, 

2010, o Brasil ocupava em 1995 o décimo lugar na produção mundial de veículos. Em 2008 

chegou à sexta posição. 

A urbanização é um dos fatores que contribuíram para o crescimento da frota de 

veículos no Brasil. Na região sudeste, por exemplo, onde está concentrada grande parte da  

população brasileira (vide figura abaixo), conseqüentemente possui a mais elevada taxa de 

urbanização e infra-estrutura de transporte do país. (LEMOS, 2010) 

 

Figura 6 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR REGIÃO (IBGE, 2007 APUD LEMOS, 

2010, P.60) 

 

A urbanização descontrolada causou dispersão geográfica de áreas residências, 

comerciais, industriais e etc, é o motivo principal do grande número de viagens, seja por 

trabalho, consumo ou lazer . Os resultados obtidos da ultima pesquisa O/D (Origem/Destino), 

realizada em 2007, mostraram que (LEMOS, 2010): 

 O total de 38,1 milhões de viagens feitas diariamente na RMSP (Regiao Metropolitana 

de São Paulo), divisão percentual entre os modos motorizados e não motorizados, 66% 

e 34%, respectivamente. 

 O aumento de viagens totais no período 1997/2007 foi de 21%. As viagens 

motorizadas tiveram acréscimo de 23% no período. 

 A divisão modal ou distribuição porcentual entre os modos coletivo e individual 

reverteu a tendência observada no passado, de queda de participação de modo 

coletivo. Em 2007, a divisão modal foi de 55% para modo coletivo e 45% para o 
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individual, retomando percentuais próximos aos observados na Pesquisa Origem e 

Destino de 1987. 

 A população da RMSP, de 19,5 milhões de habitantes 2007, cresceu 16% no período 

1997/2007, mesmo porcentual de crescimento da frota de automóveis particulares, 

resultando na mesma taxa de motorização de 1997, de 184 veículos por mil habitantes. 

 Os empregos tiveram crescimento expressivo no decênio 1997/2007, de 30%, 

totalizando 9,1 milhões em 2007. As matriculas escolares, em numero de 5,3 milhões, 

cresceram 5% no período. 

 A renda média familiar mensal na RMSP, em valores de outubro de 2007, passou de 

R$ 3.042,00 para R$2.211,00 no período 1997/2007. 

Antigamente a promessa do automóvel era comodidade, mobilidade e velocidade, 

que serviram de marketing estratégico para o desenvolvimento da economia na época. 

Entretanto, os custos da dependência do automóvel estão se tornando cada vez mais evidentes, 

e os congestionamentos também. Como conseqüência desse aumento desenfreado de veículos 

automotores em relação às vias, a velocidade média dos carros na capital caiu de 29 para 

27km/h, de 2006 para 2007. (LEMOS, 2010)  De acordo com a pesquisa O/D, em 1967, o 

transporte por ônibus correspondia 59,1% do total de viagens na cidade de São Paulo, 

passando a 54,1% em 1977, a 42,8% das viagens  em 1987, a 35,5% em 1997 e a 35,9% em 

2007. Enquanto que o transporte individual em 1967 correspondia a 33,9% das viagens 

realizadas, em 1997 respondia por 47,1% e em 2007 correspondia a 41,3%. (LEMOS, 2010) 

A frota com idade avançada, transporte público deficiente, fiscalização ineficaz e 

falta de planejamento configuram um cenário caótico para o tráfego nas cidades brasileiras, 

em especial na cidade de São Paulo. Cerca de 41% da frota de veículos na RMSP, tem idade 

superior a 10 anos, e é responsável por 77% das emissões de carbono na atmosfera, por 

possuírem tecnologia anterior às leis de ar limpo. Os demais veículos da frota respondem por 

aproximadamente 1/5 do total de emissões. (LEMOS, 2010) 

2.10 Poluentes atmosféricos: sua composição e conseqüências  

2.10.1 Dióxido de carbono 

Subproduto das combustões e da respiração dos animais e das plantas. É 

conseqüência da união de duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, isso durante o 

processo de combustão. (BRITO, 2005) 
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O carbono é encontrado na atmosfera principalmente na sua forma oxidada como 

CO2, o aumento na sua concentração está intimamente ligado ao aumento na combustão de 

combustíveis de origem fóssil. (BORSARI, 2009) 

O nível máximo de CO2 é produzido quando a relação ar/combustível chega o mais 

próximo possível da relação estequiométrica ou então se encontra na relação estequiométrica. 

(BRITO, 2005) Por isso que, geralmente os carros novos são aqueles que emitem mais CO2, e 

menos gases derivados da combustão incompleta. (BORSARI, 2009) 

Níveis superiores a 12% de CO2 indicam que o motor está funcionando 

eficientemente e sistema de escape em bom estado. Níveis inferiores a 12% indicam alguma 

anomalia. Na condição de mistura rica, ocorre diminuição no nível de CO, condição de 

mistura pobre provoca diminuição no nível de CO2: vazamento no sistema de escape, mas 

sem problemas no motor provoca aumento no nível de O2; motor funcionando com eficiência, 

nível de CO2 superior a 12%. (BRITO, 2005) 

2.10.2 Monóxido de carbono 

Segundo (MILHOR, 2002), em condições de mistura rica (deficiência do ar), o 

monóxido de carbono é resultado da combustão incompleta da mistura, e então, a emissão de 

CO é dependente da razão ar-combustível. A concentração de CO no cilindro é grande 

durante a combustão, enquanto na fase de expansão, uma parcela é oxidada formando CO2. 

Em condições da mistura pobre, a emissão de CO é inferior e não é dependente da razão ar-

combustível, sendo dependente da não homogeneidade da mistura e de variações em sua 

composição entre cada ciclo. A emissão de CO em função da constante de ar pode ser vista na 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Emissão de CO em função da constante de ar (extraído de BOSCH, 1995 apud MILHOR,2002, p.8) 
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Em torno da relação estequiométrica, λ = 1, a emissão de CO é determinada pela 

distribuição uniforme de combustível em cada cilindro. Se alguns dos cilindros estiverem 

funcionando com mistura rica e outros com mistura pobre, o resultado será uma concentração 

média maior de CO emitido, se comparado com todos os cilindros possuindo o mesmo λ. 

2.10.3 Hidrocarbonetos 

Gás de origem orgânica que possui uma composição que tem hidrogênio e carbono. 

Apresentam-se em forma de misturas de numerosos hidrocarbonetos (DICCIONÁRIO DE LA 

NATUREZA, 1987 apud BRITO, 2005). Nos motores, é a parte do combustível não 

queimado na câmara de combustão. Nenhum motor consegue queimar todo combustível 

contido na mistura. Isso ocorre porque quando a frente de chama atinge as paredes do cilindro 

(sempre mais frias), esta desaparece deixando uma pequena porção de combustível sem fazer 

combustão. A quantidade de hidrocarbonetos presente nos gases de escape é medida em 

partes por milhão(ppm) ou quantidades de moléculas de HC por 1.000.000 (milhão) de 

moléculas amostradas. (BRITO, 2005) 

Os níveis de HC se aumentam na medida em que se afasta do λ = 1, tanto na mistura 

rica quanto na pobre, isto é, em misturas muito ricas ou muito pobres as emissões de HC 

tendem a aumentar, conforme evidenciado na figura a seguir.  

 

Figura 8 - Emissão de HC em função do coeficiente de ar (extraído de BRITO, 2005, p.39) 

Um nível muito alto de HC resulta em falhas de combustão. Estas falhas não estão 

necessariamente associadas à falha no sistema de ignição: qualquer componente ou processo 

defeituoso, que interrompa antes do momento certo a combustão nos cilindros, provocará o 

aumento do nível de HC nos gases de exaustão. (BRITO, 2005) 
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2.10.4 Efeito estufa  

O ciclo de dióxido de carbono tem a função de manter o balanço de suprimento 

despejado na atmosfera e a perda de dióxido de carbono dissolvido. Esse balanço é auto 

ajustável, com isso o planeta mantêm um clima estável. A taxa de formação de carbonatos no 

oceano é bastante sensível a temperatura. Sua formação é elevada quanto maior for a 

temperatura. Mudanças na taxa de formação de carbonatos ativam um processo de 

realimentação negativa que coloca a temperatura do planeta de volta ao “normal” sempre que 

ele esfria ou se aquece um pouco. (BORSARI, 2009) 

Através de muito tempo, esse mecanismo tem mantido o clima estável do planeta, 

apesar das mudanças na irradiação solar e na taxa de vulcanismo. (BORSARI, 2009) 

Esse fenômeno é crucial a existência de vida no planeta, pois sem ele, o planeta seria 

aproximadamente 30°C mais gelado. Contudo, certas atividades antrópicas têm o potencial de 

maximizar sua ação, através da emissão de gases de efeito estufa (dióxido de carbono 

primário, metano, óxido de enxofre, clorofluorcarbonetos, halogenados e ozônio troposférico) 

para a atmosfera, causando elevação nos níveis de suas concentrações. A conseqüência disso é 

um aumento nas temperaturas médias globais, ou seja, o aquecimento global. (THE WORLD 

BANK, 1991 apud BRITO, 2005) A relação entre a emissão antrópica de gases de efeito 

estufa (GEE), a elevação da concentração desses gases e o aumento da temperatura do 

planeta, é aceita pela maior porção da comunidade científica. (BORSARI, 2009) 

 

 

Figura 9 - Ciclo do Dióxido de Carbono (extraído de BORSARI, 2009) 
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O efeito estufa é essencial para manter o clima do planeta estável, pois se o calor 

liberado pela superfície terrestre não encontrasse obstáculo a sua propagação, escaparia para 

as altas camadas da atmosfera ou para o espaço extra-atmosférico, o que acarretaria um 

esfriamento que tornaria o planeta inabitável. Contudo com o aumento elevado da taxa de 

CO2 presente no ambiente, além do metano, clorofluorcarbono, ácido nitroso, ozônio e 

outros, resultam conseqüentemente numa elevação de temperatura, alterações nas 

precipitações pluviométricas e elevação do nível do mar. (LORA, 2000 apud BRITO, 2005) 

A energia luminosa atravessa livremente a atmosfera, é absorvida pela terra e convertida em 

calor na superfície. O calor é irradiado de volta, sob forma de radiação infravermelha, mas a 

maior parte dele permanece por causa da ação de “isolante térmico” do gás carbônico. 

(BRITO, 2005) 

 

Figura 10 - Efeito estufa (extraído de BRITO, 2005) 

 

Em 1997, na terceira conferência das partes, realizada em Quioto (Japão) no qual os 

países desenvolvidos se comprometiam a limitar a emissão de gases de efeito estufa, 

excetuando os regulamentados pelo Protocolo de Montreal. A meta de redução do GEE nesses 

países é em média de 5,2% em relação aos níveis de 1990, entre os anos de 2008 e 2012. Os 

gases limitados no Protocolo de Quioto foram: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorcarbonos, perfluocarbonos, e hexafluoreto de enxofre. Finalmente em 2005, com a 

entrada da Rússia no Protocolo, foi atingido um número de países signatários suficiente e o 

Protocolo entrou em vigor. Porém o protocolo possui metas válidas apenas, até o ano de 2012. 
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Tratativas políticas tem sido realizadas para que seja estabelecido um novo Protocolo com 

vigência a partir de 2012. Esse documento deve ter metas de redução de poluentes mais 

refinadas, a adoção de mais nações, entre as quais as nações ditas como “emergentes”, que 

não tinham metas no Protocolo de Quioto. (BORSARI, 2009)  

Os principais gases de efeito estufa são: vapor d’água (H2O), dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozônio (O3), hexafluoreto de enxofre (SF6), 

clorofluocarbonos (CFC), hidrofluorcarbonos (HFC) e os perfluocarbonos (PFC). 

(BORSARI, 2009) 

A tabela a seguir apresenta os principais GEE, as suas respectivas fontes 

antropogênicas e sua contribuição para o aquecimento global. (LEMOS, 2010) 

GEE Fontes antropogênicas Contribuição relativa para 

o aquecimento global 

CO2 Combustão de combustíveis fósseis, desmatamento, 

mudanças no uso da terra 

70% 

CH4 Cultivo de arroz, ruminantes, combustão de 

combustíveis fósseis, vazamentos de gás natural. 

27% 

N2O Fertilizantes, queima de biomassa, combustão de 

combustíveis fósseis, conversão da terra para 

agricultura 

3% 

CFC Fluidos refrigerantes, aerossóis, propelentes, 

processamento de espuma plástica para embalagens. 

--- 

Tabela 1- Fontes antrópicas e sua contribuição para o aquecimento global (extraído de LEMOS, 2010) 

 

2.10.5 Inversão térmica 

Segundo a CETESB, a inversão térmica é uma condição meteorológica que acontece 

quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o 

movimento ascendente do ar, uma vez que, o ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto, 

mais pesado, fazendo com que os poluentes fiquem próximos da superfície. As inversões 

térmicas ocorrem durante todo o ano, sendo que no inverno são mais baixas, principalmente à 

noite. Com um ambiente com elevada quantidade de indústrias e de circulação de veículos, 

como nos ambientes urbanos, a inversão térmica pode levar a concentrações de poluentes 

elevadas, podendo causar graves problemas a saúde. 
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Figura 11 – Ambiente sem inversão térmica (extraído de CETESB) 

 

Figura 12 - Ambiente com inversão térmica (extraído de CETESB) 

2.10.6 Chuva ácida 

Os gases nitrogenados e sulfonados criados por inúmeras atividades antrópicas 

reagem com o vapor de água produzindo ácido nítrico e sulfúrico. Esses ácidos são carregados 

pela água da chuva e se precipitam sobre o solo. A chuva ácida possui pH inferior a 5,6. 

(LEMOS, 2010) As emissões de usinas termelétricas, das indústrias de celulose, das 

refinarias, dos veículos automotores, entre outros, são responsáveis pela formação da chuva 

ácida. Compostos de enxofre e nitrogênio são os principais constituintes da chuva ácida, que 

pode se manifestar a centenas de quilômetros de distancia do local de origem. Essa chuva 

quando freqüente, provoca acidificação do solo, prejudicando plantas e animais, a vida dos 

rios, florestas, edificações, etc. (BRITO, 2005) 

2.11 Efeitos da poluição na saúde 

Os efeitos da poluição na saúde da população são diversos, com diferentes 

intensidades e manifestações como: efeitos comportamentais e cognitivos, inflamação 

pulmonar e sistêmica, alterações do calibre das vias aéreas, do tônus vascular e do controle 

ritmo cardíaco, alterações reprodutivas, morbidade e mortalidade por doenças 

cardiorrespiratórias e aumento da incidência de neoplasias, entre outros. 

No ano de 2004, a Sociedade Americana de Cardiologia publicou um documento 

onde reconheceu a poluição atmosférica como um fator de risco para o agravamento de 

doenças cardiovasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca 
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congestiva e desenvolvimento de arritmias. Estudos realizados pela American Cancer Society, 

incluem neoplasias pulmonares como um indicadores de efeitos da poluição. Finalmente, 

alterações reprodutivas, abortamentos e alterações da relação dos sexos ao nascimento 

também foram incluídas como indicador de efeitos prejudiciais.  

Dos efeitos citados, podem ser relacionadas diferentes conseqüências a saúde 

humana, alguns deles manifestando-se de forma aguda – curtos períodos de exposição, 

enquanto outros se manifestam de forma crônica – longos períodos de exposição. Tanto os 

efeitos agudos como crônicos podem exprimir diferentes níveis de intensidade, abrangendo 

diversos efeitos desde a um leve desconforto até a morte. A tabela abaixo mostra a relação dos 

efeitos crônicos da poluição atmosférica. 

Aumento de sintomas respiratórios Agravamento de arteriopatia aterosclerótica 

Redução da função pulmonar Aumento da freqüência de abortamentos 

Redução do peso ao nascer Maior incidência de neoplasias pulmonares 

Maior incidência de doença pulmonar 

obstrutiva 

Perda de anos de vida por doenças 

cardiorrespiratórias 

 
Tabela 2 - Relação de desfechos secundários à exposição crônica aos poluentes (extraído de NETO, 2005) 

A suscetibilidade aos poluentes é dependente de fatores individuais, de moradia e 

sócio-econômicos. Entre os fatores de natureza individual os mais relevantes são a idade e 

morbidades. Em relação à idade os indivíduos mais susceptíveis são os que se encontram 

abaixo de 5 anos e acima dos 65 anos. Morbidades, como asma, bronquite crônica, doença 

esclerótica, diabetes mellitus, miocardiopatias e arritmias cardíacas estão entre as patologias 

mais influencias pelos efeitos dos poluentes atmosféricos. Além da mortalidade e morbidade 

por problemas respiratórios, estudos recentes, indicam que a poluição é fator determinante do 

baixo peso ao nascer e da prematuridade. 

2.11.1 Os efeitos do Monóxido de Carbono no organismo 

A função do sistema respiratório é transportar oxigênio aos tecidos e descartar o gás 

carbônico gerado pelos tecidos. O transporte de oxigênio pelo sangue ocorre essencialmente 

pela sua reação com moléculas de hemoglobina. O transporte de monóxido de carbono ocorre 

da mesma forma, porém sua afinidade pela hemoglobina é muito maior. Com isso, quanto 

mais monóxido de carbono estiver presente no sangue, menor será a capacidade da molécula 

de hemoglobina de carregar oxigênio, causando em altas concentrações, a falta de oxigênio 

aos tecidos. 

A carboxihemoglobina (COHb) é formada pela ligação da hemoglobina com o 

monóxido de carbono. Em baixa concentração de monóxido de carbono, o organismo 



 

 

37 

 

apresenta nível de COHb inferior a 2%; oito horas no trânsito aumentam esse nível para 5%; 

em fumantes, para mais de 10%. (MEDEIROS, 2004) 

Esse índice é usado para relacionar os efeitos do monóxido de carbono no organismo 

humano, de acordo com a tabela abaixo. 

 

COHb (%) Efeito 

<1 Nada observável 

1 – 2 Alteração sutil de comportamento 

2 – 5 Efeitos sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) 

 Diminuição da capacidade de distinguir tempo e espaço 

 Falhas na acuidade visual 

 Alterações nas funções motoras 

5 Alterações cardiovasculares 

10 Dificuldade visual, cefaléia 

20 Dores abdominais, desmaios 

30 Paralisia, distúrbios respiratórios, colapso circulatório 

50 Bloqueio das funções respiratórias, coma 
Tabela 3 -Efeitos do CO no organismo (extraído de NETO, 2005) 

2.11.2 Os efeitos causados na saúde pelos principais poluentes 

emitidos por veículos automotores  

CO (monóxido de carbono) 

Fonte: veículos 

Liga-se à hemoglobina, substância do sangue que leva o oxigênio as células, formando a 

carboxihemoglobina, e diminui a oxigenação do sangue;  

 Causa tontura e vertigens;  

 Causa alterações no sistema nervoso central;  

 Pode ser fatal em doses altas, em ambientes fechados;  

doentes cardíacos, portadores de angina crônica, são considerados o grupo mais 

suscetível aos efeitos da exposição ao CO. 

SO2 (dióxido de enxofre) 

Fonte: Indústrias e veículos a diesel 

 Provoca coriza, catarro e danos irreversíveis aos pulmões;  

 Em doses altas pode ser fatal;  

 Também afeta plantas e espécies mais sensíveis e contribui para a destruição do 

patrimônio histórico, acidificação do solo e corpos d’água. 

O3 (ozônio) 
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Ação da luz solar sobre os hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, resultantes do processo de 

queima de combustíveis, principalmente por veículos 

 Causa envelhecimento precoce;  

 Diminui a resistência às infecções;  

 Provoca irritação nos olhos, nariz e garganta e desconforto respiratório. 

MP (material particulado) 

Fonte: Veículos movidos a diesel, indústrias, desgastes dos pneus e freios de veículos em 

geral. 

 Agrava quadros alérgicos, de asma e bronquite;  

 Pode ser carcinogênico;  

 As poeiras mais grossas ficam retidas no nariz e na garganta, causando irritação e 

facilitando a propagação de infecções gripais;  

 As poeiras mais finas (partículas inaláveis) chegam aos pulmões, agravando casos de 

doenças respiratórias ou do coração. 

HC (hidrocarbonetos) 

Fonte: Queima incompleta e evaporação dos combustíveis (álcool, gasolina e diesel) e outros 

produtos voláteis 

 Responsáveis pelo aumento da incidência de câncer no pulmão;  

 Provoca irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório. 

Aldeídos 

Fonte: Veículos 

 Provocam irritação dos olhos, nariz e garganta;  

 Os aldeídos emitidos por veículos a diesel e gasolina podem provocar câncer. 

NO2 

Fonte: Processo de combustão em geral; veículos 

 Pode provocar desconforto respiratório, diminuição da resistência a infecções e 

alterações celulares. 

2.11.3 Efeitos da poluição sonora na saúde 

O ruído é uma perturbação que agredi a qualidade e à vida da população nas cidades, 

causando problemas fisiológicos e psicológicos ao ser humano. O transporte automotor é uma 

das principais fontes de poluição sonora. A poluição sonora tem reflexo em todo o organismo, 

não apenas no sistema auditivo. Barulhos ou ruídos intensos e permanentes podem causar 

vários distúrbios, alterando significativamente o humor e a capacidade de concentração. 
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Provoca interferências no metabolismo, com risco de distúrbios cardiovasculares, inclusive 

tornando a perda da audição irreversível. Entre os efeitos do ruído constante, estão: 

 Efeitos psicológicos: perda de concentração, perda de reflexos, irritação permanente, 

impotência sexual, etc; 

 Efeitos fisiológicos: perda auditiva até a surdez, dores de cabeça, fadiga, gastrite, 

distúrbios hormonais, etc. 

 O ouvido humano é muito sensível, podendo perceber vibrações mecânicas dentro de 

uma faixa de cerca de 20 a 20.000Hz. Quando um indivíduo permanece por um longo período 

de tempo exposto, perderá gradualmente a sensibilidade do ouvido além da perda normal que 

o ser humano apresenta no decorrer dos anos. Além da perda gradual da audição, o ser 

humano exposto a sons de alta intensidade também poderá ter problemas tais como 

irritabilidade, incômodo, exaustão física, distúrbios psíquicos, perturbações cardíacas e 

circulatórias. 

2.12 PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores 

O Brasil foi o primeiro País da América do Sul a adotar uma legislação destinada a 

reduzir as emissões veiculares. Em 1976, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 

estabeleceu por meio da Resolução nº 507, o controle das emissões de gases e vapores do 

cárter. Em 30 de outubro de 1973, foi criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente – 

SEMA, a qual posteriormente assumiu a responsabilidade pela coordenação das atividades 

relacionadas com o controle das emissões veiculares e elegeu a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo CETESB como entidade técnica e 

operacional e sua representante nas negociações com a indústria automobilística. Depois 

disso, a CETESB iniciou suas atividades de proteção do meio ambiente, monitorando a 

qualidade do ar em São Paulo, fiscalizando a fumaça emitida por ônibus e caminhões e 

começou os primeiros estudos para avaliar a contribuição dos veículos para a poluição do ar 

na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

Em 1978, a Volkswagen do Brasil inaugurou o primeiro laboratório brasileiro 

destinado à medição das emissões de veículos leves. Neste mesmo ano a CETESB adquiriu os 

equipamentos para a instalação do seu laboratório, que entrou em operação em 1980. 

Gradativamente, o número de laboratórios especializados no assunto foi crescendo de modo 

que o Brasil conta atualmente com a maior rede do gênero, dentre os países em 

desenvolvimento. Com a formação da Comissão de Estudos “Emissão de Auto Veículos” na 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a CETESB, o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e a indústria automobilística 

passaram a discutir a elaboração de normas técnicas sobre o assunto. O trabalho dessa 

Comissão foi primordial na avaliação e adoção das normas técnicas internacionais mais 

apropriadas para as condições brasileiras.  

O Governo Federal, por intermédio da SEMA, instituiu em 1981, a Política Nacional 

do Meio Ambiente, pela qual foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e 

instituído o Cadastro Técnico Federal das atividades e instrumentos de defesa ambiental. Foi 

criado, também, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que passou a ter o 

poder de “estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle de poluição 

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

competentes”. 

As negociações do Governo com o setor industrial, nos anos 80, para o 

estabelecimento de um programa de controle de emissões avançavam, porém de forma lenta. 

Os representantes das montadoras e da Petrobrás utilizavam os mesmos argumentos utilizados 

anos atrás nos EUA e em outros países, para justificar as suas dificuldades no cumprimento de 

exigências legais. Tais argumentos tinham como base o desenvolvimento econômico e 

aversão à qualquer medida que pudesse desacelerar esse processo, como a implantação de 

restrições de emissão de veículos novos. 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA 

chegou a apresentar uma proposta de controle de emissões, baseada em procedimentos e 

limites de emissão europeus e em 1984 a CETESB realizou um trabalho sobre o controle da 

poluição veicular. Com base nesse trabalho ficou evidente que a RMSP apresentava níveis de 

poluição do ar bastante sérios, que já afetavam tanto a saúde como a economia. Demonstrou, 

que o assunto deveria ser visto também, pelo ângulo da saúde da população.  

Finalmente, em 1985, o Governo de São Paulo, por meio da CETESB, submeteu à 

apreciação do CONAMA, por intermédio da SEMA, uma proposta para a criação de um 

programa de controle de emissões veiculares para veículos novos. Essa proposta foi 

fundamentada naquilo que se apresentava como o pior caso no Brasil, ou seja, na necessidade 

de se reduzir os valores máximos das concentrações de poluentes registrados na atmosfera da 

RMSP aos padrões de qualidade de ar. Essa proposta foi aprovada por meio da Resolução n.º 

18/1986, instituindo-se, então, o PROCONVE.  
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O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - 

PROCONVE e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos 

Similares - PROMOT, foram criados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

através de Resoluções que estabelecem diretrizes, prazos e padrões legais de emissão 

admissíveis para as diferentes categorias de veículos automotores, nacionais e importados. O 

PROCONVE/PROMOT foi baseado na experiência internacional e tem como principal meta a 

redução da contaminação atmosférica das fontes móveis (veículos automotores), através da 

fixação dos limites máximos de emissão, induzindo o desenvolvimento tecnológico dos 

fabricantes e estabelecendo exigências tecnológicas para veículos, cuja comprovação é feita 

através de ensaios padronizados. A certificação de protótipo/projeto e o acompanhamento 

estatístico em veículos de produção também fazem parte da estratégia de controle. 

As fases de implantação do PROCONVE para veículo leve de passageiro são: 

 Fase L-I: gradativamente, de 1988 a 1991, com o aprimoramento dos projetos dos 

modelos já em produção e redução das tolerâncias na produção quando do 

estabelecimento do PROCONVE. Iniciou-se também o controle da emissão 

evaporativa ; 

 Fase L-II: a partir dos limites para 1992, verifica-se a aplicação de tecnologias novas, 

tais como a injeção eletrônica ou carburadores assistidos eletronicamente e os 

conversores catalíticos para redução de emissões, que usadas separadamente atendiam 

a fase de exigências. Em 1994 começou o controle de ruído; 

 Fase L-III: através do atendimento aos limites estabelecidos a partir de 1º de janeiro de 

1997, o fabricante/importador empregou, conjuntamente, as melhores tecnologias 

disponíveis para a formação de mistura e controle eletrônico do motor; 

 Fases L-IV e L-V: a prioridade nestas fases, que se iniciam em 2005 e 2009 

respectivamente, é a redução das emissões de HC e NOx, por serem precursores de 

ozônio. 

2.13 Inspeção veicular ambiental na cidade de São Paulo 

A experiência internacional demonstra que cerca de 90% das reprovações são 

causadas por problemas de solução fácil e barata, tais como regulagem do motor, troca de 

velas, etc. A inspeção veicular é realizada em aproximadamente 50 países. No continente 

europeu são 30 países, por exemplo, Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 

Espanha, Grécia, Portugal, Rússia, Itália e Inglaterra. Nas Américas há inspeção nos seguintes 
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países: Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guiana Francesa, 

México, Peru e Uruguai. Na Ásia o programa é realizado em Cingapura, Filipinas, Israel, 

Japão, Malásia, Nova Zelândia e Líbano. No continente africano a inspeção veicular já 

acontece na África do Sul e Tunísia. No Brasil, a inspeção já acontece no Rio de Janeiro e é 

atribuição do Governo do Estado e também ocorre no município de São Paulo. 

O Programa de Inspeção Veicular Ambiental no município de São Paulo foi 

implementado em 2007. Tem como objetivo minimizar as emissões de poluentes pelos 

veículos registrados na cidade, buscando estimular seus proprietários a fazerem a manutenção 

adequada e manter as emissões de seus veículos dentro dos padrões recomendados pelo 

CONAMA. Segundo pesquisas do Laboratório de Poluição Atmosférica experimental da 

Faculdade de Medicina da USP, cerca de 10% das mortes de idosos, 7% da mortandade 

infantil e de 15 a 20% das internações de crianças por doenças respiratórias estejam 

relacionadas com as variações da poluição atmosférica. Em dias de grande contaminação do 

ar o risco de morte por doenças do pulmão e do coração aumenta em até 12%. Habitantes de 

São Paulo vivem em média um ano e meio a menos do que pessoas que moram em cidades de 

ar mais limpo. O programa de inspeção veicular ambiental vem sendo gradativamente 

implementado, em 2008 a inspeção foi realizada em toda a frota a diesel registrada. Em 2009, 

todas as motos (exceto as de dois “tempos”) e também os carros movidos a álcool, gás ou 

gasolina registrados na cidade de São Paulo entre 2003 e 2008. Em 2010 o programa atingiu 

100% da frota cerca de 6,5 milhões de veículos.  

Em 2011 estão isentos da inspeção:  

 Os carros novos registrados pela primeira vez em 2011; 

 Veículos equipados com motor dois “tempos”, movidos apenas a gás metano; 

 Veículos híbridos movidos por motor a combustão interna e elétrico; 

 Veículos de coleção; 

 Veículos construídos exclusivamente para aplicações militares, agrícolas, de 

competição, tratores, máquinas de terraplenagem e pavimentação e outros de aplicação 

especial. 

 A fiscalização da frota de veículos registrada em São Paulo é realizada através das 

blitze de trânsito realizada pela Secretaria do Verde em conjunto com a Polícia Militar e dos 

radares de trânsito, da Secretaria de Transportes. Caso o proprietário não comprove a 

realização da inspeção, os fiscais da secretaria procedem à autuação e multa no valor de 

R$550,00. 
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O valor da tarifa da inspeção é de R$ 61,98. A inspeção é bastante rápida e dura em 

média 7 minutos. O veículo passa por duas etapas: primeiramente, a inspeção visual e de 

ruídos (auditiva )  e , em seguida , a inspeção computadorizada. A inspeção visual é feita por 

um inspetor treinado, que verifica se o motor do veículo está regulado, se há emissão visível 

de fumaça, vazamentos aparentes e/ou alteração no sistema de escapamento. É feita também 

uma pré-análise auditiva para verificar se o veículo apresenta níveis de ruído anormais. Se for 

encontrada alguma irregularidade, o veículo é rejeitado e não irá para a próxima etapa. Então 

é entregue um laudo para o proprietário do veículo, indicando assim as irregularidades 

encontradas. O prazo para o retorno do veículo é de 30 dias. Depois do teste visual, o veículo 

irá para a medição automatizada, controlada por computador. É realizada a medição do nível 

de ruído, o nível de emissão de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos, a diluição 

(percentual de CO e CO2) e a velocidade angular do motor (rotação em marcha lenta). Em 

caso de reprovação, o proprietário receberá um laudo apontando as prováveis causas da 

reprovação. No caso de aprovação, o veículo receberá um certificado de aprovação e um selo 

para ser colocado no pára-brisa do veículo ou, em local adequado e de fácil visualização. A 

inspeção de ruídos, diferente dos anos anteriores a 2011 é reprovatória. Os parâmetros 

adotados para a realização da inspeção veicular em 2011 encontram-se definidos na Portaria 

129/SVMA-G/2010.  

2.13.1 Procedimentos de inspeção de veículos do ciclo Otto, exceto 

motociclos e assemelhados 

Depois de recepcionado no Centro de Inspeção, o veículo deve ser direcionado para 

uma linha de inspeção, onde deverá ser inspecionado. O inspetor deverá conferir os dados 

cadastrais do veículo.  Em seguida, ele deve registrar a quilometragem do veículo e se 

certificar que o motor encontra-se na temperatura normal de funcionamento. Antes de iniciar 

a inspeção, é realizada uma pré-inspeção visual, composta das seguintes etapas: 

 Verificar qual o tipo de ciclo de trabalho do motor, se dois tempos ou quatro tempos; 

 Verificar a compatibilidade dos dados cadastrais do veículo com o cadastro no 

DETRAN; 

 Verificar se o veículo se encontra apto para realizar o teste de emissões. Para tanto 

deverá verificar, se o veículo apresenta: funcionamento irregular do motor, emissão de 

fumaça visível, vazamentos aparentes de fluidos, entre outros itens de acordo com a 

portaria nº129/2010. 
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 Se quaisquer das irregularidades acima forem constatadas o veículo será “rejeitado”, 

ou seja, não poderá fazer o teste de emissões de gases, sendo então emitido o relatório 

de inspeção do veículo, finalizando assim a inspeção. 

 No caso do veículo ser aprovado na pré-inspeção visual, o mesmo fará uma inspeção 

visual dos itens relacionados ao controle de emissão de gases e ruído. No caso do veículo 

apresentar pelo menos uma das irregularidades analisadas na inspeção visual, o mesmo será 

“reprovado”, porém poderá realizar o teste de emissões. Durante a inspeção de gases, que o 

inspetor irá avaliar se será necessário que o veículo seja submetido a medição de ruído com 

medidor de nível de som. Só serão submetidos ao teste de ruído os veículos que foram 

aprovados na inspeção visual e na medição de gases. Antes da medição dos gases, o inspetor 

deverá conectar o sensor do tacômetro ao veículo para verificar o valor da rotação de marcha 

lenta especificada pelo fabricante. Se o valor encontrado estiver fora do especificado, o 

veículo será “reprovado”, porém realizará o ensaio até o final. 

Previamente a medição de gases do escapamento, é realizada a descontaminação do 

óleo do cárter mediante a aceleração angular constante, de marcha lenta acelerada com uma 

tolerância de +300RPM, durante um período mínimo de 30 segundos. Para efeito de 

comparação com os respectivos limites, os valores de CO, HC e CO2, em qualquer dos 

regimes de medição, serão consideradas as médias dos últimos cinco segundos de cada 

período de medição. Logo após a descontaminação de 30 segundos, a medição dos níveis de 

concentração de CO, HC e CO2 é realizada em regime de marcha lenta acelerada (regime de 

trabalho em que a velocidade angular do motor é mantida a 2500RPM), com uma tolerância 

de +300RPM. A partir das medições o sistema calculará o fator de diluição dos gases do 

escapamento. Se o fator for superior a 2,5 o posicionamento da sonda deverá ser verificada e 

novas medições deverão ser realizadas, caso o valor calculado continue superior a 2,5 o 

veículo deve ser reprovado. Para efeito de correção dos valores medidos de CO e HC, quando 

o respectivo fator de diluição tiver o valor inferior a unidade, o mesmo deverá ser 

arredondado para 1,0. Se os valores medidos estiverem dentro do especificado, novas 

medições deverão ser realizadas em regime de marcha lenta. Se o veículo atender os limites 

de emissões nos dois regimes de funcionamento, ter sido “aprovado” na inspeção visual e 

estar com o valor especificado de rotação em marcha lenta, o veículo será “aprovado” no teste 

de emissão de gases.  

Se os valores de CO e/ou HC corrigidos em marcha lenta acelerada após a 

descontaminação de 30 segundos, estiverem fora dos limites, e o veículo tiver sido aprovado 
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na inspeção visual e na verificação de rotação da marcha lenta e a emissão de HC for inferior 

a 2000 ppm, o motor deve ser mantido nesse regime por um período total de três minutos. 

Durante esse tempo o equipamento deverá efetuar medições sucessivas, com coleta de 

amostra de 15 segundos cada, iniciando a primeira aos 90 segundos e, se necessário, a 

segunda aos 165 segundos. Os resultados serão as médias dos últimos cinco segundos de cada 

amostragem. Se os resultados estiverem dentro do limite novas medições deverão ser 

realizadas sob regime de marcha lenta.  

Se os valores finais de CO e HC corrigidos em regime de marcha lenta acelerada não 

estiverem dentro dos limites, e o veículo não tiver sido aprovado na inspeção visual ou na 

verificação da rotação de marcha lenta, ou no fator de diluição, o mesmo será “reprovado”, 

entretanto deverá ser feita as medições no regime de marcha lenta. Em qualquer etapa das 

medições, se o nível de HC for superior a 2000ppm, o teste será interrompido para não 

danificar o equipamento, e o veículo será “reprovado”. 

O tempo de desaceleração, para a realização da medição em marcha lenta, medido 

entre a rotação de 2200RPM e até que o motor atinja a faixa de velocidade angular de marcha 

lenta determinada antes do ensaio, com tolerância de + 100RPM, deve ser inferior a 8 

segundos. Caso esse tempo seja superior, o ensaio deve ser repetido no máximo três vezes. Se 

mesmo assim o tempo for superior a 8 segundos, o veículo será “reprovado” por 

funcionamento irregular do motor. Após 30 segundos de ter atingido a marcha lenta 

determinada com uma tolerância de +100RPM, o equipamento deverá medir os níveis de CO, 

HC e CO2 e enviar os dados para o computador de gerenciamento da inspeção que os 

registrará e calculará o fator de diluição dos gases. Se os valores de CO e/ou HC corrigidos 

em regime de marcha lenta após 30 segundos, não atenderem aos limites estabelecidos, e o 

veículo tiver sido aprovado na inspeção visual e na verificação da rotação de marcha lenta e a 

emissão de HC for inferior a 2000 ppm, o motor deve ser mantido nessa faixa de rotação por 

um período total de até mais 30 segundos. Durante esse tempo o equipamento deverá efetuar 

medições sucessivas dos níveis de concentração de CO, HC e diluição dos gases. Tão logo o 

equipamento obtenha o resultado que possibilite a aprovação do veículo durante o limite de 

mais 30 segundos, a medição de gases será finalizada. Caso os valores finais de CO e HC 

corrigidos, em regime de marcha lenta, após os 60 segundos não atenderem aos limites, o 

mesmo será “reprovado”. Se o veículo tiver sido aprovado na inspeção visual, e tiver atendido 

aos limites de emissão e de velocidade angular para marcha lenta e não ter sido designado 

para medição de ruídos com o medidor de nível de som o mesmo será aprovado, sendo 



 

 

46 

 

emitido o certificado de aprovação do veículo. Em caso contrário o veículo será “reprovado”, 

sendo emitido o relatório de inspeção do veículo. Se o veículo na condição acima é 

encaminhado para a medição de ruído com o medidor de som, este deverá atender aos limites 

de ruído especificados, para ser “aprovado”.  

O certificado de aprovação do veículo deverá informar os limites e os valores obtidos 

nas medições. O relatório de inspeção do veículo deverá informar os limites e os valores 

obtidos nas medições, bem como os itens de reprovação na inspeção visual, quando se tratar 

de reprovação e os itens não atendidos na pré-inspeção visual, quando se tratar de “rejeição”. 

Os veículos aprovados deverão receber, além do certificado de aprovação do veículo, um selo 

com código de barras identificador da inspeção, que será afixado no pára-brisa dianteiro do 

veículo, ou se não for possível, em local adequado e visível, a fim de facilitar a fiscalização. 

2.13.2 Procedimentos para a medição de ruído 

Ao iniciar a inspeção visual, é realizada uma pré-análise auditiva para verificar se o 

veículo apresenta ruído considerado anormal. Caso exista alguma anormalidade o veículo 

deve ser submetido à medição de ruído na condição parado para a confirmação da análise 

inicial quanto a sua desconformidade. Após a conclusão da medição de gases o veículo deve 

ser encaminhado para o local adequado para a medição de ruído. O instrumento de medição 

deve ser um medidor de nível de som (MNS), ou um sistema de medição equivalente, cujas 

características devem estar de acordo com a IEC 651, referente ao tipo 1 (tipo de precisão) ou 

com a IEC 61672:2003 referente ao tipo 2, previamente calibrado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO ou por laboratórios 

pertencentes a Rede Brasileira de Calibração - RBC. O MNS deve operar na curva “A” e a 

sua característica dinâmica deve operar na condição de resposta rápida (“F”). Durante a 

medição do ruído do escapamento, o microfone deve estar a uma distância maior que 1,0m da 

guia de calçada ou qualquer outro obstáculo e nenhum observador deve estar a menos de 1m 

do microfone durante a inspeção. 

É recomendável que o nível do ruído ambiente seja no mínimo 10 dB(A) menor do 

que os níveis medidos durante o ensaio. Se essa condição não for atendida, o resultado pode 

ser corrigido através da fórmula abaixo: 

              
  
     

  
     

Equação 4 - Fórmula de subtração de fontes sonoras (Portaria nº129/2010) 

Onde: 
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RV: é o nível de ruído real do veiculo que se pretende avaliar 

RM: é o nível de ruído total medido (mediana que inclui a fonte e o ruído ambiente) 

RA: é o nível de ruído de ambiente (sem a presença do veiculo sob avaliação) 

O veículo deve ser posicionado na área de ensaio, com o motor em sua temperatura 

normal de trabalho e a alavanca de mudança das marchas na posição neutra e sem o 

acionamento da embreagem. Os analisadores de ruído devem ser posicionados na altura da 

saída do tubo de escapamento (ou a 20 cm mínimo do solo quando esta altura for menor), a 50 

cm de distância da sua extremidade e a 45°±10°do eixo do tubo, utilizando-se um gabarito. 

O motor deve ser estabilizado em marcha lenta, para a medição do ruído (RML), em 

seguida acelerado ate a RPM máxima de ensaio, e bruscamente desacelerado a partir desta 

velocidade angular para a condição de marcha lenta novamente. Para a execução das 

medições de ruído, o motor deve ser acelerado até a rotação de ensaio, sendo admitida uma 

variação máxima de +50 RPM e -200 RPM. No caso da velocidade angular para o ensaio ser 

desconhecida, o ensaio de ruído de veículos leves com motor do ciclo Otto deverá ser 

realizado sob as seguintes RPM: 

 2500rpm para veículos leves anteriores a 1997; 

 3000rpm para os veículos leves de 1997 em diante. 

 A avaliação do ruído de um veículo, em local sujeito a interferências deve considerar 

pelo menos 6 (seis) medições dos níveis mínimos de ruído com o motor ligado em marcha 

lenta (“RML”), intercaladas com 5 (cinco) medições dos níveis máximos a partir da condição 

acelerada (“RAcel”) e 2 (duas) medições do nível do ruído ambiente (“RAmb”) realizadas 

imediatamente antes e depois do ensaio feitas com o motor desligado e através de uma 

amostragem do nível de ruído equivalente por um período de 10 segundos, como indica a 

seqüência: Ramb1 – RML1 – RAcel1 - RML2 – RAcel2 - RML3 – RAcel3 - RML4 – RAcel4 

– RML5 –RAcel5 – RML6 - Ramb2. 

O resultado do ensaio e dado pela mediana dos valores máximos (“RAcel“), desde 

que os níveis medidos imediatamente acima e abaixo da mediana não difiram em mais de 2 

dB(A), identificando e eliminando desta forma as leituras afetadas de interferências de ruído 

externo. Caso a variação acima exceda 2 dB(A), pode-se acrescentar duas ou quatro medições 

adicionais em aceleração e as correspondentes em marcha lenta, num mesmo ensaio, ate que 

os níveis medidos imediatamente acima e abaixo da nova mediana de todos os valores 

máximos não difiram em mais de 2dB(A), para que o ensaio seja considerado válido. Se após 

as quatro medições adicionais não forem encontradas as condições para validação do ensaio, o 
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mesmo será considerado inválido e deverá ser repetido. O nível base de ruído ambiente é 

definido como o percentil de 20% (P20) de todos os níveis mínimos de ruído – 6 a 10 

medidos em marcha lenta (“RML”), juntamente com os dois níveis medidos com o motor 

desligado (“Ramb1” e “Ramb2”) -, todos medidos na mesma seqüência de ensaio. 

Caso seja constatada alguma anormalidade no veículo durante a medição de ruído, o 

veículo será considerado rejeitado. Se não for constatada nenhuma anormalidade durante a 

medição de ruído, o veículo será considerado como aprovado no ensaio. Se o resultado do 

ensaio for superior ao limite estabelecido, o veiculo será considerado reprovado. 

3. Metodologia 

 Essa pesquisa tem como finalidade simular a inspeção ambiental veicular, chegando 

o mais próximo possível da inspeção oficial. Os procedimentos definidos pela norma foram 

seguidos no desenvolvimento lógico do software, exceto na medição de emissões devido a 

limitações do analisador de gases. Através da serial (RS-232) que houve a conexão entre o 

computador e os equipamentos. Para o desenvolvimento do software foi utilizada a linguagem 

LabVIEW, por ser uma ferramenta flexível e bastante utilizada pela indústria. 

3.1 Equipamento: AVL 4000 

 O AVL DiConnect 4000 é um equipamento de análise de gases, que pode trabalhar 

em modo master ou slave e é capaz de realizar tanto medição oficial como padrão. O 

equipamento vem acompanhado com o programa da ISOTEC 2.2.1.0 que está destinado a 

realizar a interface entre o equipamento de medição AVL com o PC. O AVL no modo slave 

funciona da seguinte forma: o PC envia uma solicitação para o equipamento através da RS-

232, e este responde com um bloco de dados. No modo master o equipamento envia um bloco 

de dados sem a solicitação do PC, e o PC só confirma. O equipamento utiliza os seguintes 

parâmetros: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada e baud rate de 9600.  O cabo para a 

conexão entre o PC e o analisador é configurado da seguinte forma: pinos jumpeados na 

fêmea (4,8,6),  conexão entre o macho e a fêmea pelos pinos 2,3,5. 

 

Figura 13 - AVL 4000 
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3.2 Bloco de dados 

O bloco de dados é composto da seguinte maneira: 

PC (envia) 

<ENQ>  

AVL4000 envia o bloco de dados  

<STX> " Header n. Teil  

NNN xxxxxxxx <ETB>  

NNN xxxxxxxx <ETB>  

......  

NNN xxxxxxxx <ETX>  

<PS1><PS2> Checksum  

<EOT> Comando para o término da transmissão  

PC (envia) 

<ACK> ou <NAK>  

3.3 Leitura da serial para o AVL 4000 

O primeiro passo para a construção do software para a análise de gases, foi a criação 

de uma VI responsável pela leitura da serial. Através do comando 05 (Hexadecimal), que é 

responsável por interrogar a identidade do terminal, o equipamento envia um bloco de dados e 

o PC envia um comando 06 (Hexadecimal) que significa o reconhecimento da mensagem.  

 

 

Figura 14 - VI para leitura e escrita na serial para o AVL 
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3.4Desenvolvimento do software para o analisador de gases 

 O software para a análise de emissões foi construído de acordo com a portaria n°129, 

tentando ser o mais fidedigno possível a esta. Porém algumas limitações do equipamento 

levaram a algumas alterações na lógica do programa, os tempos de cada medição não foram 

respeitados pelo fato do equipamento não atualizar os dados continuamente, só atualizando 

quando o botão no painel é pressionado e ao entrar a primeira vez na medição padrão. 

No primeiro momento é verificada se a marcha lenta está dentro dos limites 

estabelecidos pela norma. O usuário terá que digitar o valor da rotação medida, será preciso a 

utilização de um tacômetro, onde esse valor deve estar dentro do especificado pelo fabricante 

ou dentro da faixa de 600 a 1200 RPM e da sua estabilização dentro de uma faixa de variação 

máxima de 200RPM. Caso o valor encontrado da marcha lenta estiver fora da faixa 

especificada o veículo será reprovado, mas os testes continuam. 

 

Figura 15 - Verificando a rotação em ML 

Depois de verificado o valor da marcha lenta e após a descontaminação do óleo do 

cárter, as medições são iniciadas. Foram realizadas medições de CO, HC e CO2 em regime de 

marcha acelerada. A figura a seguir mostra a estratégia que foi criada para a captura das 

concentrações de CO. 
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Figura 16 - Medição de CO 

A figura abaixo mostra a estratégia que foi criada para a captura das concentrações 

de HC. Se a concentração de HC for superior a 2000 o teste deverá ser interrompido 

imediatamente para não danificar o analisador de gases. 

 
Figura 17 - Medição de HC 

 

A figura abaixo mostra a estratégia que foi criada para a captura das concentrações 

de CO2. 
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Figura 18 - Medição de CO2 

 

Depois de realizar as medições de CO, HC e CO2, foi calculado o fator de diluição, 

como mostra a figura 33. Em seguida foi verificado se esse fator superava 2,5, se o valor fosse 

maior a sonda deveria ser reposicionada, figura 34. Se o fator de diluição fosse menor do que 

um, esse deveria ser arredondado para uma unidade, vide figura 36. 

 
Figura 19 - Cálculo do fator de diluição 

Caso o fator de diluição seja maior do que 2,5, a sonda deverá ser reposicionada e o 

teste reiniciado. Se mesmo depois disso o fator de diluição continuar maior do que o 

permitido o veículo será reprovado no teste de emissões, como mostra a figura 34 e 35. 
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Figura 20 - Comparando o fator de diluição com a norma 

 

 
Figura 21 - Verificação do fator de diluição pela segunda vez 

 

 

 
Figura 22 - Arredondamento do fator de diluição 
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Em seguida é calculada a concentração de HC e CO, corrigidos. Como mostra a 

figura 37. 

 
Figura 23 - Cálculo do CO e do HC corrigidos 

Se o valor de HC ou CO estiver fora do limite estabelecido pela norma, o mesmo 

será reprovado e poderá entrar na condição da figura 39.  

 

 
Figura 24 - Comparando os valores de HC e CO com a norma 

 
Figura 25 - Condição para uma nova medição 
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A figura 39 mostra que mesmo se o veículo tiver sido reprovado na inspeção de 

emissões, mas ter sido aprovado na inspeção visual, aprovado na verificação da marcha lenta 

poderá realizar o teste novamente, nos dois regimes, ou seja, tanto em marcha lenta como em 

marcha acelerada. 

 

 
Figura 26 – Condição para medições em ML 

Se o veículo estiver dentro dos limites nos dois regimes de funcionamento será 

considerado aprovado no teste de emissões. A figura 41 mostra a ultima etapa do processo. 

 

 
Figura 27 - Condição para reiniciar o teste de emissões 

 

 

 

A figura a seguir ilustra as variáveis relevantes durante o processo do teste de 

emissões. Essa tela foi construída para auxiliar as etapas do desenvolvimento do software 

completo.  
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Figura 28 - Tela do programa de emissões 

 

3.5 Equipamento: Decibelímetro MSL-1352C 

 O decibelímetro MSL – 1352C é um equipamento para realizar a análise e 

monitoração de ruídos sonoros. Possui display de 4 dígitos, três faixas de medição e uma 

automática, tempo de resposta Fast / Low, barra gráfica, registro de leituras máxima e 

mínima, ponderação A e C, sinal de saída AC e DC, datalogger, interface RS232 e resolução 

de 0.1dB. O equipamento utiliza os seguintes parâmetros: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit 

de parada e baud rate de 9600.   

 

 

Figura 29- Decibelímetro MSL-1352C 

3.6 Desenvolvimento do software para o decibelímetro 

Através da categoria e da posição do motor tem-se o nível de ruído permitido que 

será comparado com a mediana das medições em marcha acelerada.  
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Figura 30 - Comparando com o limite estabelecido pela norma 

 

 

Figura 31 - Leitura e escrita na serial para o decibelímetro 

 O primeiro passo para a construção do software para análise sonora, foi a criação de 

uma sub VI responsável pela leitura da serial. O comando para a solicitação dos dados deve 

ter os valores hexadecimais: 02, que significa início do texto, depois o comando 41 que 

solicita do equipamento o envio de dados (15 bytes), o comando termina com o 00 (nulo) e 

com 03 que significa o fim do texto. Com isso é recebido o bloco de dados de 15 bytes, onde 

o 6 e 7 bytes se referem ao valor lido naquele instante. Em seguida foi criada uma sub VI, 

responsável pela medição de dez valores, durante um período de dez segundos. Quando o 

botão “medir” é pressionado a medição começa. 



 

 

58 

 

 

Figura 32 - Captura do valor atual do decibelímetro 

Depois de transcorridos os dez segundos, existe uma sub VI que ordena os valores e 

resgata o maior valor obtido que será armazenado no campo de medições. A variável 

“controle” é responsável pelo controle do “while loop” presente no programa principal. 

 

Figura 33 -  Ordenação dos valores capturados 

 

Dentro do programa principal que serão analisadas as medições, a figura a seguir 

mostra a primeira medição a ser realizada que corresponde a medição do ambiente, logo após 

será realizada uma medição em marcha lenta, depois em marcha acelerada, e em seguida 

novamente uma medição em marcha lenta e assim sucessivamente até completar seis 

medições em marcha lenta, e uma segunda medição do ambiente. 
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Figura 34 - Início do case que cuida das primeiras medições 

 

 

 

 
Figura 35 - Mediana das medições em marcha acelerada 

As medições em marcha acelerada obtidas durante o processo foram ordenadas e em 

seguida foi calculada a mediana. O valor da mediana será comparado com os limites pré 

estabelecidos pela norma.  
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Figura 36 - Comparação da mediana com o valor imediatamente acima e abaixo dela 

Nesse case é feita uma comparação entre a mediana e os valores imediatamente 

acima e abaixo dela, que não podem estar em mais de 2dB(A), para identificar e eliminar as 

leituras afetadas pela interferência de ruído externo. Caso a comparação seja verdadeira, será 

acrescentada de duas a quatro medições adicionais em aceleração e em marcha lenta, até que 

os níveis imediatamente acima e abaixo da nova mediana não difiram em mais de 2dB(A). 

 

 
Figura 37 - Medições adicionais 

O case acima será executado caso a condição de medições adicionais seja verdadeira, 

realizando dessa forma duas medições em marcha lenta e duas medições em marcha 

acelerada. Logo em seguida é ordenada a matriz das medições em marcha acelerada e 

calculada a nova mediana, realizando novamente a comparação entre a mediana e os valores 
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imediatamente acima e abaixo desta. Caso essa comparação esteja acima de 2dB(A), será 

realizada novamente duas medições em marcha acelerada e marcha lenta, onde será ordenada 

a matriz de medições em marcha acelerada e calculada a nova mediana, realizando outra 

comparação com os valores acima e abaixo desta, se novamente os valores estiverem acima 

de 2 dB(A), o teste será considerado inválido e deverá ser repetido. 

 

 
Figura 38 - Condição de teste inválido 

 

 
Figura 39 - Reiniciando o teste 

 

Caso a comparação esteja abaixo dos 2 dB(A), a mediana será comparada com o 

nível de ruído permitido, se a mediana for menor que o ruído permitido, o veículo será 

aprovado, caso contrário será reprovado, mas antes de ser reprovado é verificado se  a 

mediana dos ruído máximos e o nível base de ruído ambiente (percentil) está inferior a 

10dB(A) e superior a 3dB(A). O nível base de ruído é definido pelo percentil de 20% de todos 
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os níveis mínimos de ruído – 6 a 10 medidos em marcha lenta, juntamente com os dois níveis 

medidos com motor desligado, todos medidos na mesma seqüência de ensaio. 

 
Figura 40 - Verificando se a mediana está dentro do limite 

 

 
Figura 41 - Cálculo do nível base de ruído (percentil) 
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Figura 42 - Verificando se a diferença entre a mediana e o percentil está entre 3 dB(A) e 10dB(A) 

Se a diferença entre a mediana e o percentil não estiver dentro do range de 3 dB(A) a 

10 dB(A), o veículo será reprovado, caso contrário será aplicada a fórmula para a subtração da 

fontes sonoras para a determinação da efetiva emissão de ruído do escapamento. 

 

 
Figura 43 - Fórmula para a subtração das fontes sonoras 

Depois de aplicada a formula para a subtração das fontes sonoras, tem-se a mediana 

corrigida, que demonstra o nível de ruído real do veículo que se pretende avaliar. Se mesmo 

aplicando a fórmula para a eliminação do ruído externo a mediana estiver acima do limite 

permitido o veículo será reprovado, porém se estiver dentro do limite será aprovado. 

Visão do painel frontal do programa do decibelímetro: 
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Figura 44 - VI completa para o sistema do decibelímetro 

4. Resultados 

O programa final está com grande parte dos requisitos para uma inspeção veicular 

completa, com algumas exceções de hardware que já foram discutidas. As figuras a seguir 

mostram o painel frontal, o software completo está no anexo A.  

 
Figura 45 - Tela final (Pré inspeção) 
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Figura 46 - Tela final (Inspeção visual) 

 

Figura 47 - Tela final (Teste de emissões) 



 

 

66 

 

 

Figura 48 - Tela final (Medição de ruído) 
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5. Conclusão  

O objetivo do desenvolvimento desse projeto era de compreender e relatar as etapas 

envolvidas durante a inspeção veicular ambiental na cidade de São Paulo, demonstrando a sua 

importância. Esse objetivo foi alcançado depois do término do aplicativo destinado a análise 

dos parâmetros do processo. O desenvolvimento da pesquisa, a construção do software e a 

leitura da norma, só confirmam que a inspeção tem extrema importância para a manutenção 

tanto dos veículos como do meio ambiente e da saúde das pessoas. E que como em outros 

países deveria ser aplicada em todo o país, não apenas em algumas regiões, fazendo com que 

as pessoas realizassem a manutenção dos veículos, que garantiria a minimização de acidentes 

por falta de manutenção. 

 

5.1 Propostas futuras 

Foi desenvolvida uma plataforma para a análise de parâmetros da inspeção veicular 

ambiental, mas ela não atende todos os requisitos da portaria nº129 devido a limitações de 

hardware. Para a continuidade do trabalho seria imprescindível que os tempos de medições de 

gases fossem executados e também um relatório de inspeção fosse emitido. Esse relatório 

deveria ser emitido tanto na aprovação, como na reprovação do veículo, mostrando os dados 

analisados durante os testes. Além disso, os valores da marcha lenta também deveriam ser 

captados pelo equipamento. 
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Apêndice A -  Dispositivos de controle de emissão 

A tecnologia de controle de poluição visa reduzir as emissões a fim de se adequar a 

um regulamento, por isso foram desenvolvidos mecanismos e estratégias que pudessem 

controlar o nível de emissões emitido pelos veículos. A seguir serão descritas as principais 

estratégias de controle de poluentes veiculares. 

Sensor de oxigênio 

Para que haja a redução de poluentes é necessário que o motor trabalhe com uma 

mistura ideal. O sensor de oxigênio também conhecido como sonda lambda, mede a 

quantidade de oxigênio presente nos gases de escapamento, e manda um sinal elétrico para a 

central eletrônica com isso a central sabe se a mistura está rica ou pobre. (FERNANDES, 

2009) 

O funcionamento do sensor de oxigênio está baseado nas propriedades elétricas do 

material cerâmico em que é construído, isto é, de gerar uma diferença de potencial elétrica 

com diferentes concentrações de oxigênio. A maioria dos sensores de zircônio referencia uma 

mistura pobre com uma tensão elétrica abaixo de 450milivolts (mV) e acima de 450mV, para 

misturas ricas. E o valor de 450mV, aproximadamente, corresponde a uma mistura ideal, que 

o sistema eletrônico tem como meta. (CÂMARA, 2006, p.37) 

O sensor de oxigênio mede no tubo do escapamento, o fluxo de exaustão de todos os 

cilindros. O método de funcionamento é baseado no princípio da célula galvânica (equação de 

Nernst).  

 

Sensor de Oxigênio Típico (extraído de CÂMARA, 2006, p.36) 

Segundo CÂMARA, 2006, o sensor lambda consiste de um elemento ativo de óxido 

de ítrio (Y2O3) parcialmente estabilizado com zircônio (ZrO2), que é ativado pela diferença 

de concentração entre as camadas externa e interna. Quanto maior a diferença de 

concentração de oxigênio, maior será a tensão produzida pelo sensor.  

Os eletrodos tanto interno como o externo são construídos com uma fina camada de 

platina permeável a gás. No lado exposto ao gás de escapamento, existe uma camada de 

cerâmica porosa que tem a função de proteger o sensor contra contaminação. Um tubo 
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metálico com uma quantidade determinada de fendas protege a estrutura cerâmica contra 

choques metálicos e térmicos. O espaço interno está em contato com o ar atmosférico que tem 

a função de gás de referência. (MILHOR, 2002) 

 

Princípio de funcionamento do sensor de oxigênio (extraído de CÂMARA, 2006, p.38) 

Acima de 300ºC, a cerâmica de zircônio passa a conduzir íons de oxigênio. Quando a 

cerâmica está numa temperatura inferior a 350ºC, a resposta do sensor se dá em segundos, 

numa temperatura em torno de 600ºC, o sensor responde em menos de 50ms.  

Quando a cerâmica é exposta a quantidades diferentes de oxigênio em ambos os 

lados da célula, uma diferença de potencial é produzida. Essa diferença de potencial é 

dependente das pressões parciais de oxigênio e temperatura e pode ser usada para determinar 

a relação ar/combustível do sistema de combustão. (LIMA, 2007) 

 

Curva típica de tensão de um sensor de oxigênio (extraído de Lima et al, 2007, p.79) 

Uma curva típica de tensão em função do fator lambda de uma célula a base de 

zircônio é mostrada na figura 5. Esta curva é diferente em cada temperatura, mas em qualquer 

temperatura exibe o mesmo formato e representará o mesmo estilo de queda brusca na 
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condição ideal. A diferença de potencial relaciona-se com o teor de oxigênio do gás de 

escapamento, com o teor de oxigênio do gás de referência e com a temperatura e é dada pela 

equação de Nernst: 

    
  

  
    

          

         
 

 
Equação de Nernst 

 

Onde E é a diferença de potencial gerada entre os eletrodos do sensor, R é a 

constante universal dos gases, T é a temperatura na sonda, F é a constante de Faraday e o z é o 

número de elétrons migrados de um eletrodo para outro por cada molécula de oxigênio e 

p(O2) representa a concentração de oxigênio. 

O sensor de oxigênio mede no tubo do escapamento, o fluxo de exaustão de todos os 

cilindros. A quantidade de oxigênio na exaustão de um motor de combustão interna é 

intimamente ligada a relação ar/combustível fornecida ao motor.  

Controle em malha fechada 

O sinal proveniente do sensor de oxigênio será utilizado pelo sistema de controle 

para executar a correção da razão ar/combustível, que é fornecida ao motor, mantendo a razão 

estequiométrica o maior tempo possível, conseqüentemente reduzindo os níveis de emissão. 

Durante a marcha lenta ou durante a fase fria o sistema operará em malha aberta até 

que o sensor de oxigênio entre em operação e inicie a geração de sinais válidos. Enquanto o 

sistema estiver em malha aberta, o tempo de injeção será igual ao tempo base. O tempo base 

depende da mensuração de uma certa quantidade de variáveis tais como carga e temperatura 

do motor, dentre outras. Como qualquer sistema físico é susceptível a variações nas condições 

de operação ou tempo, a operação em malha aberta deve ocorrer no menor tempo possível, 

para garantir uma baixa emissão de poluentes. (CÂMARA, 2006)  

A malha fechada é acionada quando o sensor atinge a temperatura mínima de 

operação e comece a enviar sinais válidos, que cheguem próximos a 1V, na condição de 

mistura rica. O abastecimento de combustível ao motor é realizado através de válvulas 

injetoras acionadas eletricamente. O acionamento ocorre por pulsos vindos da unidade de 

controle eletrônico do motor, que determina o tempo de injeção para cada situação do motor. 

O sistema de controle ajusta ciclicamente esse tempo de injeção, de acordo com vários 

parâmetros de funcionamento do motor e em função do fator de correção da malha fechada 

operada pela monitoração do sensor de oxigênio. (CÂMARA, 2006) 
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Central de controle do motor em malha fechada monitorando o sensor de oxigênio (extraído de 

CÂMARA,2006,p.40) 

 

Catalisador 

Em meados da década de 70 a GM, nos Estados Unidos, resolveu que deveria haver 

modificações no motor para atender as exigências do departamento ambiental americano e 

simultaneamente melhorar a economia e a dirigibilidade dos veículos. Uma delas foi a 

implementação de conversores catalíticos de duas vias, que tem a função de oxidar dois gases 

da exaustão, o HC e CO, para formar CO2 e H2O (FERNANDES, 2009). 

Em 1980 surgiu o conversor de três vias na Califórnia para satisfazer as exigências 

no controle de NOx. O termo conversor de três vias se deve ao fato de além de haver a 

conversão do HC e CO, o NOx também é oxidado. A partir de 1981 as exigências do controle 

de NOx, invadiram o restante dos Estados Unidos. No Brasil, em 1992, por força da legislação 

todo veículo deveria possuir catalisador. (FERNANDES, 2009) 

O catalisador é composto por vários canais perfurados. A superfície desses canais é 

coberta por uma camada de metal nobre depositados numa base, chamada de washcoat. 

(LEMOS, 2010) 
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Estrutura interna de um catalisador (extraído de BRITO, 2005, p.85) 

Os metais nobres encontrados nos catalisadores de três vias são as substâncias ativas 

que funcionam como catalisadores das reações químicas. Os principais metais presentes nos 

catalisadores são o Paládio (Pd), a Platina (Pt) e o Ródio (Rh). A necessidade de se utilizar 

metais nobres encontra-se essencialmente nos seguintes fatores, segundo (SILVA, 2009): 

 Os metais nobres são os únicos com taxas de reação que resultam numa conversão 

com intervalo de tempo pequeno; 

 Resistem melhor a contaminação causada por quantidades residuais de óxidos de 

enxofre presentes nos gases de escape; 

 Possui uma baixa tendência de reagir com os componentes da camada porosa, 

proporcionando assim elevada vida útil do componente e garantindo um bom 

funcionamento durante toda a fase de utilização do veículo. 

O catalisador é capaz de reduzir as emissões de CO, HC e NOx em até 90% com 

mistura ar/combustível tendendo a mistura ideal (LEMOS, 2010). Segundo BRITO,2005, 

dentro da blindagem de aço do catalisador, existe uma colméia de cerâmica com diversos 

canais que é preenchida com diversos elementos químicos, como paládio e ródio, entre outros. 

Quando os gases passam por esses canais, ocorre uma reação termoquímica que muda suas 

moléculas, transformando monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio em 

substâncias inofensivas para o homem, como água, gás carbônico e nitrogênio. 
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O ródio consegue acelerar a redução dos óxidos de nitrogênio em condições de 

mistura ideal ou levemente enriquecida. O paládio acelera a oxidação dos hidrocarbonetos e 

do monóxido de carbono, em condições de mistura ideal ou levemente pobre. (CÂMARA, 

2006) 

Para que as reações ocorram com a maior parte dos gases, o conversor deve ter uma 

grande área de contato com os gases, isso se dá graças a sua composição em colméia. Outra 

condição para uma boa eficiência na conversão, seria a de manter a temperatura do conversor 

acima de 300ºC. Nessas condições, a eficiência para monóxido de carbono vai para 98%, e 

aproximadamente 95% para hidrocarbonetos. Em temperaturas inferiores a eficiência de 

conversão é muito reduzida, como ilustra a figura 9. (CÂMARA, 2006) 

Durante a operação normal do motor, os gases do escapamento podem variar de 

350ºC na condição de marcha lenta a 900ºC em condições efêmeras de carga máxima no 

motor em altas rotações. A eficiência de conversão está essencialmente ligada a mistura 

ar/combustível. Misturas ricas e pobres provocam redução na eficiência do conversor, como 

mostrado na figura 10. 

De acordo com (SILVA, 2009), para que o conversor catalítico de três vias 

proporcione eficiência de conversão alta, deve possuir as seguintes características: 

 Baixa capacidade térmica; 

 Alta condutibilidade térmica; 

Eficiência do conversor versus temperatura de operação 

(extraído de CÂMARA, 2006, p.34) 
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 Alta resistência a choques e vibrações; 

 Alta superfície de contato entre os gases e os metais nobres; 

 Alta estabilidade química (numa faixa muito larga de temperaturas). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o conversor de três vias é crucial um sistema de malha fechada, para a dosagem 

de combustível, mas precisa em relação ao fluxo de ar no motor. Isso requer a inserção de um 

sensor de oxigênio no escapamento e um microprocessador embarcado para exercer o 

controle, ambos com a função de corrigir ciclicamente as mudanças da relação 

ar/combustível, tentando manter uma mistura ideal e uma boa dirigibilidade. (FERNANDES, 

2009) 

Como já foi visto, com a utilização dos conversores de três vias, é necessário manter 

a mistura ar/combustível numa faixa próxima a mistura ideal, com desvio de +0,5%, onde o 

catalisador possui a maior eficiência. Os sistemas tradicionais de controle são capazes de 

manter a mistura na região de maior eficiência, se o motor estiver em regime permanente. 

Mas em períodos de variações, como nas acelerações, é complicado manter a mistura na 

região de eficiência do catalisador, aumentando assim a emissão de poluentes. (MILHOR, 

2002) 

Motores com um número elevado de cilindros, especialmente os que possuem 

configuração em V, podem possuir um sensor de oxigênio para cada banco de cilindros, 

formando um par de sensores. Essa estratégia garante maior eficiência, pois consegue avaliar 

os conjuntos de cilindros individualmente. (CÂMARA, 2006) 

Eficiência do conversor catalítico versus relação ar combustível 

(extraído de CÂMARA, 2006, p.31) 
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Apesar de não precisar de manutenção periódica, o catalisador exige alguns cuidados 

pertinentes à conduta do motorista, como (FERNANDES, 2009): 

 Não tentar dar partida no motor empurrando o veículo, pois pode estragar a peça por 

existir o risco de contaminação por gasolina para o catalisador antes dela ser 

queimada; 

 Deve-se evitar batidas no assoalho, pois os impactos podem rachar a peça e danificar a 

colméia; 

 Evitar estacionar sobre mato, folhas secas ou qualquer outro material de fácil 

combustão, pois o catalisador atinge temperaturas acima de 500ºC e isso pode causar 

incêndios no automóvel. 

Recirculação de gases do escapamento 

A válvula EGR (Exhaust Gas Recirculation) tem a função de controlar os gases 

produzidos dentro dos cilindros do motor, ajudando a reduzir a emissão de poluentes, figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os óxidos de nitrogênio são formados quando a temperatura da câmara de combustão 

atinge níveis altos de temperatura devido ao aquecimento do motor, nesse caso devem ser 

controlados para se manterem dentro dos limites estabelecidos por lei. Com a finalidade de 

reduzir a formação desses óxidos, os gases de escapamento são desviados para o sistema de 

admissão, através de uma tubulação localizada no escapamento do veiculo, para serem 

aspirados e para que possam ocupar um espaço dentro da câmara destinado a mistura 

ar/combustível. (FERNANDES, 2009) 

Os gases do escapamento são formados por uma mistura já queimada, portanto 

quando são desviados para câmara, acabam limitando a queima da mistura ar/combustível, 

Válvula EGR (extraído de FERNANDES, 2009, p.57) 
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diminuindo conseqüentemente sua temperatura. Ao diminuir a temperatura a formação de 

óxidos de nitrogênio é drasticamente reduzida. A admissão desses gases na câmara ocupa o 

lugar destinado a mistura ar/combustível que conseqüentemente acaba reduzindo a potência 

disponível gerada pelo motor, por isso o processo deve ser controlado criteriosamente, para 

não prejudicar a eficiência do veículo em determinadas condições de trabalho. 

(FERNANDES, 2009) 

A válvula EGR abre por causa do vácuo do coletor de admissão, por um lado, e pela 

pressão dos gases de escape, pelo outro, fazendo com que os gases fluam para o interior do 

coletor de admissão. Os gases do escapamento se juntam com a mistura ar/combustível dentro 

da câmara. Se tiver muitos gases de exaustão admitidos, não haverá combustão, ou ocorrerá 

falha de combustão. Por causa disso, a válvula EGR controla o fluxo e o momento em que 

esses gases entram na câmara de combustão, que deve estar totalmente bloqueada na marcha 

lenta. Na condição de marcha lenta não deve haver admissão de gases de escape, por não 

haver geração de NOx nessas condições.(FERNANDES, 2009) 

A válvula EGR tem uma câmara que possui um diafragma, que desbloqueia a sede da 

válvula pela pressão positiva vinda do escape e/ou vácuo gerado pelo coletor de admissão, 

interligando os dois coletores. Por causa disso, sua localização está normalmente próxima aos 

coletores ou a alguma tubulação que os interliga. Nos sistemas mais avançados as funções 

dessa válvula são acionadas pela central eletrônica, que utiliza atuadores para determinar o 

instante e o tempo que ela deve funcionar, sendo que sua atuação é monitorada por um 

potenciômetro localizado na própria válvula. (FERNANDES, 2009)  

A válvula EGR é acionada quando é atendida uma das seguintes situações 

(FERNANDES, 2009): 

 Motor aquecido; 

 Rotação do motor superior a da marcha lenta; 

 Situações diversas de desaceleração e aceleração do veiculo. 

As quantidades dos gases admitidos do escapamento para a câmara e o tempo que a 

válvula permanece desbloqueada dependerão das mudanças do vácuo e na pressão dos gases 

de exaustão conforme o regime de trabalho do motor. (FERNANDES, 2009) 
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Acionamento da válvula EGR (extraído de FERNANDES, 2009, p.59) 

 

Sistema de injeção eletrônica 

O carburador é uma peça mecânica que possui a função de formar a mistura 

ar/combustível que será fornecida para a combustão, em diversos regimes de operação. O 

funcionamento do carburador ocorre dessa forma: o ar é aspirado pelos pistões passa pelo 

difusor arrastando consigo uma quantidade de combustível que esta previamente abastecida 

na cuba. (CÂMARA,2006) 

 

Carburador (FiatTech, 1996 apud FERNANDES, 2009, p.39) 

Quando o acelerador é acionado, uma válvula borboleta é acionada, fazendo com que 

a passagem de ar atmosférico aspirado pelo motor seja maior. Os carburadores podem ser 

convencionais ou com monitoramento eletrônico. Como o carburador é um dispositivo 

mecânico não possui formas para se verificar a condição de queima do interior do motor, 

tendo apenas ajustes básicos. Essas limitações fazem com que não seja possível atender as 

rígidas normas de controle nacionais e internacionais. Atualmente, não existem mais 

automóveis fabricados com carburadores. (CÂMARA, 2006)  
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O gerenciamento eletrônico surgiu pela necessidade de se produzir veículos que 

emitissem cada vez menos poluentes, a imposição de leis de proteção ambiental severas em 

todo mundo impulsionou esse desenvolvimento. Com o avanço da eletrônica, o 

gerenciamento do motor, passou a ser possível. O controle dos motores de combustão interna 

compreende um arranjo de subsistemas, o principal destes, é o sistema de injeção de 

combustível, que é responsável por controlar a quantidade ideal de combustível para cada 

situação do motor. Os sistemas de controle de ignição, recirculação de gases entre outros que 

mudam de acordo com o fabricante, integram o sistema de controle do motor que atuam de 

forma unificada, gerenciando sua operação de modo que sua atuação seja otimizada, 

minimizando o consumo de combustível e a emissão de poluentes, maximizando o 

desempenho, dirigibilidade e vida útil. (MILHOR, 2002) 

Para que o sistema de controle possa gerenciar o funcionamento do motor, é 

necessário que a unidade de controle eletrônica receba sinais de sensores indicando a situação 

de trabalho em cada momento. Esses sinais são processados, pela unidade de controle 

eletrônico, os sinais de comando são mandados para os atuadores para que o motor funcione 

de acordo com o mapeamento. (MILHOR, 2002) 

 

Circuito de controle em malha fechada com sensor de oxigênio (extraído de CÂMARA.2006) 

O gerenciamento eletrônico dos motores por suas variáveis de controle trouxe 

vantagens como (CÂMARA, 2006): 

 Melhor rendimento; 

 Menor consumo de combustível; 

 Maior confiabilidade; 

 Menor necessidade de manutenção; 

 Partidas fáceis a qualquer temperatura; 
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 Facilidade na manutenção. 

Canister 

À medida que a gasolina evapora a pressão presente no tanque tende aumentar  

demasiadamente, quando é atingido um certo valor a válvula de ventilação se abre e o vapor 

de gasolina segue para o canister. Quando o vapor de gasolina chega ao canister, que é 

constituído por um filtro de carvão ativado, os vapores ficam presos e somente ar filtrado é 

lançado para o ambiente. Se o motor estiver em regime de aceleração e o valor de lambda for 

maior que 1, a eletroválvula do canister é aberta, e os vapores de gasolina vão para o corpo de 

borboleta e são queimados no motor. (FERNANDES, 2009) 

Uma válvula de purga do canister é conectada ao canister de carvão e ao coletor de 

admissão. Devido ao vácuo existente no coletor de admissão, o ar fresco é aspirado através do 

carvão ativado, quando a válvula de purga do canister libera a linha entre o canister de carvão 

e o coletor de admissão. O ar fresco coleta o combustível absorvido, alimentando-o no 

processo de combustão (purga do canister de carvão). A purga ou a regeneração deve ser 

realizada regularmente, para assegurar que o canister do carvão esteja sempre pronto para 

aceitar e absorver vapor de combustível. (BOSCH, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba de ar secundário 

A injeção adicional de ar na tubulação de escapamento provoca a combustão de HC e 

CO, que ocorrem principalmente na fase de aquecimento. Esse processo de oxidação libera 

calor. Conseqüentemente, o gás de escapamento fica mais quente, fazendo com que o 

Canister (extraído de BOSCH, 2005, p.541) 
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catalisador se aqueça mais rapidamente, na medida em que o gás de exaustão passa através do 

mesmo.  

Para veículos com motor de ignição por centelha, a injeção de ar secundário é um 

meio efetivo de reduzir as emissões de HC e CO, depois da partida do motor e de aquecer 

rapidamente o catalisador. Isso assegura que a conversão das emissões de NOX comece mais 

cedo. (BOSCH, 2005) 

A bomba de ar secundário, operada eletricamente, aspira o ar e o transporta dentro do 

sistema de escapamento. A válvula evita o retorno do gás de combustão dentro da bomba. 

Assim, ela deve ser fechada quando a bomba for desligada. (BOSCH, 2005) 

A válvula de controle liga a válvula de ar secundário pneumaticamente. Para isso, a 

pressão do coletor de admissão (a válvula de ar secundário abre) é aplicada através da válvula 

de controle a válvula de ar secundário. A unidade de controle do motor aciona a bomba e a 

válvula de controle, para permitir que o ar secundário possa ser injetado em um ponto 

definido de tempo. (BOSCH, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ar secundário deve ser injetado, o mais próximo possível da válvula de saída para 

explorar as altas temperaturas, usando a reação exotérmica com eficácia. Entretanto, para 

evitar o esforço térmico, a válvula de ar secundário não deve ser colocada muito próxima do 

coletor. Por outro lado, devem ser implementadas medidas adequadas para assegurar que o 

“tubo morto”, entre a válvula e o ponto de entrada não cause ressonância (efeito de assobio). 

(BOSCH, 2005) 

 Sistema de ar secundário (extraído de BOSCH, 2005,p.541) 
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Apêndice B – Software completo 

Block Diagram 
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List of SubVIs and Express VIs with Configuration Information 
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Position in Hierarchy 
 

 
Tabela_CO.vi 
 
Connector Pane 
 

 
 

 

Block Diagram 
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Tabela_HC.vi 
 
 
Connector Pane 
 

 
 

Block Diagram 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

MEDIÇÃO.vi 
 
 
Connector Pane 

 
Block Diagram 
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comunicação serial_db.vi 
 
Connector Pane 

 
 

Block Diagram 

 
 
List of SubVIs and Express VIs with Configuration Information 
 

 
 

VISA Configure Serial Port 
 

 
 

VISA Configure Serial Port (Instr).vi 
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Connector Pane 

 
 

Block Diagram 
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MEDIANA.vi 
 
 
Connector Pane 

 
 

Block Diagram 

 
 

 

TABELA_RUÍDO.vi 
 
Connector Pane 

 
 
Front Panel 

 
 

Block Diagram 

 
 



 

 

119 

 

PERCENTIL.vi 
 
Connector Pane 

 
 
 
Block Diagram 
 

 
 
FÓRMULA DE SUBTRAÇÃO DE FONTES SONORAS.vi 
 
Connector Pane 

 
 
 
Block Diagram 
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Block Diagram 
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Anexo A – Protocolo do decibelímetro 
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