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RESUMO 
 
 
 Este trabalho tem o objetivo de demonstrar o principio de funcionamento do sistema SCR, 
efetivando neste cenário um breve estudo sobre o PROCONVE, e emissões. Através de uma 
pesquisa bibliográfica colheram-se dados para a base teórica e discussão do presente tema que teve 
como foco a importância da responsabilidade ambiental na formulação de estratégias para o cenário 
das emissões e poluentes derivados de motores a diesel. Concluindo-se que é possível aderir as 
exigências atualmente impostas para a redução de poluentes através de dispositivos como o sistema 
analisado neste estudo, concretizado através da redução catalítica de NOx com injeção de uréia, 
sendo que à eficiência do sistema catalítico SCR quanto a redução de NOx, contendo misturas com 
uréia como base, são os eficientes independente do modo ensaiado, mas por outro lado, as misturas 
consideradas mais eficientes à base de uréia também foram conforme estudos analisados as misturas 
que apresentaram valores maiores de emissão de amônia, outras substâncias demonstram em testes 
serem mais eficientes que a amônia, como a formamida, levando os fabricantes à uma analise 
detalha e estratégica para aplicações positivas tanto economicamente quanto ambientalmente.  
 
Palavras chaves: uréia, NOx, sistema SCR, catalizador.  
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ABSTRACT 
 
 This paper aims to demonstrate the principle of operation of the SCR system, effecting this 
scenario a brief study on the PROCONVE, and emissions. Through a literature search were 
harvested data to the theoretical basis and discussion of this topic which focused on the importance 
of environmental responsibility in the formulation of strategies for the scenario of emissions and 
pollutants derived from diesel engines. Concluding that it is possible to adhere the requirements 
currently imposed to reduce pollutants through devices such as the system analyzed in this study 
achieved by the catalytic reduction of NOx with urea injection, and the efficiency of the SCR 
catalytic reduction as NOx mixtures containing urea as a base, are effective regardless of the mode 
tested, but on the other hand, mixtures considered more efficient urea-based studies were also 
analyzed as mixtures which were higher emission of ammonia, other substances show tests are 
more efficient than ammonia, as formamide, leading manufacturers to a detailed analysis and 
strategic applications to positive both economically and environmentally. 
 
 
Key words: urea SCR system, NOx, catalyst. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O aumento constante de veículos comerciais tem como consequência o aumento da emissão 
de gases nocivos na atmosfera, provenientes da queima do combustível utilizado nos motores desses 
veículos. O programa de controle de emissões veiculares (Proconve) elabora normas para limitar os 
níveis de poluentes que podem ser dispersos na atmosfera. 

O presente trabalho tem como foco realizar um estudo sobre o principio de funcionamento 
do sistema SCR, que foi implantado nos veículos comerciais a diesel, para atender os requisitos da 
norma P7 do Proconve. 

Para o Brasil, o Proconve institui fases de implantação para um sistema de redução de 
poluentes, instituindo de modo gradativo, os padrões máximos de emissões e ainda da composição 
do combustível.  

Em 1986, o governo federal lançou o programa de controle de poluição do ar por veículos 
automotores, que visava à redução das emissões de poluentes pelos automóveis e veículos 
comerciais negociados no Brasil. Desde 1993, de forma gradativa, foram estabelecidos limites 
máximos de emissões que chegaram a reduzir em mais de 90% as emissões unitárias de vários 
poluentes pelos veículos. O problema é que a frota mais que triplicou nesse período, reduzindo os 
efeitos benéficos da medida. (1606 Texto pra discussão IPEA, Carlos Henrique de Carvalho, 2011)  

Em virtude disso, estabeleceu-se que, a contar de 1º de janeiro de 2012, implanta-se a fase 
P7, prevendo tratamento dos gases pós-combustão e baseando-se nos padrões europeus da norma 
chamada Euro V, onde a real expectativa é de que a fase P7 readquira os ganhos ambientais da fase 
P6. 

 Assim, a uma das exigências da Proconve P7 é que os veículos de cargas movidos a 
motores diesel, diminuam o nível de NOx emitidos na atmosfera, proveniente da combustão do 
diesel, esta exigência obrigou as montadoras a aplicar tecnologias, para tornas seus veículos mais 
eficientes quanto ao aspecto de emissões, e afetou as indústrias de combustíveis, pois será 
obrigatório o fornecimento de um diesel com menor teor de enxofre. 

Uma solução que foi adotada é o sistema SCR, que faz o monitoramento dos níveis de NOx, 
no escapamento do veiculo, e injeta uma solução de uréia conhecida como ARLA32, para eliminar, 
através da reação química que ocorre em um catalisador, o NOx. 
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1.1 Estrutura do trabalho 
 Este trabalho foi dividido em 4 capítulos, sendo que o capítulo 1 faz uma breve introdução 
ao tema, o capítulo 2 trata da revisão bibliográfica, na qual são apresentada as características e 
funcionamento dos motores diesel e do combustível e a legislação que normaliza os níveis de 
emissões no Brasil, o capítulo 3 trata do sistema SCR desde seus conceitos, seus componentes até as 
vantagens e desvantagens deste sistema, com análise do SCR como uma alternativa para reduzir as 
emissões de NOx, o capítulo 4 contém as conclusões deste trabalho e a proposta para novos estudos 
e futuros trabalhos. 
 
1.2 Objetivos  

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar o sistema SCR como uma alternativa  

para reduzir as emissões de NOx dos veículos movidos a diesel na atmosfera. 
 
1.2.1 Motivação 
 

A motivação partiu da necessidade de ampliar os conhecimentos em sistemas de redução de 
emissões diesel que são necessários para preservar a qualidade do ar atmosférico bem como nossa 
qualidade de vida. A escassez de informações levou os autores deste trabalho a buscar fontes de 
consulta no idioma inglês, visto que a grande maioria do material técnico encontrado está nesse 
idioma e as publicações técnicas são de origem americana. 
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2 O ÓLEO DIESEL  
 O óleo diesel é utilizado em motores de combustão interna de ignição por compressão 
(motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis, veículos 
comerciais, embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotivas e aplicações 
estacionárias (geradores elétricos, por exemplo). 

O óleo diesel é um derivado do petróleo formado basicamente por hidrocarbonetos. Os 
hidrocarbonetos são moléculas que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua 
composição. Outros átomos como de enxofre, de nitrogênio e de oxigênio podem ser encontrados 
no óleo diesel em menores quantidades, assim como alguns traços de metais como vanádio, níquel, 
sódio, cálcio, cobre e urânio. (BENTO, 2005).   
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DO DIESEL 

2.1.1 Ponto de fulgor 
 
Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual o produto gera quantidade de vapores que se 

inflamam quando se dá a aplicação de uma chama, em condições controladas. Essa característica do 
diesel está ligada à sua inflamabilidade e serve como indicativo dos cuidados a serem tomados 
durante o manuseio, transporte e uso do produto. O ponto de fulgor não tem interferência direta no 
funcionamento dos motores. (Yordanka Reyes Cruz, 2009) 

 
2.1.2 Teor de enxofre 

 
O enxofre é um elemento natural em todos os óleos crus. Os combustíveis pesados 

usualmente têm teor de enxofre alto. Os combustíveis destilados (ex: óleo diesel) têm o teor de 
enxofre mais baixo porque pode ser reduzido ou eliminado durante o processo de refino. A presença 
do enxofre no óleo diesel, durante sua queima, na câmara de combustão do motor, dá origem à 
formação de óxidos de enxofre, que reagem com o vapor de água, formando o indesejável ácido 
sulfúrico. (Yordanka Reyes Cruz, 2009) 
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O acido sulfúrico formado na combustão é inconveniente no sistema SCR, por causar a 
contaminação do catalisador SCR, prejudicando no seu funcionamento. 

 
2.1.3 Número de cetanos 

 
O número de cetano exprime a qualidade de combustão do combustível diesel. Este índice 

está relacionado com o atraso da ignição, o período entre o início da injeção de combustível e o 
início da combustão. 

Uma combustão de boa qualidade ocorre com uma ignição rápida seguida de uma 
combustão suave e completa do combustível. Quanto maior for o número de cetano, melhor é a 
qualidade da combustão. (Yordanka Reyes Cruz, 2009) 

  
2.2 Produção de Óleo Diesel  
 

Os petróleos nacionais oriundos da Bacia de Campos, que representam cerca de 80 % do 
volume produzido no país, apresentam um perfil de rendimento de derivados destilados bem 
diferente do petróleo tipo Brent, utilizado como referência de preço no mercado mundial. Os 
rendimentos são menores para derivados nobres como nafta, querosene e óleo diesel, e maiores para 
derivados mais pesados como o óleo combustível. Por essa razão, para o pleno atendimento da 
demanda por derivados os esquemas de refino utilizados no Brasil são voltados para a conversão 
das frações mais pesadas em produtos nobres em unidades de craqueamento catalítico e de 
coqueamento retardado. (PETROLEO BRASILEIRO, 2012)  

Adicionalmente, alguns petróleos da Bacia de Campos podem apresentar outras 
características peculiares, como baixos teores de compostos de enxofre e de compostos parafínicos 
e altos teores de compostos contendo nitrogênio e de compostos naftênicos. Por exemplo, um 
petróleo nacional pesado pode apresentar teor de enxofre de 0,7 % e teor de nitrogênio de 0,50 %, 
enquanto que um petróleo árabe pesado pode apresentar teor de enxofre de 3,3 % e teor de 
nitrogênio de 0,13 %. (SANTIAGO e ROCHA, 2007) 

Dessa forma, conforme Santiago e Rocha (2007), na composição do óleo diesel podem ser 
utilizadas correntes originadas nas diferentes unidades de processo existentes nas refinarias. Além 
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disto, diversas variáveis influenciam a escolha da melhor composição do óleo diesel em uma 
refinaria. Entre estas variáveis podem ser citadas:  

- a alocação de petróleo: o tipo e o volume dos petróleos disponíveis para processamento;  
- a infra-estrutura existente: as variáveis operacionais de cada unidade de processo, a 

capacidade de produção de cada corrente, o armazenamento de petróleo e derivados em tanques e o 
escoamento da produção por oleodutos, navios, trens e outras vias de transporte;  

- o atendimento ao mercado: a entrega em tempo hábil ao mercado consumidor dos volumes 
de derivados necessários e apropriados para aquela região;  

- as legislações ambientais: o atendimento aos limites de emissões atmosféricas decorrentes 
das atividades de refino; e  

- a maximização dos resultados operacionais.  
Adicionalmente, as diversas correntes que podem ser utilizadas na composição do óleo 

diesel apresentam, principalmente em função da carga processada e da severidade do 
processamento, distintos teores de hidrocarbonetos e de compostos heterocíclicos (no caso, 
compostos que apresentam no anel um elemento diferente do carbono, mais comumente nitrogênio, 
enxofre ou oxigênio), alguns instáveis e reativos. O efeito sinérgico da mistura de tais correntes 
pode resultar em alterações de qualidade no óleo diesel, que se manifestam por mudança de cor 
(escurecimento), formação de material insolúvel e gomas, como conseqüência da oxidação química 
de compostos a espécies de elevada massa molar com solubilidade limitada no combustível. A 
presença desses compostos em teores elevados em uma corrente pode comprometer a qualidade do 
óleo diesel final produzido em uma refinaria. (SANTIAGO e ROCHA, 2007) 

Como uma refinaria estabelece sua operação em razão de recursos e variáveis peculiares, o 
óleo diesel ali produzido apresenta características que o diferenciam do óleo diesel produzido por 
outra refinaria. Entretanto, todos devem apresentar propriedades comuns  que garantam sua 
qualidade. 
2.3 O Óleo Diesel no Brasil 
 

Conforme as evoluções das fases do PROCONVE para veículos pesados foram cada vez 
mais impondo regras mais severas quando o assunto é emissões de poluentes provenientes da 
queima de combustíveis, obviamente que não só as montadoras teriam que investir em melhorias 
como também as refinarias seriam obrigadas a fornecerem um combustível mais adequado. E uma 
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das maiores alterações do diesel esta ligada a quantidade de enxofre em sua composição, este teor 
vem sendo reduzido significativamente a cada fase do PROCONVE. O enxofre é responsável pela 
formação do acido sulfúrico, que interfere no funcionamento do catalisador SCR. 

A classificação do diesel é feita de acordo com seu teor de enxofre, onde é indicado pela 
letra S que representa o enxofre, seguido pela quantidade de enxofre em partes por milhão (ppm). 
No inicio da produção de veículos pesados no Brasil, meados do ano de 1955 era utilizado um 
diesel com de teor de enxofre de 10000 ppm, atualmente três tipos de diesel são utilizados no 
Brasil, o S1800, S500 e S50, sendo o teor de enxofre respectivamente são de 1800 ppm, 500 ppm e 
50 ppm. Planeja-se que a partir de 2013 o S10 e S500 predominarão, o S10 será distribuído nas 
regiões metropolitanas e nos grandes centros, e o S500 nas regiões interioranas. 

No Brasil, o óleo diesel deve atender à especificação da Agência Nacional do Petróleo Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), que utiliza ensaios baseados nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou da American Society for Testing and Materials (ASTM). 
A especificação em vigor para o óleo diesel produzido a partir do refino do petróleo e utilizado no 
transporte rodoviário foi estabelecida pela Resolução ANP n° 15, de 17 de julho de 2006. 
(SANTIAGO e ROCHA, 2007) 

Embora a especificação do óleo diesel defina diversas características fundamentais para 
assegurar a qualidade do produto comercializado, ela não abrange todos os aspectos para a 
adequação do combustível ao seu uso, como os teores dos diversos compostos nitrogenados e a 
acidez, por exemplo.  

Por outro lado, a necessidade de redução dos poluentes emitidos por motores do ciclo 
diesel tem levado, juntamente com a diminuição do teor de enxofre no combustível, ao 
desenvolvimento tecnológico contínuo. A adoção de sistemas de injeção com folgas cada vez 
menores requer a utilização de filtros mais restritivos nos novos motores, o que leva à preocupação 
com a presença de partículas e a filtrabilidade do óleo diesel. (SANTIAGO e ROCHA, 2007) 
 

 
2.4 Diesel S50 
  O diesel S50 começou a ser distribuído, a partir de janeiro de 2009, para as frotas de ônibus 
das regiões metropolitanas do estado de São Paulo (Baixada Santista, Campinas e São José dos 
Campos), da região metropolitana do Rio de Janeiro, dos municípios de Curitiba, Porto Alegre, 
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Belo Horizonte e Salvador. Em maio de 2009, passou a ser comercializado nas regiões 
metropolitanas de Belém, Fortaleza e Recife para todos os veículos movidos a diesel. 
 Esse combustível foi desenvolvido para ser utilizado em motores de ultima geração, que 
visam reduzir a quantidade de material particulado e Nox, para isso o diesel S50 tem um baixo teor 
de enxofre, e ainda tem um maior numero de cetano, uma faixa de densidade mais estreita (0,82 a 
0,85) e uma curva de destilação com T90% de evaporados à 360°C máximo. Essas propriedades 
conferem benefícios na combustão do motor e na partida a frio. (Manual Diesel S50 Petrobras) 

O diesel S50 pode ser empregado em veículos antigos que ainda não utilizavam motores 
com sistemas de pós-tratamentos de gases de escape. 
 
2.5 Motor Diesel 
 

Pode-se definir motor de combustão interna como um conjunto de peças fixas e móveis que 
utilizam a energia calorifíca de um combustível para realizar trabalho. O motor diesel é um motor 
de combustão interna com ignição por compressão, conhecido como ICO esses motores podem ser 
de quatro tempos ou dois tempos, nesse estudo vamos enfatizar sobre os motores quatro tempos. 
Dá-se este nome devido às fases que ocorrem no motor durante seu ciclo de funcionamento, cada 
uma dessas fases é classificada como tempo e durante um ciclo do motor ocorrem quatro tempos 
diferentes que são apresentados na figura 1: 

 Figura 1: Fases de um motor ciclo diesel 4 tempos 
Fonte: http://motorcombustioninterna.wikispaces.com/Diesel 



20 
 

‘ 

 
 
 A seguir tem-se o detalhamento de cada fase: 

  Admissão: As válvulas de admissão se abrem o embolo desloca-se até o PMI, 
admitindo ar para dentro do cilindro.  

 Compressão: As válvulas de admissão se fecham o embolo desloca-se do 
PMI ao PMS comprimindo o ar contido no interior do cilindro. 

 Combustão: O combustível é injetado dentro do cilindro pouco antes da 
compressão máxima, devido ao súbito aumento de temperatura proveniente do aumento da 
pressão o combustível em contato com o ar inflama-se, a força gerada pela queima da 
mistura ar combustível empurra o embolo para o PMI. 

 Exaustão: As válvulas de escape abrem e o embolo desloca-se do PMI ao 
PMS expulsando os resíduos provenientes da queima do combustível. 
 
A primeira patente de um motor de ignição por compressão surgiu em 1892 e previa até 

mesmo a queima de carvão pulverizado, porém o primeiro motor construído com êxito surgiu em 
1895, quando o engenheiro alemão Rudolph Christian Karl Diesel apresentou uma unidade com 
rendimento de 24%. (Morrison, 1923) 

 
Figura 2: Rudolph Cristian Karl Diesel 

Fonte: http://mendonews.files.wordpress.com 
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Em 1892, Diesel idealizou um novo motor, capaz de queimar carvão pulverizado. Com uma 
seqüência de eventos semelhantes aos do ciclo de Otto, porém usando elevadas taxas de compressão 
e com um processo de admissão particular onde somente o ar entra no cilindro, sem misturar-se 
com o combustível. Uma rápida compressão eleva a temperatura do ar e possibilita a auto-ignição 
do combustível que é injetado na câmara de combustão. (Obert, 1971) 

Nos motores de ignição por compressão após o ar ser admitido e comprimido, o combustível 
deve ser injetado diretamente no cilindro no instante mais apropriado para início da combustão de 
forma a se alcançar o máximo rendimento possível. Ainda, no motor diesel o combustível é injetado 
diretamente na câmara de combustão, onde o ar previamente admitido, encontra-se aquecido devido 
a alta taxa de compressão. Ocorre a auto-ignição de porções da mistura resultante da injeção do 
combustível no ar quente e a combustão se propaga rapidamente na câmara de combustão. 
(Heywood,1988) 

 
Figura 3: Motor Diesel 

Fonte: http://www.portalangels.com/educacao/cursos/cursos-senai/curso-de-mecanica-diesel-no-
senai.html/attachment/diesel 
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 No motor diesel a entrada de ar e combustível para o interior do cilindro ocorre de forma 
separada, primeiro entra o ar e depois o combustível no interior do cilindro e cuja combustão se dá 
por auto-ignição. Durante o curso de compressão o ar que foi admitido alcança valores de pressão 
característicos, entre 30 e 55 bars para motores aspirados, e entre 80 e 110 bars em motores 
sobrealimentados. Sob tais condições de pressão a temperatura aumenta rapidamente para valores 
entre 700 e 900°C, valores suficientes para induzir à auto-ignição o combustível que é atomizado no 
cilindro instantes antes do final do tempo de compressão. (Bosch, 2005)  

Van Gerpen (2006) explica que deve-se ter um controle preciso da duração do tempo de 
combustão para reduzir os níveis de emissões de gases tóxicos e aumentar a eficiência do motor. A 
soma do tempo de injeção com o curto período entre início da injeção e a autoignição, chamado de 
retardo de ignição, é denominado tempo de combustão.  

Obert (1971) diz que o método mais utilizado para a injeção em motores diesel consiste em 
comprimir o combustível para pulverizá-lo no interior da câmara de combustão. Para realizar a 
injeção são exigidos elevados níveis de pressão, superiores àqueles encontrados na câmara de 
combustão. Os motores atuais utilizam valores entre 120 e 2000 bars e existe um sistema injetor 
responsável pelo provimento da pressão de injeção e pela distribuição do combustível entre os 
cilindros, na ordem exata e na dosagem requerida para atender os diversos regimes de rotação e 
carga do motor diesel. 

 
2.5.1 Combustão no motor diesel 
 

Segundo Heywood (1988) a combustão nos motores de ignição por compressão é um 
processo extremamente complexo que depende das características do combustível, do projeto da 
câmara de combustão do motor, do sistema injetor e das condições de operação do motor. É um 
processo de combustão com formação de mistura em tempos distintos no interior do cilindro, 
tridimensional e instável. 

Leontsinis (1988) diz que no motor diesel os processos físicos da combustão incluem o 
transporte de combustível e de ar para a câmara de combustão, a mistura do combustível com o ar e 
a criação de condições favoráveis para o início de uma reação química. Os processos químicos são 
relativos à auto-ignição do combustível e às extensas reações químicas que liberam o seu conteúdo 
de energia.   
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Heywood (1988) explica que a taxa de compressão utilizada em motores de ignição por 
compressão é maior que os valores típicos dos motores de ignição por faísca e situando-se entre 
12:1 e 24:1 em função do tipo de motor, se é aspirado ou turbocomprimido. 
 
2.5.1.1 Processo por injeção 
 

A mistura ar combustível contida no interior do cilindro é comprimida de forma que a 
pressão aumente até que a mistura ar combustível entre em combustão. Quando ocorre a combustão 
o combustível queima em camadas, onde a primeira parcela de combustível injetada queima 
rapidamente, e o que é injetado em seguida, em maior quantidade queima a pressão 
aproximadamente constante.  
 
 
 
2.5.1.2 Ignição 
 

Com a alta velocidade do processo de injeção pode não se dar uma sensível vaporização do 
diesel de elevado ponto de ebulição. As gotículas de combustível que são injetadas inflamam-se 
após terem sido levadas á temperatura de autoignição, pelo ar pré-aquecido e comprimido no 
interior do cilindro. O intervalo de tempo entre a injeção e a ignição deve estar sincronizado com a 
calagem da arvore de manivelas, correspondente a elevação adequada de pressão. O retardo da 
ignição deve ser o mínimo possível; caso contrário, chega á câmara de combustão uma quantidade 
excessiva de combustível não queimado, que irá produzir aumento de pressão no próximo tempo de 
compressão. 

 
2.5.1.4 Sistemas de injeção 

 
A principal característica dos motores diesel é a injeção do combustível na câmara de 

combustão momentos antes do cilindro atingir o PMS na fase de compressão, por isso é necessário 
que o sistema de injeção seja capaz de vencer a pressão no interior do cilindro, estes sistemas 
trabalham com uma pressão de 200 até 2000 bar dependendo do tipo de injeção que o motor utiliza. 
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2.5.2 Tipos de injeção 

 
Segundo Challen e Baranescu (1999), nos motores de ignição por compressão, o motor 

opera com uma carga de mistura previamente comprimida de ar e um spray de combustível líquido. 
O último é injetado dentro do cilindro no final da compressão, quando, assim, as propriedades de 
autoignição do combustível causam o início da combustão a partir de pequenos núcleos, garantindo, 
assim, uma combustão completa da mistura ar combustível. 

O processo de mistura é crucial para o funcionamento do motor Diesel e, como tal, tem 
recebido uma grande atenção, que é refletida em uma grande variedade de sistemas de combustão 
que podem ser convenientemente agrupados em duas grandes categorias. 

 
2.5.2.1 Injeção indireta 
 

Os motores de injeção indireta, com a intensa movimentação de ar resultante da compressão 
em câmaras divididas e complexas, são menos exigentes quanto à injeção, podendo utilizar pressões 
inferiores e injetores de orifício único e de maiores dimensões. As câmaras divididas com injetores 
de orifício único são, comprovadamente, as mais indicadas para promover a injeção e a combustão 
de combustíveis mais viscosos.  

Existem muitos tipos de câmaras de combustão para motores diesel, projetadas para 
diferentes tamanhos e regimes de rotação, que acabaram por originar as inevitáveis similaridades. 
As câmaras de combustão devem ser projetadas para minimizar as perdas de calor, mais como 
forma de redução do retardo de ignição e não necessariamente para melhorar o rendimento do 
motor. (Bosch,2005) 

Bosch (2005) diz que o processo de combustão dos motores diesel utiliza para formação da 
mistura carburante um sistema de injeção direta do combustível nos cilindros ou um processo de 
injeção em câmaras divididas. Quando o combustível é parcialmente queimado em uma pré-câmara, 
a pressão sobe rapidamente e este aumento impulsiona os gases parcialmente oxidados e os vapores 
de combustível através de uma ou mais passagens, para uma câmara principal onde serão totalmente 
misturados com o ar remanescente.  
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Destaca (Boulanger, 1978) que o papel de uma câmara de combustão para um motor ICO é, 
essencialmente, promover a interação do ar com o combustível para garantir a formação de uma 
mistura ativa e vários procedimentos podem ser realizados para esta ação. O óleo diesel pode ser 
pulverizado em uma massa de ar sensivelmente estagnante na câmara, no caso de uma injeção direta 
e sem assistência de turbulência ou pode também ser pulverizado em uma câmara dividida. Uma 
câmara de pré-combustão deve ser percorrida pelo combustível antes de chegar à câmara de 
combustão propriamente dita e uma câmara de turbulência reserva uma grande parte do ar 
comburente, com intensa movimentação e que vai ao encontro do combustível. Tais tipos de câmara 
caracterizam o sistema de injeção indireta. 
A Figura 3 mostra um sistema de injeção indireta do tipo esférico e antecâmara direta. 

   

 
Figura 4: Sistema de injeção com antecâmara de combustão 

Fonte: Challen;Baranescu (1999) 
 
 

 Assim, uma pequena parte da câmara de combustão (antecâmara) é separada da parte 
principal mediante um estreitamento. O combustível é injetado com uma pressão de 80 a 120 atm 
por uma bomba dosificadora a êmbolo com funcionamento excêntrico, dependendo do projeto do 
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motor, ocorre à queima parcial desse combustível e com a formação da sobre pressão instantânea a 
mistura é injetada na câmara principal de combustão com um efeito de pulverização turbulento 
através do canal de disparo. 

As paredes da antecâmara, sobretudo o ponto de impacto do jato entrante, são mantidas com 
a temperatura mais elevada possível, pois, desta forma, auxiliam na preparação e ignição do 
combustível. 

Embora se observe a vantagem da redução de gases prejudiciais à saúde, neste tipo de 
sistema existe muita perda de calor devido à multiplicação de superfícies de permutação, o que 
resulta em maior consumo específico de combustível, sendo, portanto, um processo pouco utilizado 
nos motores modernos. 

 
2.5.2.2 Injeção direta 
 

O combustível é injetado diretamente sobre a cabeça do pistão mediante um bico injetor, 
com um ou vários pequenos furos, diâmetros de 0,1 a 0,3 mm, direcionados segundo um ângulo 
apropriado. Funciona com pressões muito elevadas, até 400 atm, para conseguir uma pulverização 
muito fina e uma distribuição adequada do combustível no ar de carburação. O jato único forma 
uma neblina composta de gotas minúsculas que costuma se inflamar em primeiro lugar na 
proximidade de entrada. A formação da mistura é acelerada e melhorada quando o ar de admissão 
executa um movimento rápido em relação à névoa do combustível. 

A maioria dos motores modernos utiliza o processo de injeção direta de combustível, em 
virtude do seu melhor rendimento térmico. 

A Figura 4A exemplifica o modelo construtivo de injeção direta comum em motores quatro 
tempos e dois tempos, e, na Figura 4B é demonstrado o modelo construtivo mais utilizado 
atualmente nos motores de caminhões e veículos pequenos. 
A       B 

 Figura 5: Sistema de injeção direta 
Fonte: adaptado de CHALLEN; BARANESCU (1999) 
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Muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre o processo da combustão em motores 
Diesel. Inicialmente, acreditava-se que ocorria uma explosão no interior do cilindro, razão pela qual 
os motores de combustão interna eram também chamados de motor à explosão. Por meio de 
observações, testes diversos, tentativas, erros e acertos, os componentes do sistema de injeção estão 
sendo aperfeiçoados em seus desenhos, preservando, no entanto, o que de melhor se alcançou em 
termos de resultados com o processo de injeção direta. Recentemente, descobriram-se mais detalhes 
do processo de combustão e isto certamente acarretará novos desenvolvimentos. 

 

 
Figura 6: Tecnologias em motores diesel de acordo com as fases do Proconve 

Fonte: ANFAVEA  
As normas regulamentadas pelo Proconve são uns dos maiores motivos pelo qual as 

montadoras de veículos comerciais, procuram investir em desenvolvimento tecnológico de motores 
diesel. 
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2.6 PROCONVE P7 
 

O programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (PROCONVE) foi 
criado em 1986 pelo conselho nacional do meio ambiente (CONAMA) através da resolução nº 
18/1986, que estabelece por meio de resoluções, diretrizes, prazos e padrões legais, níveis de 
emissão admissíveis para as diferentes categorias de veículos automotores, nacionais ou 
importados. O PROCONVE tem como meta a redução de poluentes atmosféricos emitidos por 
veículos automotores baseando-se na experiência internacional e adequando os índices à realidade 
brasileira. Neste trabalho abordaremos somente as diretrizes que compõem os níveis de emissão 
admissíveis para veículos pesados (ônibus e caminhões). 

A nova fase do PROCONVE chamada P7 entrou em vigor em janeiro de 2012. É uma 
legislação similar à européia Euro 5. Para serem atendidos, os novos limites de emissões da P7 
exigem, além de modificações nos motores, novos sistemas de pós-tratamento dos gases de 
escapamento e diesel com reduzido teor de enxofre. A nova legislação P7 traz redução de 60% de 
óxido de nitrogênio (NOx) e de 80% das emissões de material particulado (MP) em relação à fase 
atual (P5, equivalente à Euro 3, válida para veículos produzidos até dezembro de 2011). Se 
comparada com o início do PROCONVE, em 1986, a redução de material particulado da nova fase 
é de 96,3% e a de NOx, de 87,3%. No gráfico 1 podemos ver as evoluções das fases do 
PROCONVE. (LADEIRA, 2010) 

 

 
Gráfico 1: Fases do PROCONVE 

Fonte: Adaptado de Seminário sobre emissões de veículos a diesel. Ventura, Luso Martorano 
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Por uma completa diferenciação na essência da concepção entre motores dos ciclos Otto1 e 
Diesel, o Proconve trata de forma separada os veículos leves e pesados, no tocante aos limites de 
emissão. Para os veículos leves2, as fases são representadas como “L” e, para os pesados3, são 
representadas como “P”.(Manual PROCONVE PROMOT,2011) 

Hoje em dia, com relação aos veículos pesados, o Brasil se encontra na fase P7, que vigora 
desde janeiro de 2012, sendo que a P6 não ingressou em vigor devido as distribuidoras de 
combustível não conseguirem suprir a demanda de diesel S50 na época.  

Destaca-se que na fase P7, as emissões dos veículos brasileiros são análogos às emissões dos 
veículos de países europeus na fase Euro 5, em vigor para os veículos pesados desde outubro de 
2009. (Manual PROCONVE PROMOT,2011) 

Para desempenhar os limites constituídos pelas sucessivas fases, a indústria automobilística 
investiu em novas tecnologias de redução das emissões de poluentes nos veículos. Considerando-se 
exemplos: catalisadores, responsáveis por parte do pós-tratamento dos gases e os sistemas de 
injeção eletrônica, que melhoram o processo de queima do combustível, reduzindo as emissões. 
(LADEIRA, 2010) 

Destaca-se ainda, que até a fase P5, somente com melhorias nas tecnologias dos motores, 
como no caso da injeção de combustível em alta pressão eletronicamente controlada, turbo 
compressores e intercoolers, foi aceitável atingir os níveis de emissão definidos.(LADEIRA, 2010) 

Para acatar os padrões estabelecidos na fase P7, foram adicionados sistemas de pós-
tratamento dos gases de escapamento e com isso, antes de serem difundidos à atmosfera, os gases 
poluentes nativos da combustão do motor são tratados/convertidos em gases consideravelmente 
menos danosos ao meio ambiente e à saúde humana.  

Contudo, a aplicação destes sistemas só é possível com uma drástica redução dos níveis de 
enxofre no óleo diesel, para impedir efeitos indesejados ou até mesmo danos irreversíveis nos 
sistemas de pós tratamento dos gases de escape. Assim, em regra, se não forem empregados 
combustíveis com baixo teor de enxofre iguais ou menores que 50 ppm de enxofre, neste caso, os 
sistemas de pós-tratamento podem deteriorar-se permanentemente. (Manual PROCONVE 
PROMOT, 2011) 

A nova fase do PROCONVE (P7) determinou investimentos tanto da indústria automotiva 
quanto da indústria produtora de combustíveis, uma vez que não é aceitável adotar padrões tão 
                                                           1 Movidos a gasolina, álcool, GNV ou flex 2 Ciclo Otto 3 Ciclo Diesel 
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restritivos de emissões somente incorporando tecnologias novas aos motores novos, sendo 
necessária a associação destes dois fatores: combustível e motor.  

Os fabricantes de motores têm a liberdade de aplicar as tecnologias que julgarem eficientes e 
de custos consideravelmente mais baixos, desde que o resultado final das emissões esteja nos 
patamares estabelecidos na fase P7. 

Uma das implicações ao transportador foi o acréscimo de preço nos novos veículos, 
provocado pelo agrupamento destas novas tecnologias. Certas empresas de transporte aceleraram as 
compras de veículos em 2011, contraindo veículos ainda da fase P5, justificada pelo custo menor do 
veículo e de sua manutenção, pois na época, ainda não se tinha ao certo os valores inerentes aos 
novos motores. (LADEIRA, 2010) 

Mas por outro lado, os veículos que serão revendidos com as tecnologias novas podem ter 
custos operacionais mais baixos devido à melhor eficiência energética, fato ainda não confirmado 
na prática. 

 
2.6.1 Limites de emissões 
 

Os limites adotados pelo PROCONVE são baseados nos limites estabelecidos da norma 
Euro 5, esses limites podem ser observados na tabela seguinte:  

 
 

Tabela 1 : Limites de emissões 
Fonte: Manual PROCONVE Promot, 2011 
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Para melhor compreensão da tabela 1 apresentada, é necessário o entendimento de algumas 
siglas:  

Ciclo ELR – denominado Ciclo Europeu de Resposta em Carga – ciclo de ensaio que 
consiste numa sequência de quatro patamares a rotações constantes e cargas crescentes de dez a 
cem por cento, para determinação da opacidade da emissão de escapamento; 

 
Ciclo ESC – denominado Ciclo Europeu em Regime Constante – consiste de um ciclo de 

ensaio com 13 modos de operação em regime constante; 
 
Ciclo ETC – denominado Ciclo Europeu em Regime Transiente – ciclo de ensaio que 

consiste de mil e oitocentos modos transientes, segundo a segundo, simulando condições reais de 
uso; 

 
CH4 – metano; 
 
CHO – aldeídos totais; 
 
CO – monóxido de carbono; 
 
CO2 – dióxido de carbono; 
 
HC – hidrocarbonetos; 
 
NMHC – hidrocarbonetos não metano – parcela dos hidrocarbonetos totais, descontada a 

fração de metano; 
 
MP – material particulado; 
 
NH3 – amônia; 
 
THC – Total de Hidrocarbonetos – total de substâncias orgânicas, incluindo frações de 

combustível não queimado e subprodutos resultantes da combustão, presentes no gás de 
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escapamento e que são detectados pelo detector de ionização de chama. (Manul PORCONVE 
PROMOT, 2011) 

Os ensaios de medição de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e 
material particulado no gás de escapamento de motores destinados a veículos automotores pesados 
deverão ser efetuados, conforme os métodos e procedimentos estabelecidos para o Ciclo de Regime 
Constante (ESC), o Ciclo Europeu de Resposta em Carga (ELR) e o Ciclo de Regime Transiente 
(ETC) da Diretiva 1999/96 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 1999, 
suas sucedâneas e complementos, até a publicação de norma brasileira equivalente. (Manual 
PROCONVE PROMOT, 2011) 

Além dos limites de emissões fica também estabelecida para a fase P7 a obrigatoriedade de 
incorporação de dispositivos ou sistemas para auto-diagnose (OBD), das funções de gerenciamento 
do motor que exerçam influência sobre as emissões de poluentes do ar, dotados de indicadores de 
falhas ao motorista e de recursos que reduzam a potência do motor em caso de falhas que persistam 
por mais de dois dias consecutivos, para todos os veículos pesados. 

 
 

3. SISTEMA SCR 
 

O PROCONVE P7 exige novas tecnologias para caminhões e ônibus. Uma tecnologia é a 
recirculação do gás de escapamento, chamada de EGR (Exhaust Gas Recirculation), por meio da 
qual o gás de escape retorna à admissão, reduzindo a temperatura da combustão e eliminando óxido 
de nitrogênio (NOx). Adicionalmente, é necessário um sistema de turbo-alimentação mais complexo 
e filtro de partículas no sistema de escape para tornar esse sistema adequado às normas. Outra 
tecnologia é a redução catalítica seletiva, SCR (Selective Catalityc Reduction). Um reagente líquido 
(o Arla 32) é pulverizado no gás de escapamento, ocorrendo uma reação química no catalisador que 
praticamente neutraliza os resíduos de NOx. Quanto ao material particulado (MP), esse poluente é 
reduzido no próprio motor, durante a combustão com tecnologias empregadas no proprio sistema de 
injeção eletrônica. 
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Figura 7: Localização dos componentes so sistema SCR 

Fonte: Servotech.com 
 
 
 

Os principais componentes do sistema SCR são: 
- Módulo fornecedor de ARLA 32: é responsável por enviar o ARLA 32 do tanque à 

unidade dosadora. 
- Unidade dosadora / injetor de ARLA 32: injeta ARLA 32 no tubo de decomposição. 
- Módulo de controle de dosagem: controla eletronicamente todos os componentes do 

sistema. 
- Sensores de temperatura e de NOx: monitoram a temperatura e as emissões de NOx, 

possibilitam uma lógica para a dosagem e lâmpadas de aviso no painel. 
- Tubo de decomposição: decompõe o ARLA 32 em amônia, maximizando a mistura com 

os gases de escape. 
- Processador de gases de escape: realiza a conversão de NOx no catalisador durante a 

emissão de gases e reduz ruídos do processo. (FOLDER CUMMINS SOLUTIONS) 
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Figura 8: Sistema SCR 

Fonte: Adaptado de Servotech.com 
 

3.1 Módulo fornecedor de ARLA 32 
O módulo fornecedor de Arla 32 exerce a função de bombear o Arla 32 do tanque à unidade 

dosadora, a unidade de controle de dosagem envia o sinal para a bomba quando há necessidade de 
injeção de Arla 32.   

 
Figura 9: Módulo fornecedor de Arla32 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/. 
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3.2 ARLA 32 

A sigla Arla32 (Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo), nome como é comercializado 
no Brasil, é um dos principais componentes do sistema SCR, responsável por reduzir 
substancialmente as emissões de NOx proveniente da queima do óleo diesel. O Arla32 é uma 
solução composta por água e uréia em grau industrial, com presença de traços de biureto e presença 
limitada de aldeídos e outras substâncias. Para ser utilizado no sistema SCR ele deve atender às 
especificações da portaria do inmetro nº139 de 21/03/2011, como pode ser observado a seguir: 
Características: 

O ARLA-32 é uma solução aquosa com um conteúdo de uréia de 32,5% em peso.  
Composição química: Uréia em água  
Fórmula Molecular (uréia): (NH2)2CO ou CH4N2O. 
O sistema SCR utiliza a amônia para reduzir o NOx , no entando a amônia é extremamente 

prejudicial a saúde, o contato do produto com os olhos pode causar irritação e queimadura nos olhos 
a inalação pode causar irritação no sistema respiratório e se inalado em altas concentrações pode 
levar a morte, por esses motivos o ARLA 32 é comercializado em forma de uréia tornando-o menos 
nocivo principalmente em relação ao contato dos olhos e da pele. 

 
Propriedades físicas : 

Solubilidade em água: Ilimitada  
Aspecto: Transparente e incolor  
Cheiro: Sem cheiro ou com um leve cheiro a amoníaco  
Ponto de cristalização: – 11,5 °C aprox.  
Viscosidade (a 25°C): 1,4 mPas aprox.  
Condutividade térmica (a 25°C): 0,570 W/m K aprox.  
Calor específico (a 25°C): 3,40 kJ/kg K aprox.  
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Tensão superficial: mín. 65 mN/m   
Especificações: 

Uréia: 31,8 – 33,2 % por peso  
Alcalinidade como NH3: Máximo 0,2 % por peso  
Biureto: Máximo 0,3 % por peso  
Insolúveis: Máximo 20 mg/kg  
Aldeído: Máximo 5 mg/kg  
Fosfato (PO4-3): Máximo 0,5 mg/kg  
Alumínio: Máximo 0,5 mg/kg  
Cálcio: Máximo 0,5 mg/kg  
Ferro: Máximo 0,5 mg/kg  
Cobre: Máximo 0,2 mg/kg  
Zinco: Máximo 0,2 mg/kg  
Crômo: Máximo 0,2 mg/kg  
Níquel: Máximo 0,2 mg/kg  
Magnésio: Máximo 0,5 mg/kg  
Sódio: Máximo 0,5 mg/kg  
Potássio: Máximo 0,5 mg/kg  
Densidade a 20°C: 1087.0 – 1093.0 kg/m³. (Instrução normativa nº23, IBAMA). 
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DISTRIBUIÇÂO 
 
 
 O ARLA 32 É disponibilizado aos usuários através das concessionárias dos fabricantes de 
veículos/motores e dos postos de abastecimento de combustíveis e também diretamente aos frotistas 
pelos fabricantes/distribuidores do produto. O ARLA 32 comercializado nacionalmente poderá ser 
produzido no Brasil ou importado, mas sempre deverá ser certificado pelo INMETRO e possuir o 
respectivo selo na embalagem, seja qual for seu tamanho, garantindo sua especificação e qualidade. 
[SINDICAMP,2011] 

 
Formas disponibilizadas: 
 
• Galões de 10 e 20 litros 
• Tambores de 200 litros Tambores de 200 litros 
• IBC’s de 1000 litros com sistema de abastecimento 
• Granel incluindo instalações para armazenamento e abastecimento. 
 

 
Figura 10: Formas de disponibilização de ARLA 32 

Fonte: YARA BRASIL, Divisão de ARLA 32 
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  O consumo de Arla32 em um caminhão, segundo a fabricante de motores Cummins, poderá 
ser de aproximadamente de 5% do consumo de combustível dependendo da operação do veículo, 
regime de trabalho, geografia, capacidade de carga, etc. 
 
 
 
3.3 UNIDADE DOSADORA / INJETOR DE URÉIA 
 

A unidade dosadora ou injetor de uréia tem a finalidade de injetar a uréia direto no 
escapamento de acordo com o comando do módulo controlador de dosagem. Esta unidade possui 
dois componentes principais, uma válvula dosadora controlada eletronicamente e um bico injetor 
semelhante ao de um carburador, porém com dimensões ampliadas como pode ser visto na figura 
5/6, dessa maneira a válvula que é um componente eletrônico fica afastada do tubo do escapamento 
onde as temperaturas são bastante elevadas evitando danos ou desgaste prematuro do componente. 
(O MECÂNICO, 2010) 

 
Figura 11:Unidade dosadora 

Fonte: bosch-kraftfahrzeugtechnik.de 
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Figura 12:Injetor de uréia 

Fonte: cumminsemissionsolutions.com 

3.4 Módulo de controle de dosagem 
 O módulo de controle de dosagem controla todo o sistema de injeção de uréia, através do 
monitoramento dos sensores ele processa os dados e calcula a quantidade de uréia a ser injetada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 2: Módulo de controle de dosagem 
Fonte: Adaptado de Servotech.com 
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3.5 Sensor de Temperatura 
 

O sensor de temperatura, estando presente, tem como uma de suas funções monitorar a 
janela de máxima eficiência de conversão do catalisador seletivo, que está na faixa de 250°C a 
450°C temperatura, com o objetivo de controlar o seu funcionamento. (CHRISTINE LAMBERT, 
2006) 

 

3.6 Tubo de decomposição e processador de gases de escape 
 
 Para entendermos melhor o processador de gases de escape é necessário uma introdução 
sobre catalisadores seletivos. 
 
 
3.6.1 Catalisadores Seletivos 
 

Catalisadores podem ser definidos como substâncias que influenciam a velocidade de uma 
reação química, mas não são um dos reagentes ou produtos da reação original, não sendo 
consumidos ou alterados durante a reação. 

Em diversos mecanismos de reações catalíticas conhecidas, o catalisador forma compostos 
intermediários com os reagentes presentes na reação. 

Catalisadores são amplamente utilizados em processos químicos e petroquímicos, 
acelerando reações que originalmente ocorreriam de forma muito lenta, ou que exigem elevadas 
temperaturas para atingir uma boa eficiência. Catalisadores são utilizados também, para converter 
19 componentes prejudiciais à saúde, presente nos gases de escape de motores de combustão 
interna, como HC em componentes não prejudiciais como CO2 e vapor d’água.(Lourenço, Á. 
Augusto de Mattos, 2010). 

Conforme os estudos catalisadores podem ser conceituados como substâncias com influencia 
na velocidade de uma reação química, contudo não são um dos reagentes ou produtos da reação 
original, não sendo desgastados ou alterados na reação.  
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Em mecanismos diversos de reações catalíticas conhecidas, o catalisador compõe  
compostos intermediários com os reagentes que estão presentes na reação. (Lourenço, Á. Augusto 
de Mattos, 2010) 

Assim, catalisadores são amplamente empregados em processos químicos e petroquímicos, 
agilizando reações que ocorreriam originalmente de forma lenta, ou que exigem temperaturas 
elevadas para atingir uma boa eficiência.  

Conforme Lourenço (2010) catalisadores são empregados ainda, para converter 
componentes nocivos à saúde, inserido nos gases de escape de motores de combustão interna, como 
no caso do HC em componentes não prejudiciais como CO2 e vapor d’água.  

Na reação química os reagentes passam por uma barreira de energia, denominada  energia de 
ativação (E) antes dos componentes finais serem produzidos. (Lourenço, Á. Augusto de Mattos, 
2010) 

O diagrama apontado no gráfico 2, é um exemplo da energia de ativação entre reagentes e o 
produto final da reação. Nesse modelo termodinâmico, o catalisador provoca um caminho com uma 
menor energia de ativação para alterar reagentes em produtos, o que acelera a reação. Sendo que a 
diferença entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos é o calor gerado durante a reação. 

 
 
 

 
Gráfico 2: Exemplo de energia de ativação entre reagentes e produtos 

Fonte: Lourenço, Á. Augusto de Mattos (2010) 
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O tubo de decomposição e o processador de gases de Conhecido também como catalisador 
SCR, são integrados em um só componente. O tubo de decomposição dos gases de escape é uma 
pré-câmara que tem a finalidade de vaporizar a solução de uréia injetada maximizando a mistura 
com os gases de escape melhorando a eficiência da reação dentro do processador de gases de 
escape. (LOURENÇO, ÁLVARO A. de MATTOS, 2010) 

 
Figura 13: Tubo de decomposição dos gases de escape. 

Fonte: ect.jmcatalysts.com 
 

No tubo de decomposição de gases a mistura de uréia é preparada para a reação no 
catalizador, quando a uréia e a água da solução são vaporizadas e a solução é decomposta em 2NH3 
+ CO2 como pode ser visto na equação química 1. 

 
Equação química 1 : CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2   
 
Existem mais de uma tecnologia para o processador de gases de escape, duas delas são as 

mais utilizadas para esse tipo de aplicação em veículos comerciais, que são os catalizadores a base 
de Zeolite e os catalizadores a base de vanádio (V2O5). (CHRISTINE LAMBERT, 2006) 
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Esses dois tipos são os mais utilizados por apresentarem melhor eficiência na redução de 
NOx  nas temperaturas de trabalho de um motor diesel veicular, existe também um catalizador a 
base de platina, porém este se mostra inadequado para uso veicular pois sua melhor eficiência na 
redução de NOx se da na faixa de 100ºC a 300ºC como pode ser visto na figura 14. 

 

 
Figura 14: Redução de NOx na faixa de 150 a 250 graus celcius 

Fonte: CHRISTINE LAMBERT, 2006 
 
 

Nas aplicações veiculares hoje o catalizador mais utilizado é o com base de vanádio (V2O5), 
associado ao dióxido de titânio (TiO2) e o trióxido de tungstênio (WO3) afim de inibir a formação 
de óxidos de enxofre e prolongar a vida útil do catalizador, lembrando também a importância da 
utilização de combustíveis com teor reduzido de enxofre. (CHRISTINE LAMBERT, 2006) 

No catalizador ocorre a redução do NOx dos gases de escape através da reação com a 
solução de uréia a água e o catalizador acelera a reação como pode ser visto na equação química 2: 

 
Equação química 2: NOX + NH3  → Catalisador (V2O5, TiO2, WO3) → N2 + H2O 
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Figura 15: Catálise de NOx. 

Fonte: WWW.STEULER.COM.BR 
 
 
 

Neste ponto o sistema SCR cumpre seu papel, através de uma reação de oxiredução ele 
reduziu os óxidos de nitrogênio, nocivos à saúde, em nitrogênio e água, gases inofensivos e inertes 
presentes na atmosfera. 
 

3.7 Sensor de NOX 

 
Os sensores de NOx têm por alvo o correto ajuste da dosagem de uréia, desta forma injeta a 

quantidade de uréia suficiente para obter a eficiência máxima de conversão de NOx e em seguida 
conseguir níveis mínimos de amoníaco na saída do catalisador SCR. O sensor de NOX também 
funciona como sensor de O2 de banda larga num dispositivo único. 
 

O sensor de NOx é o principal componente do sistema SCR do ponto de vista do 
gerenciamento eletrônico. A tecnologia do sensor de NOx originou na década de 70 com o 
surgimento dos primeiros sensores de oxigênio, porém apenas recentemente com a introdução dos 
sistemas para redução de emissões os sensores foram aprimorados permitindo a leitura do teor de 
NOx. 

Um sistema SCR pode possuir 1 ou 2 sensores de NOx, quando possui 1 sensor o sistema 
trabalha em malha aberta, ou seja, a leitura dos gases no final do escapamento determina a 
quantidade de uréia que será injetada no sistema, e quando possui 2 sensores o sistema trabalha em 
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malha fechada, um sensor faz a leitura inicial, antes do catalizador, de acordo com o teor de NOx é 
injetada uma quantidade calculada de uréia e após a catalise dos gases outro sensor faz a leitura e 
determina se a quantidade de uréia injetada foi suficiente para a redução total de NOx, dessa forma o 
sistema trabalha com respostas mais rápidas sem delay na leitura dos gases, aumentando a 
eficiência da catalise dos gases sem desperdício de uréia. 

 
Figura 16: Sensor de NOX 

Fonte: www.ngk.co.jp 

3.7.1 Princípio de funcionamento 
O sensor é confeccionado com os mesmos materiais de um sensor de NOx, um corpo 

cerâmico de óxido de zircônia e eletrodos de metais nobres como platina e ródio. Os gases de 
escapento entram pelos orifícios do senso de NOx e passam por três câmaras: 

Primeira câmara: Através de um processo de oxiredução o NOx (NO1, NO2,...,NOn) é 
reduzido para NO e o restante do oxigênio da mistura é removido, restando apenas o gás NO. 

Segunda câmara: Pela ação catalítica do ródio associado a uma corrente elétrica aplicada aos 
eletrodos, o equilíbrio químico do NO é rompido e reduzido a N2 + O2.  

Terceira câmara: Esta está preenchida com ar atmosférico, portanto contém cerca de 21% de 
oxigênio, e serve de referência para a medição da quantidade de oxigênio presente na segunda 
câmara. A diferença de íons de oxigênio entre as duas câmaras geram uma diferença de potencial 
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entre os eletrodos de platina, consequentemente uma tensão, dessa forma é possível calcular a 
quantidade de oxigênio presente na segunda câmara determinando a quantidade de NOx presente 
nos gases de escape. (OFICINA BRASIL, 2012) 

 

 
 

Figura 17: Esquema Elétrico do Sensor de NOx. 
Fonte: http://www.oficinabrasil.com.br , acessado em 09/2012 
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CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que a qualidade do ar, atualmente presente nas cidades grandes, tem sido uma 
preocupação nas últimas décadas. De forma genérica, as fontes poluidoras podem ser analisadas em 
estacionárias e móveis, onde as primeiras incluem as emissões de chaminés de fábricas, queima de 
óleo cru, entre outras; enquanto as móveis abarcam os diversos meios de transporte, entre eles os 
caminhões, ônibus e outros automóveis. As principais espécies de poluentes emitidas por fontes de 
combustão, são o monóxido de carbono, compostos orgânicos, óxidos sulfurosos, material 
particulado e óxidos de nitrogênio. 

Órgãos governamentais têm atuado como agentes controladores, com o fim de impor a 
diminuição da poluição do ar. Deste modo, órgãos como CETESB, EPA, entre outros, constituem 
normas de emissões como PROCONVE, EPA2010 e Euro V, coagindo os fabricantes de motores e 
veículos a procurar soluções tecnológicas, capazes de reduzir os níveis de emissões de poluentes. 

Percebe-se neste estudo que as atuais exigências quase beiram a anulação dos poluentes de 
modo que para cumprir com estes limites, tecnologias diferentes envolvendo abordagens diferentes, 
têm sido empregadas.  

As técnicas se dividem entre controle feito durante a combustão e controle feito após a 
combustão. Devendo ser considerado que embora uma técnica possa derivar na anulação de um 
certo poluente, pode acontecer o aumento de outro.  

A formação de poluentes, como no caso dos óxidos sulfurosos e dos óxidos de nitrogênio, 
acontece em ambiente permeado por reações de combustão, ou mesmo com mecanismos acelerados 
por espécies intermediárias provenientes do processo, sendo que  toda a química de poluentes está 
ligada ao processo de combustão. 

Assim conclui-se que é possível aderir as exigências atualmente impostas para a redução de 
poluentes através de sistemas como o sistema analisado neste estudo concretizado através da 
redução catalítica de NOx com injeção de uréia, sendo que à eficiência do sistema catalítico SCR 
quanto a redução de NOx, contendo misturas com uréia como base, são os eficientes independente 
do modo ensaiado. 
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Por outro lado, as misturas mais eficientes à base de uréia também foram conforme estudos 
analisados as misturas que apresentaram os maiores valores de emissão de amônia, fato que obriga 
os fabricantes de motores diesel a, juntamente com o sistema SCR, aplicar um catalisador do tipo 
slip para reduzir os níveis de amônia para valores de aproximadamente 25 ppm. As misturas a base 
de formamida não apresentaram eficiência tão significativa como as misturas a base de uréia, 
porém, os níveis de amônia produzidos por estas misturas é praticamente zero. 
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