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“Não basta admirar a beleza de um jardim sem ter 

que acreditar que há fadas escondidas nele? ” 

Douglas Adams 

7 
 



RESUMO 

Esta monografia apresenta o resultado de uma revisão bibliográfica pelos autores 

baseando em considerações estratégicas para reduzir a poluição. Abordou-se tipos de 

poluição, efeitos danosos à saúde humana, principais gases poluentes e suas 

consequências como contaminação do ar, efeito estufa e chuva ácida. Outras 

investigações foram devotadas para a redução de poluentes atmosféricos, normas 

mundiais, tecnologias para o combate dos gases danosos e sua infraestrutura. Para a 

realização destes estudos foram analisados características técnicas (Injetores, sensores, 

turbos, catalisadores) dos produtos de diversas empresas consagradas no ramo, como 

Scania, MAN, Volvo, entre outras. Finalmente, a realidade na Europa, no Brasil e como 

estamos nos preparando para reduzir ainda mais os níveis de emissões que serão cobrados 

nas novas legislações. 

 

Palavras chave: Viabilidade, poluição, tecnologias, características técnicas, realidade. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the results of a review of literature by authors based on strategic 

considerations to reduce pollution. It was approached types of pollution, harmful effects 

on human health, the main greenhouse gases and its consequences such as air pollution, 

global warming and acid rain. Other investigations were devoted to the reduction of 

atmospheric pollutants, global standards, technologies to combat the harmful gases and 

infrastructure. For these studies were analyzed technical characteristics (injectors, 

sensors, turbochargers, catalytic converters) products of various companies devoted in 

the business, such as Scania, MAN, Volvo, among others. Finally, the reality in Europe, 

Brazil, and how we are preparing to further reduce emission levels that will be required 

in the new legislation. 

 

Keywords: Feasibility, pollution, technology, technical characteristics, reality. 
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1.  INTRODUÇÃO 

tualmente uma das grandes preocupações do sociedade é a preservação do meio     

ambiente. Devido isso os novos regimes de emissões estão cada vez mais rígidos em 

relação ao limite de emissões, determinados pelo PROCONVE. Atualmente a frota 

mundial de caminhões autônomos é de aproximadamente 800 mil unidades, com idade média de 

25 anos. Esse número elevado de veículos de idade tão alta é preocupante quando se fala em 

preservação ambiental e motores com menor índice de emissões se tornam tendência mundial. 

Os veículos fabricados a partir de 2012 possuem tecnologias ricas, que diminuem 

consideravelmente o índice de emissões e se mostram vantajosos também em relação ao consumo 

de combustível. Porem, se considerarmos toda a frota do país nos deparamos com veículos 

extremamente velhos, que além de afetar o meio ambiente, causa danos na saúde humana. 

O propósito deste trabalho e buscarmos soluções para a redução de veículos Diesel, citando como 

tecnologias desenvolvidas pelos Fabricantes de Veículos e Motores, e propondo melhorias 

alternativas, tais como: renovação de frota e redução do Consumo de Combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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1.1   Objetivo  

O objetivo deste trabalho será divido em três etapas: 

1) Destacar os problemas do meio ambiente e a saúde humana, causados pela 

emissão de poluentes dos veículos a diesel, falar dos índices de emissões atuais e 

compara-los aos europeus.  

2) Analisar o comportamento do motor ciclo diesel, seu histórico e mencionar com 

detalhes as principais tecnologias que temos hoje para o atender as normas de 

emissões do país.  

3) Identificar elementos essenciais para a poluição que temos hoje e propor 

melhorias ao mercado.  

1.2    Motivação 

A motivação deste trabalho está baseada no fato de que com o desenvolvimento do 

mesmo, será gerado novas ideias para a redução de poluentes que hoje são causados pelos 

veículos de motor diesel, proporcionando maior colaboração para a preservação do meio 

ambiente.  

1.3   Estrutura e organização 

Este trabalho é composto de nove capítulos. O primeiro capítulo contém uma explanação 

geral das ideias e objetivos deste trabalho. O segundo sobre os problemas que a poluição 

causa para o meio ambiente e seres humanos. O terceiro é umas explicação do 

funcionamento do motor Diesel e os principais componentes. O quarto refere-se a idade 

da frota brasileira e o projeto RENOVAR. O quinto fala sobre Normas Europeias e 

Brasileiras, limites de emissões e redução do consumo de combustível. O sexto refere-se 

as tecnologias utilizadas pelas montadoras e fabricantes de motores para a redução dos 

limites de emissões. O sétimo trata-se de infraestrutura citando o Agente Redutor Liquido 

Automotivo e o Diesel. O oitavo é a realidade na Europa referente as normas. Finalmente 

no nono é exposta a conclusão final obtida através do estudo de caso, e também 

comentários sobre futuros trabalhos que possam aprimorar o conteúdo abordado. 
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2. POLUIÇÃO  

O termo “poluição” refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores 

prejudiciais à saúde deste. Ela pode ser causada pela liberação de matéria, e também de 

energia (luz, calor, som): os chamados poluentes. Poluição sonora, térmica, atmosférica, 

por elementos radioativos, por substâncias não biodegradáveis, por derramamento de 

petróleo e por eutrofização, (processo através do qual um corpo de água adquire níveis 

altos de nutrientes, esp. fosfatos e nitratos, provocando o posterior acúmulo de matéria 

orgânica em decomposição) são alguns exemplos. (Por Mariana Araguaia, Brasil escola.) 

 

2.1 POLUIÇÃO CAUSADA POR VEICULOS AUTOMOTORES  

Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de Nitrogênio (NOx), 

Óxidos de Enxofre (SOx), Aldeídos e Material particulado (Fuligem, poeira, metal, etc.). 

Cada um destes poluentes é emitido em maior ou menor quantidade, dependendo do 

combustível utilizado, do tipo de motor, da sua regulagem, do estado de manutenção do 

veículo e do modo de dirigir. O aumento do consumo de combustível (veículo 

desregulado) aumenta consequentemente, a emissão de poluentes. No caso de um veículo 

a diesel, pelo fato de ocorrer à formação de fuligem (C), quanto mais negra for à 

tonalidade da fumaça, maior também a emissão de poluentes. 

Mas não é somente com o motor em funcionamento que o veículo polui. Mesmo com o 

motor desligado, ocorre a evaporação de combustível pelo respiro do tanque e sistema 

de carburação do motor e grande parte destes vapores é lançada na atmosfera. 

Individualmente as emissões de um veículo é pequena. Entretanto, a concentração de 

milhares de veículos, fato que ocorre nas grandes cidades, gera toneladas de poluentes 

por dia. (Extraído do site www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1999_A0264.PDF) 

 

 

2.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
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A poluição atmosférica pode ser definida como a presença, na atmosfera, de substâncias 

nocivas (resíduos sólidos, líquidos e gasosos) em quantidade suficiente para afetar sua 

composição e equilíbrio e prejudicar a vida na Terra. Divide-se em dois tipos: a poluição 

da miséria, provocada pela ausência de infraestrutura e saneamento básico, que leva ao 

lançamento de toda espécie de dejetos a céu aberto; e a poluição da riqueza, causada pelos 

resíduos químicos das atividades industriais nos centros urbanos, e pela acumulação de 

lixo resultante do consumo excessivo e do desperdício. (Extraído do site 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1999_A0264.PDF) 

 

2.3 CONTAMINAÇÃO DO AR 

Provocada pela emissão de gazes tóxicos e gerada por três tipos de combustão: de 

veículos automotores, que emitem óxido de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, 

dióxido de enxofre, derivados de hidrocarbonetos e chumbo, responsáveis por 40% da 

poluição atmosférica nas grandes cidades; de industriais químicas, siderúrgicas, fábricas 

de cimento e papel e refinarias de petróleo; e de queimadas e incineração de lixo 

doméstico e industrial, responsáveis por emissão de fumaça. 

A poluição do ar pode ser definida como a presença de substâncias provenientes de 

atividades humanas ou da própria natureza que podem colocar em risco a qualidade de 

vida dos seres vivos. O ar poluído pode causar sérios problemas ao homem e a outros 

seres, portanto, ele é impróprio e nocivo. 

A poluição do ar tem se intensificado desde a primeira metade do século XX com o 

aumento crescente de indústrias e carros, que lançam diversos poluentes na atmosfera. 

Vale destacar, no entanto, que também existem fontes naturais de poluição atmosférica, 

tais como a poeira da terra e vulcões. (Extraído do site 

http://www.mundoeducacao.com/biologia/poluicao-ar.htm). 
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2.4  EFEITO ESTUFA 

O efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter a terra aquecida. Porém, com 

a intervenção do homem sobre a natureza, esse fenômeno está aumentando e deixando o 

nosso planeta cada vez mais quente. Esse fenômeno é considerado um problema 

ambiental porque com a destruição da camada de ozônio por gases poluidores, o feito 

estufa está ficando muito mais forte e aumentando cada vez mais as temperaturas da terra.  

O principal poluente que causa o efeito estufa é o gás carbônico ou dióxido de carbono 

(CO2). Os gases do efeito surgem, principalmente, das atividades humanas, como a 

produção industrial, a queima de árvores, fumaças de automóveis e outros equipamentos 

que utilizam a queima de combustíveis fósseis. 

 

2.5  CHUVA ÁCIDA 

Precipitações em forma de chuva, geada, neve ou neblina, contendo ácido sulfúrico, são 

formadas por reações químicas de gazes como o carbônico, formas oxidadas de carbono, 

nitrogênio e oxigênio que, liberados durante a queima de combustíveis fosseis, 

transformam-se ao entrar em contato com o vapor de água da atmosfera. Alteram a 

qualidade química do solo e da água doce, atingem as cadeias alimentares, destroem 

florestas e lagos e causam danos à agricultura. (Extraído do site 

www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1999_A0264.PDF). 

 

2.6  DOENÇAS CAUSADAS PELA POLUIÇÃO DE VEÍCULOS  

Segundo o Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina 

da USP em 2012, “A poluição do ar é uma grave ameaça à saúde e à qualidade de vida 

de quem vive nas grandes cidades. Estudos comprovam que em apenas dois anos no 

município de São Paulo, mais de 20 mil crianças e mais de 8 mil idosos foram internados 

por problemas respiratórios relacionados à poluição atmosférica. Mas os efeitos nocivos 

da poluição no corpo vão muito além de problemas respiratórios como pneumonia, 

bronquite e asma. O sistema imunológico enfraquece, o coração fica mais sujeito a 

doenças, as chances de ter câncer aumentam, a fertilidade pode diminuir e até um feto no 
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útero materno corre o risco de ter a formação prejudicada. Estima-se que a expectativa de 

vida de cada habitante seja reduzida em 1,5 ano. Das mortes supostamente naturais na 

cidade, 5% a 10% estão associadas à má qualidade do ar.” 

Segue abaixo os principais gases poluentes e as doenças causadas por eles. 

O monóxido de carbono (CO)é um gás inflamável, incolor e inodoro, que prejudica o 

funcionamento do sistema nervoso, cardiovascular e respiratório, devido dificultar o 

transporte do oxigênio no organismo, causando bronquite, pneumonia, enfisema, doenças 

cardiovasculares e alergias. 

O dióxido de nitrogênio (NO2) é um gás tóxico, conhecido por seu cheiro forte e coloração 

castanha em algumas situações, causa dores de garganta, tosse, falta de ar, enfisema e 

alergias.  

O material particulado (PM) é um resíduo da queima de combustíveis fósseis de extrema 

toxicidade. As pequenas partículas ao penetrar no sistema respiratório podem causar 

irritação das vias aéreas, tosse, dificuldade de respiratória, asma e doenças do coração. 
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3 MOTOR DIESEL 

10 de agosto de 1893 foi a data de criação do primeiro modelo de motor a diesel que 

funcionou de forma eficiente. Foi criado por Roudolf Diesel, em Angsburg, Alemanha, e 

por isso recebeu este nome.  Este motor foi apresentado oficialmente na Feira Mundial de 

Paris, França, alguns anos depois, em 1898. Até então o combustível utilizado era o óleo 

de amendoim, um tipo de biocombustível obtido pelo processo de transesterificação 

(processo mais utilizado atualmente para a produção de Biodiesel. Por meio dessa reação 

é possível a separação da glicerina dos óleos vegetais. As moléculas de óleos vegetais em 

questão são formadas por três ésteres ligados a uma molécula de glicerina, ou seja, 

são triglicerídeos.) 

Os primeiros motores a diesel eram de injeção direta. Eram alimentados por petróleo 

filtrado, óleos vegetais e até óleos de peixes. 

Um tipo de óleo foi criado pela empresa de petróleo após a morte de Roudolf Diesel, que 

denominou de ‘Óleo Diesel’ e passou a ser muito utilizado por ser mais barato que os 

outros combustíveis.  Desta forma, foi esquecido o princípio básico que levou a sua 

invenção, ou seja, um motor que funcionasse com óleo vegetal e que pudesse melhorar 

de forma substancial no desenvolvimento da agricultura de diferentes países. A grande 

quantidade de petróleo aliada aos baixos custos dos seus derivados fez, cada vez mais, 

com que os óleos vegetais caíssem no esquecimento. (Extraído do site 

biodieselprojeto.blogspot.com.br/2007/04/o-que-transesterificao_87.html) 
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3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

1960 1970 1980 1990 2000 2010

P1

P2

P3 P4

P5

P6

P7

Bomba injetora de 
alta pressão

19
89

19
96

20
02

20
06

20
09

20
12

2020

Módulo 
Eletrônico Módulo Eletrônico + OBD

Sistema de escapamento 
com SCR com injeção 

de Uráia OU EGR

Sistema de escapamento 
com SCR com injeção de 

Uráia  +  EGR

1893

Criação do motor 
Diesel

1924

Aplicação de 
motores Diesel em 

caminhoes

P8

 

Figura 1 – Histórico de caminhões diesel extraído e modificado de documento ANFAVEA 

 

3.2 MOTOR 

O motor é um equipamento que transforma diferentes formas de energia (hidráulica, 

térmica, elétrica, nuclear entre outras) em energia mecânica. Conforme o tipo de energia 

que é transformada, ele e classificado motor de combustão, hidráulico, elétrico ou 

autônomo. 

3.3 FUNCIONAMENTO 

(Extraído do site dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/8133/1/MOTOR_DIESEL.pdf) 
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O motor Diesel usa o Diesel como combustível e é comum em veículos rodoviários como 

automóveis die 

sel rápido e veículos de todo o terreno, sendo universal em veículos comerciais, 

caminhões e máquinas industriais. No motor Diesel, o Diesel é introduzido finamente 

pulverizado no interior da câmara de combustão, onde encontra ar quente previamente 

comprimido pelo pistão, o qual se desloca no interior de um cilindro. 

 

Figura 2 – Momento de injeção do motor 

 

A combustão do diesel, produzindo calor, e a subsequente expansão dos gases da 

combustão, cria pressão que promove a deslocação do pistão. O movimento linear do 

pistão é transformado em movimento de rotação de um eixo (Arvore de manivelas), 

através de uma biela que liga aqueles componentes. 

Acima descrito o que se passa durante o trajeto descendente do pistão, constitui o tempo 

de expansão. Neste tempo ocorre a combustão e consequente expansão dos gases e é o 

único dos 4 tempos do funcionamento do motor em que é produzida potência. Para 

assegurar o tempo de expansão, o motor tem de cumprir dois tempos prévios e um outro 

posterior, sendo a totalidade dos 4. 
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PISTÃO

VÁLVULA DE ADMISSÃO

VIRABREQUIM

 

Figura 3 – Admissão 

 

No tempo de admissão o pistão desloca-se no sentido descendente, e pela depressão que 

cria, faz a sucção de ar da atmosfera para dentro do motor, através de uma válvula 

previamente aberta (válvula de admissão). O desenho interno do motor permite imprimir 

na admissão um movimento de turbilhão do ar.  

INJETOR DE COMBUSTÍVEL

 

Figura 4 – Injeção 

No final do tempo de admissão, logo após o pistão passar pela posição mais inferior do 

seu curso (PMI - ponto morto inferior), a válvula de admissão se fecha, pelo que o pistão 

ao deslocar-se no seu curso ascendente, inicia a compressão do ar. É o tempo de 

compressão. Pouco antes do pistão atingir a posição mais alta do seu curso (PMS - ponto 
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morto superior) inicia-se a injeção de combustível. Durante a compressão a temperatura 

do ar atinge uma temperatura bem alta. Nestas condições de pressão e temperatura, bem 

como devido ao movimento de turbilhão do ar gerado pela geometria da cabeça do pistão, 

o combustível, finamente pulverizado, inflama-se assim que penetra no interior do motor. 

Como resultado da combustão a pressão e a temperatura sobem ainda mais. 

MISTURA AR E COMBUSTÍVEL

 

Figura 5 – Combustão 
 

A pressão dos gases, exercendo-se na cabeça do pistão, provoca o seu movimento 

descendente, em que os gases são expandidos. É o tempo de expansão.  

VALVULA DE ESCAPE

ESCAPE DOS GASES DE COMBUSTÃO

 

Figura 6 – Escape 
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Pouco antes do pistão atingir o PMI, abre-se a válvula de escape. Inicia-se o tempo de 

escape no qual o deslocamento ascendente do pistão, expulsa os gases da combustão para 

o exterior do motor: Na fase de escape, pouco antes do pistão atingir o PMS, abre-se a 

válvula de admissão e mais um ciclo de 4 tempos se inicia. Os 4 tempos - Admissão; 

compressão; expansão; escape, realizam-se durante 2 voltas completas da arvore de 

manivelas, ou seja, em 4 cursos do pistão.  

 

3.4  PRINCIPAIS COMPONENTES DO MOTOR A DIESEL  

ARQUITETURA: 

 

Figura 7 – Arquitetura de um motor arrefecido por água 

 

1- Tampa de válvulas; 

2- Junta da tampa; 

3- Cabeçote do motor; 

4- Junta do cabeçote; 
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5- Bloco do motor; 

6- Junta do Carter; 

7- Carter. 

 

3.4.1 BLOCO 

É no interior do bloco que se encontram alojadas as camisas, as quais constituem os 

cilindros do motor.  

 

Figura 8 – Bloco de um motor Diesel 

 

1- Junta do cabeçote; 

2- Camisa; 

3- Bloco do motor. 
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As camisas são fixas e podem ser substituídas após desgaste. Em torno das camisas, 

circula o liquido de arrefecimento do motor. 

 

Figura 9 – Ilustração da camisa no bloco 

 

1 – Camisa; 

2– Câmara para passagem de água de arrefecimento do motor; 

3– Bloco. 

Nos motores arrefecidos por ar, as camisas não estão totalmente inseridas no interior do 

bloco. Neles, as camisas apresentam aletas na face externa, destinadas a aumentar a área 

exposta ao fluido de arrefecimento, que neste caso é o ar.  

 

3.5 COMPONENTES DE MOVIMENTO 

No interior da camisa, o pistão desloca-se em movimento alternativo, existindo uma 

pequena folga entre as respectivas paredes. Esta folga é ocupada por óleo de lubrificação. 

A vedação entre o pistão e a camisa é garantida por um conjunto de anéis a que se dá o 

nome de segmentos.  
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Figura 10 – Segmentos de compressão, raspador e de óleo. 

 

O número de anéis é variável de motor para motor. Os anéis superiores chamam-se 

de compressão por efetuarem a função de reter os gases, impedindo-os de passarem 

para a parte inferir do bloco. O anel mais inferior é conhecido por anel de óleo, pois 

apresenta furos ao longo da sua circunferência que permitem deixar passar o óleo do 

interior do pistão para a folga existente entre o pistão e a camisa. Para finalizar, existe 

um anel raspador, tem a função de raspar o óleo da parede da camisa durante o trajeto 

descendente do pistão. 

A seguir, a figura mostra o conjunto de componentes destinados a transformar o 

movimento alternativo do pistão em movimento de rotação do eixo das manivelas a 

que se dá o nome de arvore de manivelas. 

A ligação do pistão com a biela é feita através do pino, o qual está fixado, 

longitudinalmente, no pistão por dois anéis elásticos. 

A biela se une, por outro lado ao pino, pelo mancal da biela, onde se encontram 

casquilhos, por outro, se une ao moente da arvore de manivelas, pela cabeça da biela 

e respectivo chapéu da biela. O corpo da biela, tem seção em I, por ser furado 

interiormente para permitir a passagem de óleo da cabeça para o pé e assegurar a 

lubrificação da união com o pino.  
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Figura 11 – Ilustração ‘partes em movimento’ 

 

1- Anéis; 

2- Cabeça do pistão; 

3- Canaletas dos anéis; 

4- Saia do pistão; 

5- Olhal biela; 

6- Mancal; 

7- Cabeça da biela; 

8- Capa da biela; 

9- Casquilho da biela;  

10- Casquilho do pé da biela; 

11- Pino; 

12- Anel elástico. 

 

A próxima figura mostra a arvore de manivelas de um motor de 4 cilindros em linha. 

Distingue-se os munhões (centrados com eixo de rotação) e os moentes (excêntricos em 

relação ao eixo de rotação) onde se ligam os mancais das bielas.  
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Figura 12 – Ilustração ‘partes em movimento’ 

 

1– Engrenagem de distribuição;  

2 – Moente; 

3 – Munhão; 

4 – Volante; 

5 – Casquilhos do virabrequim. 

 

Na extremidade anterior da arvore de manivelas está montada a polia que permite, através 

de uma transmissão por correia de borracha, efetuar a transmissão de potência para órgão 

anexos do motor, como, a bomba de água e o ventilador do sistema de arrefecimento do 

motor, o alternador que gera corrente elétrica e o compressor do sistema de ar 

condicionado da cabine. 

No extremo posterior da arvore de manivelas está aparafusado o volante do motor. Este 

cumpre as seguintes funções: (a) armazena energia cinética que lhe é transmitida quando 

um dos pistões se encontra na fase de expansão, alimentando com parte dessa energia 

cinética os pistões que estiverem a cumprir as fases de compressão, admissão e escape, 

enviando a restante energia cinética para a transmissão; (b) pela razão anteriormente 

indicada é um dos componentes principal da embreagem, e transmissão de potência do 

motor Diesel até às rodas; (c) serve de roda dentada onde vai engrenar o motor de partida.  
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No extremo anterior da arvore de manivelas existe uma roda dentada que permite passar 

movimento para a arvore de comando de válvulas, o qual faz parte de um conjunto de 

componentes que constituem o sistema de distribuição do motor. 

 

Figura 13 – Ilustração as partes em movimento 

 

1 – Cambota; 

2 – Engrenagem da distribuição;  

3 – Engrenagem; 

4 –Engrenagem do comando; 

5 –Eixo de comando. 
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4 FROTAS 

A atual a frota brasileira autônima de caminhões é cerca de 800 mil veículos. Grande 

parte dos veículos tem idade igual ou superior a 15 anos, a média tem em torno de 25 

anos. O que é considerado antigo de acordo com a de muitos países da América e do 

continente Europeu. 

 

4.1 RENOVAÇÃO DA FROTA 

O Brasil convive com uma frota de uma idade bastante alta, cerca de 40%da frota de 

caminhões tem mais de 20 anos de idade e, destes, 20% com mais de 30 anos. Pouco da 

metade da nossa frota, não deveria mais estar circulando nas vias urbanas e rodovias do 

país. Falamos em cerca de 600.00 caminhões que possuem tecnologias inadequadas; 

apresentam mais defeitos mecânicos e problemas que afetam diretamente a fluidez do 

tráfego, a segurança das pessoas e do patrimônio; consomem mais combustível e insumo, 

e emitem mais poluentes atmosféricos. (Por Eduardo F. Rebuzzi _Presidente da 

FETRANSCARGhttp://www.fetranscarga.org.br/renovacao-da-frota-de-caminhoes-um-

projeto-de-estadoA) 

 

Figura 14 – Divisão quantitativa da Frota 
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Devido à quantidade de desvantagens com relação à idade da nossa frota, foi criado o 

RENOVAR (Plano Nacional de Renovação de Frota de Caminhões). Trata-se de um 

projeto, com benefícios ambientais, sociais e econômicos, que visa a retirada de 

circulação de veículos velhos além de um programa especial de crédito para obtenção de 

novos veículos com tecnologias, resultando em melhoria da qualidade do ar, redução de 

acidentes e congestionamentos, aquecimento do mercado, fortalecimento da indústria e 

tantas outras vantagens que podem ser alcançadas a médio e longo prazo.  
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5 NORMAS MUNDIAIS DE EMISSÕES 

O programa de controle da poluição do ar por veículos automotores (PROCONVE), 

criado em 1986 pelo (CONAMA) conselho nacional do meio ambiente através da 

resolução n° 18/1986, que estabelece por meio de resoluções, diretrizes, prazos e padrões 

legais, níveis de emissão admissíveis para as diferentes categorias de veículos 

automotores, importados ou nacionais. O PROCONVE tem como objetivo a redução de 

poluentes atmosféricos emitidos por veículos automotores baseando-se na experiência 

nacional e adequando os índices á realidade brasileira. 

Euros são normas que surgiram em 1991 na Europa para o controle de emissões de gases 

tóxicos através dos veículos para atmosfera.  Estas normas servem para controlar a 

poluição emitida por veículos motores que são extremamente prejudiciais a saúde do 

planeta. E para controlar a emissão destes gases, em 1991, a União Europeia sugeriu 

várias orientações para o controle destes gases. Com base nestas orientações foi criada a 

norma EURO.  (http://www.edsolique.com/o-que-e-euro-1-2-3-4/)  

 

5.1 FASES DO PROCONVE 

NATURALMENTE ASPIRADO

TURBOALIMENTADO

RE
DU

ÇÃ
O

 D
E 

EM
IS

SÕ
ES

TURBOALIMENTADO COM PÓS RESFRIADOR E CONTROLE ELETRÔNICO E 
SCR + EGR + FILTRO DE PARTICULADO

P8

TURBOALIMENTADO COM PÓS RESFRIADOR E CONTROLE ELETRÔNICO E 
SCR OU EGR + PÓS TRATAMENTOP7

TURBOALIMENTADO COM PÓS RESFRIADOR E CONTROLE 
ELETRÔNICOP5

TURBOALIMENTADO COM PÓS RESFRIADORP4

ATÉ O P3

futuro HIBRIDO  HIBRIDO
 PLUG-IN ELÉTRICO

 

Figura 15 – Fases do PROCONVE 
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• PROCONVE P3 – EURO 1: Tivemos melhorias nos sistemas de injeção e 

câmaras de combustão. 

• PROCONVE P4 – EURO 2: Tivemos motores turbo com intercooler e bombas 

injetoras mecânicas com pressão de injeção até 1000bar.  

• PROCONVE P5 – EURO 3: Tivemos motores com injeção eletrônica e pressão 

de injeção até 1500bar. 

• PROCONVE P7 – EURO 5: Atual em vigor no Brasil, O P7 conta com Módulos 

eletrônicos com OBD, sistema de escapamento com SCR com injeção de uréia ou 

EGR. 

Para serem atendidos, os limites de emissões do P7, com relação ao anterior P5, exigem, 

além de modificações nos motores, novos sistemas de pós-tratamento dos gases do 

escapamento e diesel com reduzido teor de enxofre. Esta 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 anterior (P5, equivalente a 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, P7, é de 96,3% e a de NOx, de 87,3%. 

 

 

Figura 16 – Redução das Emissões 

Fonte: Adaptado de Seminário sobre emissões de veículos a diesel. Ventura, Luso 

Martono. 
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Por uma completa diferenciação na essência da concepção entre motores de ciclos Otto e 

Diesel, o PROCONVE trará de forma separada os veículos leves e pesados, no tocante 

aos limites de emissão. Para os veículos leves, as fases são representadas como “L” e, 

para os pesados, 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 entrou em vigor devido as Petrobras que não 

conseguirem suprir a demanda de diesel S50 na época. 

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 que os padrões estabelecidos na fase P7 fossem acatados, foram adicionados 

sistemas de tratamentos dos gases de escapamento e com isso, antes de serem difundidos 

à atmosfera, os gases poluentes nativos da combustão do motor são tratados e/ou 

convertidos em gases consideravelmente menos danosos ao meio ambiente e à a saúde 

humana. 

Porém, 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 50ppm de 

enxofre, neste caso, os sistemas de pós-tratamento podem deteriorar-se permanentemente. 

(Manual PROCONVE POROMOT, 2011) 

Anova 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 restritivos de emissões somente incorporado tecnologias novas aos motores 

novos, sendo necessária a associação desses dois fatores: motor e combustível.  
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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 e 2011, contraindo veículos ainda na 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) 

Porém, por outro lado, os veículos que serão revendidos com as tecnologias novas podem 

ter custos operacionais mais baixos devido à melhor eficiência energética. 

 

5.2 LIMITE DE EMISSÕES 

Os limites adotados pelo PROCONVE baseiam-se nos limites estabelecidos da norma 

euro 5, observados na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1: Limites de emissões 

 

Fonte: Manual PROCONVE Promot, 2011 
 

Para melhor compreensão da tabela 1 apresentada, é necessário o entendimento de 

algumas siglas:  
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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 

escapamento e que são detectados pelo detector de ionização de chama. (Manual 

PORCONVE 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, poderá demorar até 10 ciclos de condução para o 

acendimento. E no caso de desativação, são utilizados 3 ciclos de condução consecutivos 

nos quais a falha responsável pelo seu acendimento não foi detectada (IBAMA, 2009) 
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5.3 O COMBATE A EMISSÕES E O CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEL  

 

Figura 17 – Avanço dos Euros 

 

Dentre as diferentes tecnologias e estratégias adotadas por diferentes fabricantes de 

motores e veículos pesados, dois fatores são merecedores de especial atenção, a redução 

dos Óxidos de Nitrogênio, NOx, e da emissão de Material Particulado, PM.  

A principal consequência é o aumento do consumo de combustível. Em contrapartida, é 

possível otimizar este consumo e ao mesmo tempo diminuir os valores de material 

particulado desde que a emissão de NOx seja tratada fora do ambiente de combustão. 

 

A Scania, por exemplo, conta com uma plataforma de motores completamente nova, que 

enquadra as normas de emissões de todo o mundo. Graças ao seu aumento na capacidade 

volumétrica, houve um aumento de 5% na potência e o torque está 9% superior. Na 

pratica, significa velocidades mais altas a rotações menores, o que resulta em menos 

consumo de combustível, que pode ser até 7% inferior. (Extraído do site 

http://www.scania.com.br/caminhoes/tecnologia-do-veiculo/novos-motores-

scania/novos-motores-scania/) 

Caminhões da Mercedes-Benz também provam que com o P7, além diminuir emissões, 

diminui-se o consumo de combustível. A fim de verificar na pratica o que traz de 

vantagem para o mercado, a Mercedes-Benz do Brasil realizou um comparativo entre dois 
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dos seus extrapesados, um da linha atual, P7, e um outro com tecnologia P5. O resultado 

foi excelente a favor do modelo atual, que obteve uma melhora de 11% no consumo de 

diesel. (Extraído do site 

http://www.assobens.org.br/imagens/revistas/pdf/REVISTA_313.pdf) 

O novo Ford Cargo 1933 com motor P7 também comprovou ser 6% mais econômico no 

consumo de diesel que o modelo de geração anterior, P5. O teste realizado foi o de pane 

seca, ambos foram implementados como “cegonha” e carregados com três vans Ford 

Transit, somando cerca de 7 toneladas de carga e peso bruto total combinado de 24,5 

toneladas. O resultado obtido foi que na volta número 84 do teste, o Cargo P5 parou sem 

combustível, enquanto o Cargo P7 continuou a rodar por mais cinco voltas e mostrou ser 

6% mais econômico. Esta, porém, não foi a única vantagem mostrada pela nova geração 

Ford, que usa a tecnologia de redução catalítica seletiva (SCR) para cortar em 80% as 

emissões, além de oferecer mais potência e uma condução mais confortável para o 

motorista. (Extraído do site http://www.forpasso.com.br/a- 

empresa/noticias/not%C3%ADcias-ford/159-euro-5-x-euro-3.html) 

 

E por fim, a pioneira Cummins também trabalha para a redução de combustível. Foram 

efetuados testes num veículo P5, com um motor ISB, com 280 cavalos, no qual foi 

transformado num veículo P7, com potência similar e foi acrescentado o sistema SCR. O 

resultado foi uma melhora de 8% a 13% de consumo de combustível. “Claro que isso não 

pode se aplicar a todos os carros, em funções de fatores relacionados ao tipo de carga e 

combustível utilizado, mas posso garantir que esse consumo da versão Euro 3 para a Euro 

5 será melhor”, atesta o executivo da Cummins. (Extraído do site 

http://www.revistarural.com.br/Edicoes/2012/Artigos/rev170_euro5.html)  
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6 TECNOLOGIAS 

Para atender os limites de emissões, os fabricantes de veículos e motores estão explorando 

tecnologias, como: EGR (Recirculação dos Gases de Escape), SCR (Redução Catalítica 

Seletiva), VGT (Turbo de Geometria Variável), DPF (Filtro de Partículas Diesel) e CRT 

(Filtro de Regeneração Contínua), que serão explicadas a seguir. 

O ponto de partida é o motor diesel genérico, depois opta-se por escolher estratégias para 

reduzir o nível de óxidos de nitrogênio (NOx) ou os Materiais particulados. 

Observa-se no gráfico que a otimização para reduzir os Materiais Particulados aumentam 

as emissões de NOx e vice-versa.  

Na otimização para reduzir o PM, é necessário aumentar a pressão e adequar o ponto de 

injeção, fazendo uma queima melhor e uma melhor dispersão de diesel dentro da câmara 

de combustão.  Ao reduzir as emissões de PM ocorre uma elevação no NOx, que será 

minimizado pela Redução Catalítica Seletiva. 

Já na otimização para diminuir dos valores de NOx no processo de combustão, é 

necessário trabalhar no sentido de redução da temperatura da chama com a recirculação 

dos gases de escape (EGR) e para reduzir o PM fora do ambiente de combustão utilizamos 

filtros de pós tratamento. 

 
Figura 18 – Gráfico NOx X PM  

 
Fonte: www.DieselNet.com./ Cummins Motores 
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6.1 SCR 

A tecnologia SCR (Redução Catalítica Seletiva) tem como finalidade realizar o 

tratamento dos gases de escape, por meio de um agente redutor químico à base de uréia 

conhecido como Agente Redutor Liquido Automotivo (ARLA 32). 

No motor, a alta pressão de injeção em torno de 1800bar reduz o material particulado e a 

temperatura elevada na câmara de combustão favorece a redução da formação de 

hidrocarbonetos e monóxido de carbono. 

 
Figura 19 – Esquema de funcionamento do SCR 

 

A solução de 32% de uréia chamada ARLA 32 é armazenada em um tanque e segue para 

a válvula dosadora através de uma bomba é injetada diretamente no sistema de 

escapamento. 

Uma pequena quantidade de ARLA 32 é injetada no fluxo dos gases de escapamento 

(com temperatura superior a 170°C - 200°C), que se transforma em amônia (NH3) e 

dióxido de carbono (CO2). 

Dentro do catalisador SCR, as temperaturas entre 200°C e 450°C, o amoníaco ou amônia 

(NH3), por sua vez, reage com os óxidos de nitrogênio (NOX) liberando nitrogênio (N2) e 

água (H2O). 
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Os sensores posicionados no catalisador realizam as medições de gases emitidos, que são 

repassadas ao Módulo de Controle de Dosagem que recalcula a dosagem correta de 

ARLA 32 e confere se o sistema está emitindo corretamente. 

6.2 EGR  

Os principais poluentes produzidos por um motor são: o Monóxido de Carbono (CO), os 

Hidrocarbonetos (HC), os Óxidos de Nitrogênio (NOx) e Materiais Particulados (PM). 

Para que aconteça a combustão é necessário Ar (O2 e N2) e combustível (HC). As altas 

temperaturas na câmara de combustão fazem com que o nitrogênio (N2) seja oxidado, 

formando o Oxido de Nitrogênio (NOx). 

Para diminuir o níveis de NOx formados durante a combustão, a tecnologia EGR 

(Recirculação dos Gases de Escape), faz com que parte dos gases de escape produzidos 

pela queima no motor, seja novamente introduzida na admissão. Desta forma o volume 

da câmara de combustão não é preenchido totalmente com ar fresco e a combustão desta 

mistura alcançara então uma temperatura final mais baixa. 

 
Figura 20 – Esquema de funcionamento do EGR 

Fonte: Cummins Motores 
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A Tecnologia de Recirculação dos Gases funciona da seguinte forma: 

Uma válvula de controle EGR, permite que parte dos gases de exaustão retorne na 

admissão, segundo a norma de emissões esse valor não pode exceder a 30%. 

 
Figura 21 – Recirculação dos gases de exaustão 

 

Os gases são resfriados no EGR Cooler, passam por um tubo de Venturi que aumenta a 

velocidade e reduz a pressão e em seguida se misturam com o ar fresco vindo do turbo de 

geometria variável (VGT), que será explicado no próximo capítulo. 

6.3 VGT 

O turbocompressor tem como objetivo potencializar o motor e melhorar a eficiência no 

processo de combustão motor, controlando a pressão no coletor de admissão. 

A função dele é comprimir as moléculas de oxigênio do ar que entra no cilindro e mais 

combustível pode ser adicionado, assim o tamanho do motor pode ser reduzido, e como 

consequência ocorre uma redução no peso do veículo, melhora a economia de 

combustível e diminui as emissões.  

A turbina tem como função direcionar os gases de escape, provenientes do motor, para o 

rotor da turbina que se encontra no interior, que por sua vez move o eixo que movimenta 

a turbina do compressor dentro da carcaça do compressor. Os gases que saem da carcaça 

da turbina vão para o escape. 
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Figura 22 – Esquema de funcionamento do turbocompressor 

Fonte: TCC Eficiência de motores sobrealimentado (turbo) 

O turbo de geometria variável trabalha variando a área de passagem dos gases de escape 

dentro da carcaça de turbina, de acordo com as aletas existentes que mudam de posição 

de acordo com a necessidade do motor.  A pressão fornecida pelo compressor depende da 

velocidade dos gases expelidos da câmara de combustão dentro da carcaça de turbina. 

Em baixas rotações do motor as aletas ficam fechadas, aumentando a pressão e rotação. 

 

Figura 23 – Turbo de Geometria Variável em baixas rotações do motor 

Em altas rotações do motor as aletas ficam abertas, diminuindo a rotação e a pressão. 

Cápsula pneumática 

Prato ou coroa 

 

 

Turbina 

Aleta 
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Figura 24 – Turbo de Geometria Variável em altas rotações do motor 

As aletas são montadas em um prato ou coroa que são movidas por um mecanismo de 

vareta e alavanca empurradas por uma cápsula pneumática. 

 

5.4- CRT 

O CRT, Filtro de Regeneração Continua, é um dispositivo constituído por um 
catalisador de oxidação e um filtro de partículas. 

 

Figura 25 – Filtro de Regeneração Contínua 

Na primeira câmara de oxidação ocorrem as seguintes reações: 

O monóxido de carbono (CO) reage com o oxigênio, produzindo o dióxido de carbono 

(CO2). 

CO+1
2� O→CO2 
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Hidrocarbonetos (HC) reagem com o oxigênio, produzindo o dióxido de carbono (CO2) 

e água (H2O) 

[HC] + O2→CO2+H2O 

Alguns dos monóxidos de nitrogênio (NO) reagem com o oxigênio, produzindo o dióxido 

de nitrogênio (NO2) 

NO+1
2� O→NO2 

 

Na segunda câmara do filtro de partículas, o NO2 que foi feito na primeira câmara reage 

com os Materiais Particulados (PM) que foi recolhido ali. Esta reação limpa o filtro e 

produz NO e CO2. Este processo de recolha continuamente de PM e removê-lo, é a chave 

para a eficácia do sistema CRT. 

5.5- DPF 

O filtro de partículas diesel (DPF) é localizado no sistema de escape e tem como função 

reduzir as partículas ou fuligens dos gases de escape de um motor Diesel. 

 

Figura 26 – Filtro de Partículas Diesel 

 

A regeneração é feita quando os gases de escape a atingem temperaturas em torno de 350º 

para provocar a catálise das partículas que ficam nos canais do filtro, isso ocorre quando 

o veículo faz trajetos em alta estrada ou em percursos longos, esse tipo de regeneração é 

conhecido como Regeneração Passiva. 

Contudo, nem sempre os motores conseguem atingir essas altas temperaturas, nesses 

casos é necessário fazer a Regeneração Ativa, que consiste na utilização de uma 

quantidade adicional de combustível para elevar a temperatura no DPF, isso pode ser feito 
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com uma injeção tardia durante a fase de escape ou o acréscimo de um injetor montado 

no DPF. 
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7 INFRAESTRUTURA 

7.1 ARLA 32 (Agente Redutor Liquido Automotivo) 

ARLA 32 é um reagente liquido a base de uréia, injetado no escapamento por um sistema 

de dosagem de veículos pesados que utilizam a tecnologia de Redução Catalítica Seletiva 

(SCR), ele é uma solução de 32,5% de uréia de alta pureza e 67,5% de água 

desmineralizada. 

A uréia é um composto de nitrogênio que quando aquecido se transforma em amônia. 

O ARLA 32 ao ser aplicado no catalisador é responsável por reduzir os níveis de emissões 

por meio de uma reação química que transforma o óxido de nitrogênio (NOx) em 

nitrogênio e vapor de água. 

No veículo existe um tanque especifico para o ARLA 32, o consumo é de 

aproximadamente 5%   do de diesel, ou seja, serão utilizados aproximadamente 5 litros 

de ARLA 32 para 100 litros de diesel. 

7.2 ÓLEO DIESEL 

O óleo diesel que é utilizado em motores de combustão interna de ignição por compressão 

(motores ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, como: automóveis, 

veículos comerciais, embarcações marítimas, máquinas de grande porte, locomotivas e 

aplicações estacionarias (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). 
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7.2.1 CARACTERISTICAS DO DIESEL 

PONTO DE FULGOR 

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

se inflam quando se dá a aplicação de uma chama, em condições controladas. Essa 

característica do diesel está ligada à sua inflamalibilidade e serve como indicativo dos 

cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte e uso do produto. O ponto de 

fulgor não interferência direta no funcionamento dos motores. (Yordanka Reyes Cruz, 

2009) 

7.2.2 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 por que 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) 

7.2.3 O ÓLEO DIESEL NO BRASIL 

Conforme as evoluções das fases do PROCONVE para veículos pesados, que foram cada 

vez mais impondo regras ainda mais severas, quando se trata de emissões de poluentes 

provenientes da queima de combustíveis, obviamente que não só as montadoras teriam 

que investir em melhorias como também as refinarias acabariam sendo obrigadas a 

fornecerem um combustível mais adequado. E uma das maiores alterações de diesel está 

ligada a quantidade de enxofre e, sua composição, este teor vem sendo reduzido 

significativamente a cada fase do PROCONVE. 

No início da produção de veículos pesados no Brasil, meados do ano 1955 era utilizado 

um diesel com teor de enxofre de 10000 ppm, atualmente existem quatro tipos de diesel 

são utilizados no Brasil, S1800, S500 e S50, sendo o teor de enxofre respectivamente são 

de 1800 rpm, 500 ppm e 50 ppm. A partir de 2013 o S10 e S500 predominaram, o S10 é 

distribuído nas regiões metropolitanas e nos grandes centros, e os S500 nas regiões 

interioranas. 
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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 

Testingand Materials (ASTM). A especificação em vigor foi estabelecida pela Resolução 

ANP 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 de ciclo diesel tem levado, juntamente com a diminuição 

do teor do enxofre no combustível, ao desenvolvimento tecnológico continuo. 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 

filtrabilidade do óleo diesel. (SANTIAGO e ROCHA, 2007) 

P7

P5

 

Figura 27 – Ano de disponibilidade e encerramento do Diesel 
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7.2.4 Diesel S-10 

A partir de 2013, o segmento de óleos combustíveis passou por modificação, o Diesel-

S10 substituiu o Diesel-S50. Adequado para as novas tecnologias de controle de emissões 

nos motores a diesel fabricados a partir de 1 de janeiro de 2012. Possibilitando a redução 

das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos de nitrogênio em até 98%. 

(Extraído do site www.fanal.com.br/o-que-e-diesel-s-10-biodiesel.html) 

Houve essa modificação, porque segundo a ANFAVEA (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores), o combustível adequado aos novos veículos 

(Fases PROCONVE P-7 e L-6) seria o óleo diesel com teor de enxofre máximo de 10 

mg/kg (S-10). Pois, o enxofre em alta quantidade ataca componentes dos motores 

equipados com o sistema EGR e causa danos ao catalisador dos motores equipados com 

sistema SCR. Além disso, esse diesel melhora a partida a frio e reduz a emissão de fumaça 

branca, diminui a formação de depósitos e a ocorrência de desgastes no motor, melhora 

o desempenho dos motores diesel em geral, comparado ao Diesel S-500 e aumenta os 

intervalos de troca de lubrificante. 

DIESEL S10 + (MOTORES 
P7

SISTEMA 
SCR

SISTEMA 
EGR

+ ARLA 32 ) =
SOLUÇÃO 

INTEGRADA NO 
CONTROLE DE 

EMISSÕES

 

Figura 28 – Esquema de motores PROCONVE P7 

Este combustível pode ser encontrado em todo o país, de grandes centros urbanos a 

locais mais afastados.  Pelo fato do S-10 ter características diferentes do Diesel S-

500/S-1800, é necessário uma armazenagem exclusiva ou limpeza do tanque, no caso da 

troca de S-500/S-1800 por S- 10. No caso dos postos onde haverá a troca do Diesel S-50 

pelo S-10, não haverá necessidade de limpar o tanque. Porém, a armazenagem deve 

continuar a ser exclusiva. A decisão da construção ou não de um novo tanque dependerá 

da decisão do dono do posto e dependerá do número de tanques disponíveis em sua 

instalação. (Extraído do site 

www.br.com.br/wps/wcm/connect/b4f3cb004de479c08eaadf73cb9b3dc7/perguntas-

frequentes-S-10.pdf?MOD=AJPERES ). 
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8 REALIDADE NA EUROPA 

Muitas cidades europeias estão restringindo / impedindo a circulação de 

veículos nas proximidades dos centros urbanos ou mesmo em estradas, para 

diminuir o nível de poluição. Porém, estas restrições não abrange 100% dos 

veículos, somente aqueles que cumprem as emissões Euro antigas, portanto, 

os mais poluentes.  

As normas Euro são relativas às regras de poluentes dos automóveis 

vendidos nos países da União Europeia. A sigla Euro seguida de um 

número indica qual nível de exigência o modelo se enquadra, quanto maior 

o número, menos poluente deve ser o carro. Uma vez em vigor a norma 

Euro atualizada, as fabricantes devem acabar com a venda de veículos 

fabricados em conformidade com os padrões anteriores, enquanto os 

veículos produzidos sob as novas normas Euro são introduzidos 

gradualmente. 

 

 

Euro 1 

20141996

Euro 2 

2001

Euro 3

2005

Euro 4

2008

Euro 5

Euro 6

 

Figura 29 – Histórico dos Euros na Europa 

 

Enquanto o Brasil ainda se adapta às novas normas do Proconve P7, que se 

baseiam nas regras de restrição à emissão de poluentes Euro 5 para veículos 

pesados movidos a diesel, os países europeus já entram numa era mais 

avançada, a Euro 6. 
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A diferença é que o Euro 6 é mais rígido, impõe limites para que a poluição 

seja menor ainda, e conta com tecnologias mais complexas. 

Como os parâmetros europeus são mais rigorosos, no Euro 6, há motores 

que usam de forma conjugada a Redução Catalítica Seletiva e a 

Recirculação de Gases de Escape. (Com base no site 

https://blogpontodeonibus.wordpress.com/2012/09/24/hannover-euro-6-

usa-duas-tecnologias-ao-mesmo-tempo-nos-motores/)  

Os principais fabricantes já possuem propulsores eficientes, dentro do novo 

padrão europeu de emissões, Euro 6, que equipam seus modelos top de 

linha. Por lá, a obrigatoriedade começou em 2014, mas os novos projetos 

passou a emitir menos poluentes a partir de 1° de janeiro de 2013. A 

mudança na regulamentação aperta ainda mais o cerco sobre os motores 

diesel de grande capacidade e exige reduções drásticas nas quantidades de 

material particulado e monóxido de carbono emitidas. 
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9.  CONCLUSÃO 

Para atender os novos limites de emissões, que estão cada vez mais rigorosos, os 

fabricantes de veículos e motores estão explorando tecnologias, como: EGR 

(Recirculação dos Gases de Escape), SCR (Redução Catalítica Seletiva), VGT (Turbo de 

Geometria Variável), DPF (Filtro de Partículas Diesel) e CRT (Filtro de Regeneração 

Contínua). Porém, essas tecnologias encarecem o valor do veículo dificultando ainda 

mais a renovação da frota, uma vez que os impostos sobre os produtos no Brasil ainda 

são muito altos. Para incentivar a renovação de frota o governo criou um programa no 

estado de São Paulo chamado RENOVAR (Plano Nacional de Renovação de Frota de 

Caminhões) visando a retirada de veículos com mais de 30 anos.  

Na Europa entrou em vigor em 2014 a norma de emissão EURO 6, no Brasil, estima-se 

entrar em vigor em meados de 2023, devido tanto a questões políticas quanto a falta de 

estrutura do País. Portanto, a melhor opção seria investirmos em inovações para reduzir 

o consumo de combustível, que além de menor custo, seria mais eficiente e em menor 

prazo conseguiríamos reduzir os níveis de emissões.  
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 9.1 TRABALHOS FUTUROS 

Conforme o conteúdo desenvolvido neste trabalho, é possível criar inúmeras 
possibilidades de pesquisas, sendo apresentadas algumas ideias a seguir: 

• Euro VI; 

Limites de emissões; 

Comportamento da Europa com o Euro VI. 

• Implementação do P8 no Brasil; 

Data de implementação; 

Reação do Brasil com a nova norma; 

Tecnologias escolhidas por montadoras; 

Limites de emissões. 

• Tecnologias para a redução de consumo de combustível. 

Tecnologia FuelSense; 

A importância da reforma de pneus; 

Motores downsizing. 
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