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RESUMO 

 

A queima de combustíveis fósseis é a principal responsável pela poluição 
atmosférica nas grandes cidades. As emissões antropogênicas e seu impacto na 
qualidade do ar gera uma preocupação não só com os poluentes primários, mas 
também com os poluentes de formação secundária, principalmente em torno do 
ozônio troposférico, que demanda atenção, principalmente quanto ao meio ambiente 
e patologias humanas. O aumento da frota de veículos, somado às temperaturas mais 
altas na superfície do planeta e à estiagem, propicia a formação do ozônio. Esta 
molécula se origina de reações químicas catalisadas por radiação ultravioleta entre os 
produtos da queima de combustíveis fósseis, como NOx e os compostos orgânicos 
voláteis (COV). Com a perspectiva do aumento do teor de biodiesel na mistura com o 
Diesel comercial, que passou de 2% em 2008 para os atuais 10%, tornou-se relevante 
conhecer a composição da exaustão dos veículos que utilizam esse combustível. A 
maioria dos artigos científicos revela que o biodiesel pode ser considerado como uma 
alternativa adequada para mitigar os efeitos negativos ao meio ambiente provocados 
pelo uso de combustíveis fósseis. No entanto, a mesma literatura indica alguns efeitos 
negativos, como o aumento da emissão de NOx. Neste trabalho, foram realizados 
ensaios em dinamômetro de chassis para determinar as emissões presentes nos 
gases de escape de um veículo do ciclo Diesel abastecido por diferentes misturas de 
0%, 10%, 15%, 20% e 30% de biodiesel adicionado ao diesel. Os componentes 
medidos das emissões presentes nos gases de escape são o CO, CO2, NOx, HC e 
aldeídos. Além da medição direta dos gases de escape, as amostras de cada ensaio 
foram submetidas a uma câmara de reação para avaliar a formação de ozônio. Como 
resultado, foram constatadas algumas variações nas emissões nos gases de escape 
em função da alteração do percentual de biodiesel na mistura. No que diz respeito às 
emissões de O3, nenhuma diferença nos valores de ozônio foi constatada com os 
diversos teores de biodiesel. No entanto, níveis de NO e NO2 aumentam com a 
alteração na proporção do biodiesel na mistura. 

 

Palavras-chave: Emissões veiculares. Biodiesel. Ozônio. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of fossil fuels in combustion engines is one of the main causes for air 
pollution problems in large cities. Anthropogenic emissions and their impact on air 
quality is an important concern not only with primary but also with secondary pollutants 
mainly due to tropospheric ozone generation, which demand attention, mainly 
regarding the environment and human pathologies. The increase in the fleet of 
vehicles, added to the higher temperatures on the surface of the planet, propitiates the 
formation of ozone. This molecule originates from chemical reactions catalyzed by 
ultraviolet radiation between the products of burning fossil fuels such as NOx and 
volatile organic compounds (VOCs). With the prospect of increasing the biodiesel 
content in the blend with commercial diesel, which rose from 2% in 2008 to the current 
10%, it became relevant to know the composition of the vehicle exhaust emissions and 
its components. Most scientific articles point out that biodiesel can be considered as 
an adequate alternative to mitigate the negative effects to the environment caused by 
the use of fossil fuels. However, the same literature indicates some negative effects, 
such as the increase of NOx emission. In this work, chassis dynamometer tests were 
carried out to determine the emissions in the exhaust gas of a Diesel cycle vehicle 
supplied by different mixtures of 0%, 10%, 15%, 20% and 30% of biodiesel added to 
diesel. The measured components of the emissions in the exhaust gases are CO, CO2, 
NOx, HC and aldehydes. In addition to the measurement of the vehicle exhaust gases, 
the samples from each test were submitted to a reaction chamber to evaluate the 
ozone formation. As a result, some variations in the emissions in the exhaust gas were 
observed due to the change in the percentage of biodiesel in the mixture. Regarding 
the O3 emissions, no difference in the ozone values was observed with the different 
biodiesel contents. However, NO and NO2 levels increase with the change in the 
proportion of biodiesel in the mixture. 

 

Keywords: Vehicle emissions. Biodiesel. Ozone. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Uma das principais causas de problemas ambientais nas grandes cidades é 

a poluição atmosférica. Segundo a CETESB (2013) “a poluição do ar é determinada 

pela quantificação das substâncias tóxicas presentes no ar na região onde está sendo 

monitorada e pela comparação aos padrões estabelecidos pela legislação”. 

Durante vários anos, foram desenvolvidas e introduzidas diversas tecnologias 

de controle de emissões veiculares para reduzir a poluição atmosférica. No Brasil, 

com a criação do PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores - uma redução gradativa dos níveis das emissões veiculares poluentes 

vem ocorrendo (SILVA, 2011). 

Embora tenha havido algum progresso nas últimas décadas, em relação a 

práticas e leis que promovem um ar mais limpo, sobretudo em países desenvolvidos, 

atualmente os níveis de poluição atmosférica ainda são considerados altos e 

prejudiciais à saúde humana, além de afetar a fauna e flora. Estudos que relacionam 

a poluição atmosférica e a saúde da população demonstram que, mesmo quando os 

poluentes atendem a legislação, são capazes de causar danos à saúde (DAPPER; 

SPOHR; ZANINI, 2016). 

A legislação brasileira estabelece os limites máximos de emissões de 

poluentes para os veículos automotores. Tais poluentes são THC (hidrocarbonetos 

totais), CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de nitrogênio), MP (material 

particulado), hidrocarbonetos não metano (NMHC) e os aldeídos totais (RCHO), 

conforme Resolução 415 de 2009 do CONAMA.  

A atmosfera de uma cidade é o resultado de diversos fatores, tais como as 

emissões das fontes móveis (veículos), fixas (fábricas, residências, aterros) e fontes 

naturais (queimadas naturais, atividades vulcânicas), da meteorologia, da topografia, 

das transformações físicas e químicas que os poluentes emitidos pelas diversas 

fontes (poluentes primários) passam e são convertidos em poluentes secundários 

(LEONI; SAMPAIO; CORRÊA, 2017). 

Dependendo das condições atmosféricas, os COV (compostos orgânicos 

voláteis) podem reagir com os NOx na presença de luz solar, formando o O3 (ozônio) 

na troposfera terrestre. Nesse nível da atmosfera, o O3 é um poluente tóxico, que 

apresenta impactos negativos à saúde humana e qualidade do ar, entretanto, na 

estratosfera (a cerca de 25 km de altitude) o ozônio tem a importante função de 
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proteger a Terra, como um filtro, dos raios ultravioletas tipo B (UV-B) emitidos pelo 

Sol. Os animais também sofrem as consequências do aumento da radiação, visto que 

os raios ultravioletas prejudicam o desenvolvimento de formas de vida aquáticas, 

provocando desequilíbrios ambientais (DIAS; BALES; DA SILVA, 2015; MMA, 2018b). 

Os oxidantes fotoquímicos são resultado da mistura de poluentes 

secundários, oriundos da queima incompleta e evaporação de combustíveis e de 

solventes. Tais poluentes formam o smog fotoquímico, responsável por reduzir a 

visibilidade, ocasionando prejuízos à saúde e também à vegetação. As reações 

fotoquímicas responsáveis pela formação de ozônio na baixa atmosfera, são 

desencadeadas a partir de seus precursores (COV e NOx) e de elevada incidência de 

radiação solar. Os picos de ozônio ocorrem normalmente em períodos de calor, com 

poucas nuvens, o que acarreta em intensa radiação solar e tempo seco. O O3 é mais 

complexo e difícil de ser controlado se comparado a outros poluentes (FEPAM, 2017; 

MARQUES; BRASILEIRO, 2015). 

A preocupação com a poluição gerada pelo ozônio troposférico não é recente 

e a sua influência na saúde humana e na qualidade do ar atmosférico vem sendo 

investigada profundamente. As primeiras preocupações advindas das reações entre 

poluentes primários ocorreram principalmente em meados da década de 50, quando 

apareceram névoas de gases densos em metrópoles, que não se dissipavam e 

causavam forte irritação nos olhos e tosses secas. O fenômeno conhecido como smog 

fotoquímico era consequência da forte presença de gases poluentes no ar, como NOx, 

SO2 (dióxido de enxofre) e COV, que reagiam entre si na presença de luz, formando 

o O3. Esse efeito foi estudado especialmente em Los Angeles, local onde as condições 

de ventos fracos, cadeias montanhosas no entorno e alta radiação solar incidente 

causavam aumento de ocorrência deste fenômeno (TIAO; BOX; HAMMING, 1975). 

Na FIGURA 1 é possível observar o smog fotoquímico na cidade de Curitiba 

e na FIGURA 2, ainda mais evidente, a faixa de poluição cobrindo o céu da cidade de 

São Paulo. 
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FIGURA 1 – SMOG FOTOQUÍMICO NA 
CIDADE DE CURITIBA 

 

FIGURA 2 – SMOG FOTOQUÍMICO NA CIDADE 
DE SÃO PAULO 

Atualmente é de conhecimento geral os efeitos danosos do O3 e as 

autoridades ambientais atuam no sentido de mitigá-los. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) publicou linhas diretivas em 2005, para aplicação global, com intuito 

específico de limitar a concentração máxima de O3 presente no ar. A meta para 

máxima concentração média em oito horas diárias de exposição a essa molécula não 

deve ultrapassar 100 µg m-3 para garantir uma proteção razoável à saúde humana 

(WHO, 2006). 

No Brasil, cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) ditar as 

normas dos padrões de qualidade do ar. Para o CONAMA, o O3 possui um padrão 

primário, ou seja, se sua concentração limite for ultrapassada, pode afetar a saúde da 

população em geral. Na resolução 3, do ano de 1990, o valor máximo de concentração 

de O3 é de 160 µg m-3, em amostragem de 1 hora (IEMA, 2017).  

A Resolução CONAMA nº 03/1990 foi revogada pela Resolução CONAMA 

491/2018, em que a proposta é que os padrões definidos sejam implementados por 

etapas, levando em torno de 20 anos para chegar ao limite estipulado pela OMS 

(MMA, 2018a). 

Com a perspectiva do aumento do teor de biodiesel na mistura com o Diesel 

comercial, que passou de 2% em 2008 para os atuais 10%, com aprovação para 

chegar em 15% nos próximos anos, é essencial que se conheça a composição da 

exaustão dos veículos utilizando misturas de diesel-biodiesel, sua capacidade em 

formar poluentes secundários e os possíveis efeitos à saúde populacional. Tal 

FONTE: IAP (2010). FONTE: PEREIRA (2013). 
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conhecimento permite balizar as futuras composições de misturas, sempre com o foco 

de conhecer o que cada combustível pode acarretar na atmosfera em que se respira. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse trabalho é estudar a formação de ozônio e medir as 

emissões legisladas (CO, HC, NOx e MP) dos gases de escapamento a partir da 

emissão de um veículo comercial leve, abastecido com diferentes teores de biodiesel.  

Os objetivos específicos são: 

▪ Coletar amostras de gases de emissões geradas nos ensaios laboratoriais 

e submetê-las a uma câmara de radiação controlada; 

▪ Medir as emissões de O3 e das emissões primárias dos diferentes 

combustíveis utilizados nos ensaios; 

▪ Tratar os dados estatisticamente e correlacioná-los com as variáveis 

envolvidas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

A queima de combustíveis fósseis ocasiona a poluição atmosférica nos 

grandes centros urbanos. Nas últimas décadas, a busca por fontes alternativas e 

renováveis de energia tem se intensificado. No Brasil, o biodiesel tem se revelado 

como uma alternativa para diminuir a dependência dos derivados de petróleo. Em 

2004, o governo federal lançou o PNPB – Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel visando principalmente a inclusão social e o desenvolvimento regional (ANP, 

2018). 

Em 2016, foi promulgada a Lei 13.263 que tornou obrigatória a adição de 

biodiesel ao óleo diesel. O percentual do teor de biodiesel presente no diesel fóssil no 

Brasil evoluiu e chegou aos 10% em março de 2018. A Lei também autoriza o aumento 

do biodiesel em até 15% em volume, após realização de ensaios que validem a 

utilização dessa mistura em motores (BRASIL, 2016).  

O setor de biodiesel tem uma perspectiva de aumento gradual da mistura 

obrigatória, que deve chegar a no mínimo 20% até 2030. A alteração da composição 

da matriz de combustíveis ocasiona mudanças nos processos de combustão e, por 

consequência, nas emissões e desempenho dos motores. O uso dessas novas 
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misturas deve ser acompanhado por estudos criteriosos de laboratório que tenham 

representatividade estatística confiável. Diante desse aumento do teor de biodiesel no 

diesel, surge a necessidade de conhecer a composição da exaustão dos veículos que 

utilizam esse combustível. Tal entendimento permite indicar as futuras composições 

de combustível e as consequências que essas misturas poderão trazer para a saúde. 

De acordo Teixeira, Feltes e Santana (2008), as emissões geradas por 

veículos automotores possuem uma grande variedade de substâncias tóxicas, que 

podem trazer efeitos negativos sobre a saúde, principalmente em contato com o 

sistema respiratório. Devido ao processo de combustão e queima incompleta do 

combustível, essas emissões são compostas de gases como: NOx, CO e CO2 (óxidos 

de carbono), HC (hidrocarbonetos), dentre os quais estão alguns considerados 

carcinogênicos, SOx (óxidos de enxofre), MP10 (material particulado inalável), entre 

outras substâncias que se formam a partir desses poluentes considerados primários, 

como é o caso do O3. 

Embora o biodiesel seja considerado uma alternativa para redução de 

emissões de alguns poluentes, sua utilização apresenta alguns pontos negativos. 

Além da maior viscosidade em relação ao Diesel, que ocasiona heterogeneidade na 

combustão do biodiesel, o biodiesel apresenta menor poder calorífico e maior preço, 

e ainda aumenta a emissão NOx (DEMIRBAS, 2007). 

Em um estudo realizado com a frota de ônibus da cidade de Curitiba, 

observou-se que os veículos movidos a biodiesel B100 apresentaram emissão em 

média 26% maior de NOx, em comparação com veículos abastecidos com Diesel S10, 

considerando veículos com o mesmo tipo de motor. Os resultados indicam um 

aumento das emissões de NO2 e, principalmente, NO com a utilização de motores 

abastecidos com biodiesel (RIBAS et al., 2016). 

O ozônio troposférico possui dois principais precursores, os compostos 

orgânicos voláteis e os óxidos de nitrogênio. A exposição a níveis elevados de ozônio 

troposférico pode afetar a saúde, sendo que a população mais jovem e os idosos estão 

mais suscetíveis a problemas respiratórios. Os sintomas podem variar desde falta de 

ar, tosse, chiado, irritação dos olhos, nariz e garganta e dores ou queimação ao 

inspirar-se profundamente. Esses sintomas tendem a agravar-se nos meses de verão, 

quando a formação de ozônio troposférico se intensifica (PRIDE et al., 2014).  

Foi realizado um estudo por Pride et al. (2014) na cidade de Sublette County 

nos Estados Unidos, que correlacionou os dados dos níveis de ozônio troposférico 
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com os de entradas nos hospitais por problemas respiratórios. Os autores chegaram 

ao resultado de que um aumento de 10 ppb de ozônio troposférico aumentava em 3% 

o número de visitas aos hospitais por problemas respiratórios no dia seguinte. 

A preocupação com o aumento no uso do biodiesel na matriz energética 

brasileira e seus efeitos ao meio ambiente são os fatores que justificaram a realização 

desta pesquisa. O tema abordado neste trabalho é a continuidade de uma linha de 

pesquisa e foi sugerido em trabalho anterior, que teve como objetivo medir as 

emissões legisladas e a formação de ozônio a partir de um veículo de passageiro do 

ciclo Otto abastecido com combustíveis contendo diferentes teores de etanol. Porém, 

a formação de ozônio ficou dependente das condições meteorológicas. Diante disso, 

recomendou-se a utilização de uma câmara com lâmpadas UV para se realizar 

experimentos de maior repetitividade, por independerem da variação nas condições 

climáticas (SILVA, 2014). 

O presente estudo está vinculado a um projeto do CNPq, que tem como 

coordenador o Prof. Dr. Sérgio Machado Corrêa da UERJ, com o objetivo de montar 

uma câmara de reação para medir a formação de O3 de amostras oriundas da 

exaustão dos veículos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A intensificação do processo de industrialização e urbanização coloca em 

risco a qualidade de vida dos habitantes, em relação ao ar que se respira, 

principalmente nos grandes centros urbanos. A poluição do ar também vem crescendo 

em diversas partes do mundo em função da queima de combustíveis fósseis (ALVES; 

ALVES; SILVA, 2009). 

O aumento na frota veicular, associado às condições meteorológicas como a 

temperatura, umidade relativa, pressão, entre outros, são fatores que contribuem para 

a concentração de poluentes em suspensão na atmosfera, gerando um ambiente 

poluído, propício a diversas doenças para a população. Além disso, a poluição do ar 

contribui para a degradação do meio ambiente, contribuindo para a propagação do 

efeito estufa (MONTE; ALBUQUERQUE; REISEN, 2016). 

Estudos da poluição do ar apresentam vários resultados sobre as reações 

químicas que acontecem na atmosfera e seu comportamento em relação às variações 

climáticas. As emissões podem ser oriundas de fontes fixas ou móveis, naturais ou 

antropogênicas. Os poluentes podem ser classificados de acordo com sua origem, em 

primários e secundários. Os primários são emitidos diretamente da fonte e os 

principais, gerados por veículos, são NOx, CO, CO2, COV, CH4 e MP. Os poluentes 

secundários são formados pelas reações químicas dos poluentes primários na 

atmosfera, geralmente na presença da luz solar, como o O3 (GUIMARÃES, 2016). 

A seguir, encontra-se uma breve descrição dos principais poluentes 

atmosféricos: 

▪ Óxidos de Nitrogênio (NOx): NO e NO2 são os que possuem maior 

relevância quanto à poluição ambiental. São altamente reativos e tóxicos para os 

seres humanos e meio ambiente e resultam, principalmente, da queima de 

combustíveis fósseis. O NO2 é altamente oxidante, causando irritação nos olhos e 

mucosas das vias respiratórias, bem como danos nos tecidos pulmonares. Em caso 

de intoxicação grave, a inalação pode causar hemorragias, insuficiência respiratória e 

até a morte. Os óxidos de nitrogênio também participam da formação da deposição 

ácida e do smog fotoquímico (DIAZ CONSUL et al., 2004). 
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▪ Compostos Orgânicos Voláteis (COVs): São gases e vapores 

resultantes principalmente da queima incompleta e evaporação de combustíveis. 

Podem ser emitidos pelos veículos, indústrias, processos de estocagem e 

transferência de combustível. Compostos como o benzeno, tolueno e xilenos estão 

presentes na atmosfera. Além de serem importantes contribuintes na formação do O3, 

os COVs também apresentam caráter prejudicial à saúde, já que alguns são 

considerados tóxicos e poluentes perigosos ao ar (ALVIM et al., 2011). 

▪ Monóxido de carbono (CO): gás inodoro e incolor, liberado por fontes 

naturais e na combustão incompleta de combustíveis fósseis. Podem ser liberados 

também em usinas termoelétricas a carvão e na queima de biomassa. Quando 

inalado, o gás é rapidamente absorvido nos pulmões combinando-se com as 

moléculas de hemoglobina e interfere no transporte de oxigênio pelo sangue. A longo 

prazo, reduz a capacidade aeróbia do organismo e agrava doenças cardiovasculares. 

A exposição a concentrações elevadas é letal (CETESB, 2017a). 

▪ Dióxido de carbono (CO2): emitido principalmente em processos de 

queima de carvão, madeira e combustíveis fósseis. É considerado um dos principais 

gases de efeito estufa, devido à ação antrópica. O aumento de sua concentração na 

atmosfera possibilita uma maior absorção da radiação solar, intensificando o efeito 

estufa, causando um aumento global de temperatura (MMA, 2018b). 

▪ Hidrocarbonetos (HC): compostos formados de carbono e hidrogênio 

que podem se apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas. Geralmente 

são divididos em três grupos: hidrocarbonetos totais (THC), metano (CH4) e 

hidrocarbonetos não metano (NMHC). Esses compostos são provenientes dos 

processos de queima e evaporação de combustíveis, além de precursores para a 

formação de ozônio. O CH4 é um dos gases causadores do efeito estufa (MMA, 

2018b). 

▪ Aldeídos (RCHO): são emitidos pelos veículos durante o processo de 

queima de combustíveis. Os aldeídos predominantes são formaldeído (HCHO) e o 

acetaldeído (CH3CHO). Estes compostos apresentam capacidade de irritar as 

mucosas dos olhos, do nariz e das vias respiratórias, além de causar dores de cabeça, 

irritabilidade, sensação de desconforto e crise asmática. São também potenciais 

causadores de danos à fauna e à flora (MMA, 2018b). 

Segundo CETESB (2010), depois dos hidrocarbonetos, os aldeídos são os 

gases orgânicos mais abundantes presentes na atmosfera, descritos como altamente 
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suspeitos de serem compostos carcinogênicos. Os aldeídos podem participar de 

reações químicas complexas que ocorrem na atmosfera. Dentre elas, destacam-se as 

reações fotoquímicas com geração maior de gases oxidantes, nos quais predomina o 

gás ozônio (ABRANTES; ASSUNÇÃO; HIRAI, 2005). 

▪ Ozônio (O3): poluente secundário, formado a partir de outros poluentes 

atmosféricos, emitidos principalmente na queima de combustíveis fósseis, altamente 

oxidante na troposfera (camada mais próxima da superfície terrestre). O O3 é 

encontrado naturalmente na estratosfera onde tem a função de absorver radiação 

solar, impedindo que grande parte dos raios ultravioletas cheguem à superfície 

terrestre conforme é possível observar na FIGURA 3 (MMA, 2018b). 

 

FIGURA 3 – OZÔNIO NA TROPOSFERA E ESTRATOSFERA 

 

FONTE: Adaptado de GREEN DOMUS (2017). 

 

De acordo Alvim et al. (2011), o O3 é um potente oxidante, sendo que seus 

altos níveis na troposfera causam danos à colheita e à vegetação natural. Os 

principais efeitos à saúde são: agravamento dos sintomas de asma, de deficiência 

respiratória, bem como de outras doenças pulmonares (enfisemas, bronquites etc.) e 

cardiovasculares (arteriosclerose). A exposição por um longo período pode ocasionar 

redução na capacidade pulmonar, desenvolvimento de asma e redução na expectativa 

de vida (MMA, 2018b). 

▪ Material particulado (MP): mistura complexa de partículas sólidas e 

líquidas com diâmetro reduzido, que se mantém em suspensão na atmosfera durante 

algum tempo. Seus componentes apresentam características físicas e químicas 
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variadas e o tempo de permanência dessas partículas na atmosfera está relacionado 

com o seu tamanho e densidade. O MP é classificado de acordo com o diâmetro das 

partículas e com a possibilidade de penetração no sistema respiratório. Quanto menor 

o diâmetro das partículas, maior é a sua capacidade de penetração. Embora a 

classificação por tamanho seja principalmente utilizada para diferenciar o MP, é 

possível estimar os diferentes tipos de fontes ao identificar os elementos e substâncias 

químicas em sua composição, tornando-se uma importante ferramenta para indicar as 

fontes de poluição (BRITO; SODRÉ; ALMEIDA, 2018). 

Alguns estudos associaram a exposição às partículas à incidência de mortes 

prematuras, asma crônica e aumento de internações hospitalares de crianças e 

pessoas idosas. Nas cidades, veículos a diesel são importantes fontes de emissão de 

partículas que pertencem à fração respirável (GUARIEIRO; VASCONCELOS; 

SOLCI, 2011). 

Segundo Liu et al. (2013), a expectativa é que nas próximas décadas as 

mudanças climáticas sejam mais significativas e a qualidade do ar ainda mais afetada. 

Para os autores, os dois poluentes que mais preocupam a saúde pública são o 

material particulado e o ozônio. 

 

2.2 MECANISMOS DE FORMAÇÃO DE OZÔNIO 

 

A atmosfera terrestre é composta por uma mistura de gases. Os óxidos de 

nitrogênio são emitidos pelas fontes emissoras nos processos de combustão a altas 

temperaturas e também participam de reações secundárias de formação e consumo 

de ozônio. Os COVs também são emitidos por processos de combustão incompleta e 

por processos evaporativos. Também participam de uma série de reações na 

atmosfera e muitos deles são poluentes considerados primários como também 

secundários. Entende-se por compostos orgânicos voláteis qualquer composto de 

carbono, excluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, 

carbetos metálicos ou carbonatos e carbonato de amônio. Outra classificação refere-

se a compostos de carbono gasosos, alifáticos e aromáticos, com pressão de vapor 

maior que 0,14 mm Hg a 25 ºC e com carbonos na faixa de C2 a C12 (U.S.EPA, 2017; 

WATSON; CHOW; FUJITA, 2001).  

De acordo com Melo et al. (2014), COVs e NOx são os principais precursores 

de ozônio troposférico. As reações de dissociação do NO2 levam, em conjunto com a 
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radiação solar, ao surgimento de O3. Já a degradação dos COVs leva à formação de 

radicais alcóxi (RO2), hidroxila (OH) e hidroperóxido (HO2), que reagem com o NO, 

convertendo-o em NO2. Os processos de formação de ozônio são complexos, porém 

podem ser simplificados em rotas de menor complexidade, como é apresentado a 

seguir: 

Rota 1 – Mecanismo de fotólise do NO2: 

NO2 + hν → NO + O(atômico)  

O(atômico) + O2 + M → O3 + M  

NO + O3 → NO2 + O2   

Rota 2 – Mecanismo de degradação dos COVs 

RH + O → R + H2O 

R + O2 → RO2 

HO2 + NO → OH + NO2  

RO2 + NO → RO + NO2  

RO + O2 → R’CHO + HO2 

O(atômico) + O2 + M → O3 + M  

Em que hν é a radiação solar, RH são hidrocarbonetos, R’CHO são carbonilas 

e M são moléculas inertes, na maior parte dos casos, o N2. 

As diferentes velocidades de reação dos COVs presentes na atmosfera 

podem causar divergências significativas quanto aos seus efeitos na formação do O3 

através das reações secundárias descritas. Para isso, foi criado o conceito de 

reatividade dos COVs para representar essas diferenças. Em adição, o cálculo de 

reatividade incremental foi desenvolvido para quantificar o potencial de formação de 

ozônio específico para cada composto. De acordo com Carter (1994), a máxima 

reatividade incremental (MIR) é definida como o aumento de concentração de ozônio 

causado pela adição de um COV a uma mistura conhecida de gases precursores de 

O3. O potencial de formação de O3 (OFP) é tido como a somatória de cada espécie 

presente no ar multiplicada pelo seu MIR, calculada através da EQUAÇÃO 1. 

 

OFP = ΣMIRi [COV]i                     (1) 

 

Onde, OFP é expresso em g de ozônio por km, MIR refere-se a massa (g) de 

ozônio por g de COV individual e [COV]i é a emissão de cada COV presente no gás 

de escapamento, dado em g.km-1 (MELO et al., 2014). 
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2.3 INFLUÊNCIA DE FATORES EXTERNOS NA FORMAÇÃO DO OZÔNIO 

 

A formação de O3 é também fortemente influenciada por condições 

meteorológicas e topográficas. Muitos estudos já foram feitos onde foram analisados 

casos específicos de grandes regiões urbanas pelo mundo. Na cidade do Rio de 

Janeiro, um estudo de poluentes atmosféricos foi feito monitorando também fatores 

meteorológicos como umidade, temperatura e radiação solar. A cidade foi selecionada 

por ser uma das que mais ultrapassou os limites brasileiros da qualidade do ar, 

especificamente a região de Bangu. A FIGURA 4 mostra que há, conforme esperado, 

forte correlação entre a radiação solar e a concentração de O3, resultado que 

corrobora com outros estudos previamente publicados sobre o tema (ALVIM et al., 

2011; SILVA, 2014; SILVA; MARTINS; CORRÊA, 2016). 

 

FIGURA 4 – CONCENTRAÇÃO DE O3 E GSR (GLOBAL SOLAR RADIATION) 

 
FONTE: SILVA; MARTINS; CORRÊA (2016). 

 

Para um entendimento completo das correlações, foi desenvolvida uma 

análise de clusters cujos resultados são apresentados por meio de um dendrograma 

utilizando o método de Ward. A análise de clusters pelo método de Ward é uma 

análise de dados onde fatores são agrupados, de forma que haja maior semelhança 

estatística entre eles. No diagrama, linhas próximas representam forte similaridade e, 

de forma análoga, linhas distantes não apresentam similaridade estatística. Na 

FIGURA 5 é possível observar que existem três principais grupos de similaridade. O 

primeiro é formado pela radiação solar, temperatura, PM10, e O3; o segundo é formado 

pelo grupo BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno) e umidade relativa; e o 
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terceiro é composto por SO2, NO2, CO, NMHC e NO (SILVA; MARTINS; 

CORRÊA, 2016). 

 

FIGURA 5 – DENDROGRAMA COM AS DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS PELO MÉTODO DE WARD 
ENTRE POLUENTES E FATORES METEOROLÓGICOS 

 

FONTE: Adaptado de SILVA; MARTINS; CORRÊA (2016). 

 

Ainda no que diz respeito à formação do ozônio, observa-se na TABELA 1 

que o acetaldeído e o formaldeído, juntos, correspondem a, aproximadamente, 86% 

da contribuição para formação de O3 baseado na escala MIR. O uso de etanol 

hidratado e anidro, que na gasolina brasileira é da ordem de 27%, contribui de modo 

significativo nas características da atmosfera, levando a uma tendência de aumento 

do nível atmosférico de compostos carbonílicos (RANGEL; CARVALHO, 2003). 

 

TABELA 1 – CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE O3  

Componente Contribuição MIR (%) Mir segundo Carter 

Acetaldeído 58,08 6,54 

Formaldeído 28,91 9,46 

Tolueno 4,35 4,00 

o-Xileno 3,18 7,64 

m-Xileno 2,77 9,75 

p-Xileno 1,81 5,84 

Benzeno 0,20 0,72 

FONTE: SILVA, MARTINS, CORRÊA (2016). 
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Os estudos em áreas específicas também mostraram variações cíclicas 

diárias e sazonais nos níveis de poluentes atmosféricos. Essas variações foram 

detectadas em um experimento feito por Nogueira et al. (2014) em São Paulo. 

Segundo os autores, o padrão de formação de O3, por estar ligado à radiação solar, 

tem índices mais elevados em meses mais quentes, especificamente no verão e na 

primavera, se comparados com as demais estações do ano.  

O artigo também avalia os perfis de concentração de NO2 e NO no decorrer 

do dia em função do tráfego de veículos que, usualmente, é mais intenso nos horários 

de pico. Os resultados mostraram que nas quatro estações do ano houve aumento 

nos níveis de NO e NO2 nas primeiras horas da manhã. Os perfis podem ser vistos na 

FIGURA 6. Também se nota que no inverno e outono, durante a madrugada, existem 

picos de concentração de NO e NO2. Esse comportamento é causado pela 

estabilidade atmosférica e pouco vento (NOGUEIRA et al., 2014). 

 

FIGURA 6 – VARIAÇÕES CÍCLICAS DIÁRIAS PARA NO2, NO E O3 EM DIFERENTES ESTAÇÕES 
DO ANO. 

FONTE: Adaptado de NOGUEIRA et al. (2014). 
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Meses tipicamente úmidos também influenciam na formação de ozônio. Por 

ter maior incidência de chuvas, ocorre maior frequência de nuvens diminuindo a 

radiação solar atmosférica e acarretando uma redução na formação do poluente 

secundário. O regime de chuvas também afeta a concentração de aldeídos na 

atmosfera. Em dias com umidade baixa, os valores de formaldeído e acetaldeído 

sofrem significativos aumentos, atingindo valores máximos entre 14-16h, tipicamente 

os horários mais quentes, secos e com mais radiação solar do dia. Nas primeiras 

horas da manhã, quando há incidência de radiação solar, ocorre a fotólise do NO2 

formando NO e O (atômico) para, posteriormente, formar o O3, conforme já observado 

neste trabalho. Com o aumento significativo da radiação solar, aproximando-se das 

12 h, a reação de formação de O3 é incrementada acarretando um pico significativo 

do poluente. Também se observa o esgotamento de NOx e NO neste mesmo período 

de altos valores de O3. Por ser uma reação catalisada, a taxa de formação de O3 é 

maior, a ponto de diminuir consideravelmente a presença de NOx na atmosfera 

(NOGUEIRA et al., 2014). 

 

2.4 OZÔNIO E SAÚDE 

 

Pela incidência do O3 concentrado em centros urbanos com alta densidade 

demográfica, a população dessas grandes cidades é suscetível a mortes prematuras 

e doenças do sistema respiratório e cardiovascular. Estima-se que no ano de 2015, 

somente no Brasil, ocorreram 3.109 mortes diretamente ligadas à exposição à 

poluição do ozônio troposférico (GDB, 2016).  

A OMS estima que aproximadamente 21.000 mortes prematuras por ano na 

União Europeia (EU) estão de alguma forma associadas com a concentração de 

ozônio acima de um valor de 70 μg m-3, medido no período médio diário de 8 horas. 

O O3 pode ser também associado a aproximadamente 14.000 admissões hospitalares 

por condições respiratórias na EU (AMANN, 2008). 

O Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos publicou um estudo 

em que se observou, devido à grande base de dados de estudos investigada, 

evidência suficiente da ligação entre mortalidade e poluição por O3 (NACIONAL 

RESERCH COUNCIL, 2008). Com a clara evidência do impacto do O3 sobre a 

sobrevivência populacional, alguns autores projetaram os efeitos do O3 sobre a vida 

em populações futuras (PHYSICK; COPE; LEE, 2014; WILSON et al., 2017).  
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As ligações entre o ozônio e problemas respiratórios vêm se tornando mais 

evidentes com a realização de experimentos de exposição controlada. Estudos 

conduzidos em indivíduos asmáticos foram realizados e a resposta inflamatória e 

funções fenotípicas no sistema imunológico foram analisadas. Os resultados 

mostraram que, evidentemente, a exposição ao ozônio induz a uma reação alérgica 

forte. Além disso, sugerem que células do sistema imunológico, como macrófagos e 

células dendríticas reagem de forma ineficiente a micro-organismos invasores quando 

o indivíduo é exposto à inalação do poluente (LAY et al., 2007; ALEXIS et al., 2010). 

Alguns estudos retrospectivos recentes investigaram a relação do O3 com 

algumas patologias ainda não estudadas, com o objetivo de achar evidências de 

correlação para grandes grupos amostrais. Estudou-se a relação entre concentrações 

de ozônio na atmosfera e incidência de diabetes tipo 2 em mulheres afro-americanas 

(JERRET et al., 2017).  

O O3 inalado muitas vezes causa estresse oxidativo nos pulmões e conduz ao 

aumento na resistência à insulina. Foram encontradas correlações positivas 

significantes para um nível de confiança de 95% entre exposição ao O3 e incidência 

de diabetes, com possibilidade de afetar a saúde e qualidade de vida de mulheres. 

Evidenciou-se uma relação entre altas concentrações de O3 e degenerações em 

neurônios dopaminérgicos, o que levaria a riscos potenciais de desenvolvimento da 

doença de Parkinson (KIRRANE et al., 2015). 

Jung, Lin e Hwang (2015) investigaram a relação de aumento de exposição a 

longo prazo ao O3 e doença de Alzheimer em pacientes em Taiwan. Um total de 

95.690 indivíduos foi analisado em um estudo de coorte prospectivo. Resultados 

encontrados apontam que um aumento de 10.91 ppb de O3 em concentração 

aumentaria a chance de desenvolvimento do Alzheimer em 211%. 

 

2.5 OZÔNIO E EMISSÕES VEICULARES 

 

As emissões de poluentes provenientes da frota veicular são consideradas as 

mais preocupantes dentre as fontes de emissões antropogênicas. Na Europa, estima-

se que as fontes veiculares representem um total de 40,5% de emissões de NOx e 

15,6% de COVs. A Agência Norte Americana de Proteção Ambiental (U.S.EPA) 

estima que um total de 61,9% de emissões NOx e 45,2% de emissões de COVs são 

provenientes de fontes veiculares nos EUA (GALVÃO, 2014).  
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Um levantamento oficial realizado para o Estado de São Paulo, por sua vez, 

estima que 67,6% das emissões de NOx são devidas a fontes veiculares. Os números 

expostos evidenciam a grande influência que os veículos possuem sobre a poluição 

atmosférica urbana relacionada com espécies precursoras de O3 (CETESB, 2017b). 

 

2.5.1 Ozônio e veículos diesel 

 

No Brasil, na década de 70, o programa Proálcool foi implementado visando 

diminuir a dependência dos países exportadores de petróleo. O programa incentivava 

o uso de etanol como combustível puro ou ainda em mistura com a gasolina. Como 

consequência, o uso de diesel em veículos leves comerciais ou de passageiros foi 

restringido. Por conta deste panorama, empresas do setor automotivo vêm 

pressionando o governo brasileiro a diminuir essas restrições (ANDRADE; 

CARVALHO; SOUZA, 2010). 

Embora a parcela de veículos com motores a diesel seja pequena, 

aproximadamente 10% em relação à frota nacional, a sua contribuição para os valores 

de emissões totais da frota veicular brasileira atualmente é alta. Estima-se que essa 

representatividade é de 30% das emissões de NOx, e 65% de material particulado fino 

(DALLMANN; FAÇANHA, 2016). 

As emissões de veículos leves de passageiro (LDVs) são atualmente 

reguladas pelo PROCONVE L6, que foi totalmente implementado em 2013. Essa 

norma brasileira regulatória, no que tange as emissões de NOx, tem os mesmos limites 

usados nas normas europeias, fazendo a diferenciação entre tipos de combustíveis 

utilizados. Isso faz com que o carro a diesel possa emitir 33% mais NOx que à 

gasolina. Já na norma norte-americana, atual Tier 2, os limites são os mesmos para 

qualquer tipo de combustível, diminuindo-os em 45% em relação à norma brasileira e 

europeia. Evidencia-se a necessidade do estudo do NOx por esse ser um dos 

principais precursores de ozônio troposférico. Um controle contínuo das emissões de 

LDVs é uma estratégia importante para diminuir problemas persistentes com o O3 em 

grandes cidades brasileiras (FRANCO et al., 2014). 

O estudo recente realizado por Dallmann e Façanha (2016) traçou um 

panorama das implicações que um aumento na venda de LDVs a diesel traria para a 

qualidade de saúde da população em geral. Nessa simulação, três cenários com 

diferentes taxas de aumento de frota veicular a diesel foram analisados. Para o NOx, 
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os efeitos das atuais normas reguladoras de emissões veiculares refletiriam em uma 

redução de 30% do composto em um cenário de estabilização das vendas, mostrando 

os benefícios que a implementação do PROCONVE L6 trará, se mantido. A estimativa 

de emissões de NOx para veículos de ciclo Otto e ciclo Diesel pode ser vista na 

FIGURA 7. 

Em compensação, a disseminação de carros a diesel nos outros cenários 

traria consequências sobre a concentração de NOx na atmosfera. No cenário de 

“dieselização” rápida, com uma simulação de representação de 45% do total de 

vendas de LDVs pelos veículos de ciclo diesel, as emissões de NOx do diesel 

representariam em 84% do total de emissões deste poluente (DALLMANN; 

FAÇANHA, 2016). 

 

FIGURA 7 – ATIVIDADE PROJETADA DE LDVS (PARTE ESQUERDA) E EMISSÕES DE NOX 
(PARTE DIREITA) POR TIPO DE MOTOR 

 

FONTE: DALLMANN; FAÇANHA (2016). 

 

O aumento exacerbado de emissões de NOx pode ser relacionado com a 

diferença nos limites de emissão entre os tipos de combustível, que chegam a ser sete 

vezes maiores para os veículos Euro 6 a diesel. Vale ressaltar que os resultados 

obtidos são simulações conservadoras da realidade, devido ao fato de que há uma 
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crescente evidência de disparidade entre medições de taxas de emissão de NOx 

laboratoriais e de medições de emissões em condições reais de trânsito (RDE). 

Estudos apresentam medições em RDE que superam substancialmente os limites 

estabelecidos para veículos do ciclo diesel (FRANCO et al., 2014; CHEN; BORKEN-

KLEEFELD, 2014). 

Em um estudo de emissões de COVs na China, calculou-se o OFP (ozone 

forming potential) através de um sistema de medição de emissões portátil (PEMS). O 

foco do estudo foi verificar a contribuição dos COVs por quilômetro dentro de um 

percurso preestabelecido em veículos pesados a diesel (HDVs). Foram estudados 18 

caminhões, sendo 7 de trabalho leve (LDDTS), 4 de trabalho médio (MDDTS) e 7 de 

trabalho pesado (HDDTS). Como esperado, as espécies dominantes pertenceram ao 

grupo carbonila, com números variando entre 60 a 70% do total de emissões de COVs. 

No cálculo dos OFP utilizando a escala MIR de Carter, os resultados indicaram um 

maior valor para os veículos de trabalho pesado, de 430,9 ± 217,7 mg O3 km-1. Os 

valores de OFP ultrapassaram muito os limites estipulados pela norma chinesa de 149 

mg O3 km-1. Ademais, a FIGURA 8 apresenta a comparação para os veículos 

ensaiados em percursos de estrada e percursos urbanos.  

Observou-se uma taxa de emissão de O3 menor para os veículos no trecho 

de estrada. Isso pode ser relacionado com a queima mais otimizada do combustível 

pelas maiores velocidades desenvolvidas no trecho, que reduziriam as emissões de 

COVs pela combustão incompleta. Pode-se considerar que os percursos urbanos 

contribuíram para o aumento da média de taxa de emissões total (YAO et al., 2015). 

 

FIGURA 8 – POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE OZÔNIO PARA DIFERENTES PERCURSOS 

 

FONTE: YAO et al. (2015). 
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Diante disso, a União Europeia introduziu um procedimento de testes em 

RDE, (Emissões Reais de Condução) para a norma EURO 6, que se tornou 

obrigatório para todas as novas homologações desde 1 de setembro de 2017 e será 

estendido em setembro de 2019 para todos os veículos novos. Esse ciclo de testes 

adicional reproduz as condições específicas encontradas no trânsito, como mudanças 

de elevação e tráfego intenso, e as emissões são analisadas através de um sistema 

de medição portátil (PEMS). O teste RDE usa um fator limite de não-ultrapassagem 

“not-to-exceed limit” (NTE) aliado aos valores já encontrados na atual norma EURO 6 

para emissões durante ciclo de testes real. Esse fator leva em conta quantas vezes a 

emissão do veículo poderá ultrapassar o limite estipulado pela norma. Desse modo, 

pretende-se garantir que novos LDVs atendam aos limites sem exceder as emissões 

de NOx em RDE (WILLIAMS; MINJARES, 2016; ARVAL, 2017). 

Dados de valores de emissão de NOx analisados por PEMS de carros à diesel 

Euro 6 foram investigados em um estudo comparativo com um modelo de emissões 

computacional COPERT. Foram analisados 39 LDVs em um percurso definido na 

Grande Área de Londres. Os veículos variaram em tamanho do motor, entre 1,4 a 3,0 

litros, e em relação ao catalisador de NOx utilizado, variando entre Lean NOx Traps 

(LNT), Selective Catalytic Reduction (SCR) e Exhaust Gas Recirculation (EGR). Em 

suma, a FIGURA 9 apresenta o resultado dos 39 veículos analisados.  

 

FIGURA 9 – MEDIÇÕES COM PEMS MOSTRANDO VALORES MÉDIOS DE EMISSÕES DE NO E 
NO2 PARA OS 39 VEÍCULOS ANALISADOS 

FONTE: O'DRISCOLL (2016). 
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O limite estipulado pela norma Euro 6 para emissões de NOx foi ultrapassado 

por 22 veículos, com média de 0,17 ± 0,19 g NO2 km-1. Onze veículos atenderam ao 

NTE de 2,1 estipulado pela norma, e somente 2 ficaram abaixo do limite da Euro 6, 

sendo um com LNT e outro com SCR, e os dois combinados com EGR. O uso do 

catalisador pode chegar a atender a norma, mas muitos LDVs ainda precisam reduzir 

seus valores de emissões de NOx durante o ciclo real de direção. Valores de emissões 

reais foram majoritariamente maiores que os estimados pelo COPERT, com valor 

médio de 14% a mais. Essa variação, segundo os autores, poderia levar a um 

aumento de 8,44 µg m-3 em concentrações anuais de NOx em grandes vias com 

tráfego intenso (O'DRISCOLL, 2016). 

 

2.5.2 Emissões e biodiesel 

 

Em uma revisão da literatura, os autores Ghazali et al. (2015) citam que as 

características do biodiesel dependem da oleaginosa de onde foi extraído. Apesar de 

possuir propriedades semelhantes ao óleo diesel, suas características físico-químicas 

causam uma variação no desempenho e nas emissões do motor. Na conclusão do 

documento, no que diz respeito às emissões, os autores resumem que a maioria dos 

artigos pesquisados afirma que o uso de biodiesel reduz significativamente o HC (7,4 

a 45%) e o CO (8,6 a 40%). Isso ocorre devido ao maior número de cetanos e maior 

teor de oxigênio no biodiesel em comparação com o diesel. No entanto, segundo os 

autores, outras fontes de pesquisa revelaram elevação do HC (5,26 a 33,3%) e do CO 

(15,3 a 71,4%).  

Da Silva et al. (2017) apresentam em seu estudo uma comparação entre 

diversos tipos de biodiesel com diferentes origens, rotas de produção e razões de 

biodiesel na mistura, testados em faixas de carregamentos distintas. Apesar do foco 

do estudo não ser a comparação entre diesel com diferentes quantidades de biodiesel 

pode-se, a partir da análise dos dados apresentados, observar que para alguns tipos 

de biodiesel, o aumento na quantidade de biodiesel na mistura ocasiona uma 

diminuição nas emissões de NOx. Segundo os autores, para um melhor entendimento 

das emissões de NOx, seria preciso conhecer as emissões individuais de NO e NO2. 

A FIGURA 10 apresenta de forma genérica o comportamento das emissões 

com variações de biodiesel de 0 a 100%. Observa-se uma redução das emissões de 

CO, HC e material particulado. Em contrapartida, há um aumento nas emissões de 
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compostos nitrogenados, para uso de B20 pouco expressivo, cerca de 2%, chegando 

a 10% com uso de B100. O comportamento das emissões ilustrado nessa figura se 

refere à compilação de resultados de diversos estudos (DELGADO; SOUSA; 

ROITMAN, 2017). 

 

FIGURA 10 – RELAÇÃO DO TEOR DE BIODIESEL E EMISSÕES VEICULARES  

 

FONTE: EPA (2002) adaptado por DELGADO; SOUSA; ROITMAN (2017). 

 
Em um teste realizado no Japão com câmara de reação, foram injetados 7,5, 

15 e 30 cm³ de gases de exaustão em uma câmara de 18 dm³ contendo ar ambiente. 

O estudo mostrou que a quantidade de gases de exaustão injetada na câmara 

modifica o comportamento da formação de ozônio, conforme observado na FIGURA 

11. Entretanto, em ambos os testes, com irradiação natural e artificial, os níveis de 

ozônio aumentaram devido à utilização de biodiesel em substituição ao diesel 

(THANG et al., 2016). 

 

FIGURA 11 – COMPORTAMENTO DO O3 EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE GASES INJETADOS 

 

FONTE: Adaptado de THANG et al. (2016). 
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A FIGURA 12 mostra o resultado dos ensaios realizados em um motor diesel 

utilizando diferentes cargas, com diesel e biodiesel B20. As concentrações de CO e 

THC no biodiesel foram relativamente menores que no diesel, que ficou com o NOx 

mais alto. A concentração de CO2 aumentou com o aumento de carga, porém não 

houve diferença significativa entre os combustíveis (AGARWAL; SHRIVASTAVA; 

PRADAD, 2016). 

 

FIGURA 12 – EMISSÕES REGULAMENTADAS DE DIESEL E BIODIESEL B20. 

 

FONTE: AGARWAL; SHRIVASTAVA; PRADAD (2016). 

  

Karin et al. (2017) estudaram o impacto das condições de operação de um 

motor de combustão interna abastecido por óleo diesel e biodiesel sobre o material 

particulado. Na conclusão do artigo, os autores citam que o MP gerado no motor 

abastecido por biodiesel é aproximadamente a metade daquele produzido quando 

opera com diesel. 

O estudo de Guimarães et al. (2018) mostrou que o aumento no teor do 

biodiesel na mistura conduz a uma menor emissão de MP. O Diesel com 7% de 

biodiesel emitiu uma maior quantidade de MP do que o diesel com 40% de biodiesel, 

além de reduzir a opacidade da fumaça em 77%. 
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2.6 LEGISLAÇÃO  

 

2.6.1 Qualidade do ar 

 

Em 1990, foram estabelecidos os limites máximos de concentração de 

poluentes no ar definidos pelo IBAMA e regulamentados através da Resolução 

COMANA nº 3, de 28/06/1990. Esses padrões foram previstos na Resolução 

CONAMA nº 5, de 15/06/1989. Em 2018, foi publicada a Resolução CONAMA nº 491, 

que revogou a Resolução CONAMA nº 03/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução 

CONAMA nº 5/1989.  

Os padrões de qualidade do ar estão divididos em duas categorias: padrões 

intermediários (PI) com valores temporários a serem cumpridos em três etapas; e 

padrão final (PF), com valores definidos pela OMS em 2005.  

Os parâmetros regulamentados pela legislação ambiental são os seguintes: 

partículas totais em suspensão (PTS), fumaça, partículas inaláveis (MP10 e MP2,5), 

dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), dióxido de 

nitrogênio (NO2) e chumbo (PB). Na TABELA 2, contam os padrões para O3 

estabelecidos pela nova resolução.  

 

TABELA 2 – NOVOS PADRÕES PARA O3 

Poluente atmosférico  Período de Referência PI - 1 PI - 2 PI - 3 PF 

Ozônio - O3 
8 horas 

 (Máxima média móvel obtida no dia) 
140 130 120 100 

FONTE: MMA (2018).     
 
     

Para as emissões de fontes móveis, oriundas das emissões veiculares, foi 

criado o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos automotores 

(PROCONVE) instituído pela Resolução CONAMA nº 18, de 06/05/1986 e alterada 

pela Resolução CONAMA nº 414, de 24/09/2009, que reestrutura a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do PROCONVE – CAP, em seus objetivos, 

competência, composição e funcionamento. Concomitantemente, foi instituída a 

resolução CONAMA nº 415, de 24/09/2009, que estabelece os padrões da fase L 6 do 

PROCONVE para veículos automotores leves (ANFAVEA, 2009). 
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A FIGURA 13 mostra a evolução dos limites de emissões dos principais 

poluentes do PROCONVE para os veículos da categoria comercial leve, que 

passaram a existir a partir da fase L3. A priorização na fase L4 e L5 foi a redução das 

emissões de HC e NOx, por serem compostos precursores de Ozônio. O MNHC foi 

adotado a partir da L4, em substituição ao THC, cujo limite era 0,50 g/km. A fase L6 

determinou reduções de 67% e 65% nas emissões de CO e NOx, respectivamente, 

além de melhorias na qualidade dos combustíveis. A emissão de aldeídos não é 

regulamentada para veículos do ciclo diesel (DAEMME, 2017). 

 

FIGURA 13 – EVOLUÇÃO DO PROCONVE PARA A CATEGORIA COMERCIAL LEVE 

 

FONTE: Adaptado de IBAMA (2011). 

 

Devido a problemas de comercialização do diesel com suas novas 

especificações, não foi possível implementar a fase L5, que foi então substituída pela 

fase L6 que iniciou em 2012 para veículos a diesel e ainda está em vigor (IBAMA, 

2011). 

Foram estabelecidos padrões de emissão de acordo com a categoria do 

automóvel: veículos leves, que abrangem os veículos leves de passageiros e leves 

comerciais e veículos pesados, que abrangem caminhões e ônibus. Com o objetivo 

de reduzir os níveis de emissão dos poluentes, foram estabelecidos padrões que se 

tornaram mais restritivos a cada fase do PRONCONVE (BALES, 2015). 
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2.6.2 Combustíveis 

 

A Resolução ANP Nº 40 de 24/12/2008 estabelece a especificação do óleo 

diesel de referência para ensaios de avaliação de consumo de combustível e 

emissões veiculares para homologação de veículos automotores, ciclo diesel, em 

cumprimento da fase P-7 do Proconve. 

A Resolução ANP Nº 45 de 26/08/2014 estabelece a especificação do 

biodiesel contida no Regulamento Técnico ANP Nº 3/2014 e as obrigações quanto ao 

controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que 

comercializam o produto em todo o território nacional. 

A lei Nº 13.263 de 23/03/2016 altera a Lei Nº 13.033, de 24/09/2014, para 

dispor sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado no 

território nacional. A Resolução ANP Nº 30/2016 estabelece a especificação de óleo 

diesel BX a B30, em caráter autorizativo, nos termos dos incisos I, II e III do art. 1º da 

Resolução CNPE Nº 03, de 21/09/2015. 

http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2014/agosto&item=ranp-45--2014
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/junho&item=ranp-30--2016
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Laboratório de testes de emissões veiculares 

 

Os testes de emissões de gases foram realizados em um dinamômetro de 

chassis para veículos rodoviários automotores leves (FIGURA 14), com determinação 

de HC (hidrocarbonetos), CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos de nitrogênio), CO2 

(dióxido de carbono) e MP (material particulado) no gás de escapamento (NBR 6601); 

e determinação de aldeídos por cromatografia líquida, pelo método DNPH 

(NBR 12026).  

 

FIGURA 14 – LABORATÓRIO COM DINAMÔMETRO DE CHASSIS DO LACTEC 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

3.1.2 Amostra 

 

Foi utilizado como amostra um veículo comercial leve fabricado em 2011, 

modelo 2012, com 2250 kg, motor 2,5 l com potência de 115 cv e hodômetro com 71 

mil quilômetros. O veículo possui como sistema de pós tratamento: um catalisador de 

oxidação para veículos diesel (DOC) e válvula para recirculação dos gases de 

exaustão (EGR). Foi homologado pela fase L4, cujos limites regulamentados estão 

sintetizados na TABELA 3.  
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TABELA 3 – LIMITES DE EMISSÕES VEICULARES PROCONVE - VEÍCULOS LEVES 
COMERCIAIS FASE L4  

Fase 
Data da 

aplicação 

LIMITES DE EMISSÕES 

CO  
(g/km) 

THC 
(g/km) 

NMHC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

CHO 

(g/km) 
MP   

(g/km) 

L4 01/01/2005 2,700 - 0,20 1,000 - 0,100 

FONTE: IBAMA (2011). 

 

3.1.3 Equipamentos utilizados para os ensaios das emissões legisladas e aldeídos 

 

Para o ensaio dos gases regulamentados e aldeídos, foram utilizados os 

seguintes equipamentos: 

▪ Dinamômetro elétrico Horiba LDD 48” - 86 monorolo; 

▪ Amostrador de volume constante AVC-CFV Horiba modelo AVC-DPS 88; 

▪ Analisadores: Horiba Mexa 7200 (CO, HC, NOx, CO2, CH4) e 7500 DEGR 

(CO, HC, NOx, CO2, O2); 

▪ Ventilador de vazão constante para resfriamento do motor, com vazão não 

maior que 2,5 m³/s; 

▪ Balança de microgramas CAHN - C-35; 

▪ Cromatógrafo HPLC Agilent modelo 1200/1260; 

▪ Coletor de aldeídos Impinger Horiba. 

 

3.1.4 Câmara de reação 

 

Para a contenção dos gases emitidos pelo veículo e incidência dos raios UV, 

foi montada uma câmara com volume de aproximadamente 3,9 m³ feita de teflon FEP 

de 5 mil de polegada, um material inerte a esses gases e permeável aos raios 

ultravioleta, dentro de uma estrutura paralelepipédica, de dimensões 1190 x 1190 x 

2780 mm, de cantoneiras de alumínio em L de abas iguais, com dimensões de 1 ½’’ 

e espessura de 1/8’’, conforme FIGURA 15. As laterais e a parte inferior dessa 

estrutura foram recobertas por um material reflexivo, para aumentar a radiação 

incidente e não expor as pessoas ao redor à radiação.  

Foram utilizadas lâmpadas fluorescentes de dois tipos: Philips TUV30W 

G30T8 e UV–C, que emite radiação UV de onda curta com um pico a 253,7 nm, e 

Bravo F30T8/BL UV-A, que emite radiação UV de onda longa na faixa de 350-400 nm, 
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com pico de 365nm. As lâmpadas foram utilizadas tendo como base pesquisas de 

outros autores (BARNES; RUDZINSKI, 2006). 

 

FIGURA 15 – MONTAGEM DA CÂMARA 

 

FONTE: A autora (2018). 

  

Para a análise dos gases coletados na câmara, foram utilizados analisadores 

da Thermo Fisher Scientific modelos para a análise de ozônio (O3), monóxido de 

carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NO2-NO-NOx). As especificações dos 

analisadores encontram-se na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – ESPECIFICAÇÕES DOS ANALISADORES  

Especificações dos analisadores 

Modelo 42i 48i 49i 

Gases medidos Óxido de nitrogênio Monóxido de carbono Ozônio 

Vazão 0,6 L/ min 0,5 a 2 L/min 1 a 3 L/min 

Precisão ± 0,04 ppb ± 0,1 ppm 1 ppb 

FONTE: TERMO FISCHER (2018). 

 

3.1.5 Combustíveis utilizados nos ensaios 

 

Os combustíveis utilizados nos ensaios foram diesel padrão de referência 

(NBR 8689/2012; ABNT, 2012b) e biodiesel B100 (Regulamento Técnico ANP Nº 

3/2014) com a seguinte composição: Metanol + 78,0% óleo de soja + 10,8% gordura 
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de frango + 2,4% Gordura Bovina + 8,8% gordura de porco. As especificações de cada 

combustível contam no ANEXO I, uma síntese dos principais parâmetros é 

apresentada nas TABELA 5 e TABELA 6.  

 

TABELA 5 – DIESEL PADRÃO S10 LOTE/LACTEC 02/17 

Testes Especificações Resultados Métodos 

Densidade a 20 °C (kg/m³) 829,0 – 834,0 830,0 ASTM D 4052 

IP 50% Vol (°C) ≥245,0 268,1 ASTM D 86 

Teor de aromáticos policíclicos (m/m) 3,0 – 6,0 5,5% NF EN 12916 

Número de Cetano 52,0 – 54,0 52,7 NF EN ISO 5165 

Teor de enxofre (mg/kg) ≤10,0 2,0 ASTM D 5453 

FONTE: CERTIFICADO DE TESTES (2017). 

 

TABELA 6 – BIODIESEL B100 

Testes Especificações Resultados Métodos 

Densidade a 20 °C (kg/m³) 850 – 900 880,0 ASTM D 4052 

Número de Cetano Anotar 46,4 ASTM D 6890 

Teor de enxofre (mg/kg) Máximo 10 4,7 NBR 15867/2010 

Ponto de entupimento de filtro a 

frio (°C) 

Máximo 5 -1 ASTM D 6371/2017 

FONTE: CERTIFICADO DA QUALIDADE 017 (2018). 

 

Foram preparadas as misturas de diesel padrão e biodiesel nas proporções 

em volume de: 

▫ 10% de Biodiesel, com densidade de 835,0 kg/m³ (S10-B10) 

▫ 15% de Biodiesel, com densidade de 837,5 kg/m³ (S10-B15) 

▫ 20% de Biodiesel, com densidade de 840,0 kg/m³ (S10-B20) 

▫ 30% de Biodiesel, com densidade de 845,0 kg/m³ (S10-B30) 

 

3.1.6 Ferramentas de análise de dados  

 

Existem dois tipos de testes estatísticos, os paramétricos e os não 

paramétricos. Antes de definir qual teste seria aplicado, foi necessário conhecer a 

normalidade dos dados. Os dados que possuem uma distribuição normal envolvem 
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dois parâmetros: média e variância e sua principal característica é a simetria em torno 

da média. Neste caso, se utilizam testes paramétricos. Os testes não paramétricos 

são usados para os valores assimétricos, que ficam dispersos da média e são 

considerados dados não normais (PAES, 2008). 

A seguir encontra-se uma síntese das ferramentas usadas neste trabalho: 

▪ Teste de Tukey: é um teste paramétrico de comparações múltiplas para 

dados paramétricos, utilizado para testar qualquer contraste entre duas médias de 

tratamento. Por se tratar de um teste de fácil aplicação e por ser rigoroso, é um dos 

testes de comparação de média mais utilizados (OLIVEIRA, 2008). 

▪ Dendrograma: é a representação gráfica resultante de um método de 

classificação hierárquica que compara os resultados e agrupa as amostras de acordo 

com o nível de similaridade. A altura das linhas que partem dos indivíduos agrupados 

corresponde ao grau de semelhança entre os elementos. Quanto menor a distância 

entre dois pontos, maior a semelhança entre os elementos (LOESCH; 

HOELTGEBAUM, 2012). 

▪ PCA – Análise de componentes principais: esse método permite a 

redução da dimensão dos dados amostrados. É possível reescrever as amostras com 

combinações lineares das variáveis originais. Essa redução possibilita uma 

visualização mais direta dos dados e facilita a realização de análises como: 

agrupamento, variáveis de maior dispersão e correlação entre as variáveis (LATTIN; 

CARROLL; GREEN, 2011). 

A análise de componentes principais pode ser usada para avaliar a 

importância das variáveis originais escolhidas. Segundo procedimento matemático, as 

variáveis originais com maior peso na combinação linear dos primeiros componentes 

principais são as mais importantes (MOITA NETO; MOITA,1998). 

▪ Matriz de correlação: é utilizada para conhecer as correlações existentes 

entre as variáveis através do coeficiente de Pearson, comparando cada par de itens. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) é a correlação linear entre duas variáveis, 

ou seja, como duas variáveis se correlacionam entre si (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 

JUNIOR, 2009). 

Se a correlação for positiva, indica que quando uma variável cresce ou 

decresce a outra tende a fazer o mesmo. Se a correlação for negativa, indica que 

quando uma variável cresce, a outra decresce e vice-versa. O valor absoluto da 

correlação indica a força como essas duas variáveis se relacionam. Para interpretar o 
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grau de correlação entre as variáveis, utiliza-se a seguinte classificação apresentada 

na TABELA 7. 

 

TABELA 7 – INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DE CORRELAÇÃO 

Coeficiente de correlação Classificação 

0,00 a 0,30 Fraca 

0,30 a 0,60 Moderada 

0,60 a 0,90 Forte 

0,90 a 1,00 Muito forte 

FONTE: LIRA (2004). 

  

▪ Diagrama em caixas: também chamado de Boxplot, é um gráfico com 

base no resumo dos cinco números de um conjunto de dados (o valor mínimo, primeiro 

quartil, mediana, terceiro quartil e o valor máximo), construído em uma escala 

horizontal ou vertical. Esse gráfico ilustra os principais aspectos da distribuição, além 

de ser útil na comparação de distribuições. Esses valores são apresentados conforme 

a FIGURA 16 (LARSON; FARBER, 2015; FARIAS; LAURENCEL 2008). 

 

FIGURA 16 – CONSTRUÇÃO DO BOXPLOT 

 
FONTE: Adaptado de FARIAS; LAURENCEL (2008). 

 

▪ Boruta: é um algoritmo de invólucro de seleção de atributos relevantes, 

capaz de trabalhar com qualquer método de classificação que mede a importância da 

variável de saída (VIM - variable importance measure). Por padrão, Boruta usa a 

“Random Forest”. O método executa uma pesquisa “de frente para trás” para recursos 

relevantes, comparando a importância dos atributos originais com a importância 
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alcançada de forma aleatória, estimada usando suas cópias permutadas e eliminando 

progressivamente os recursos irrelevantes para estabilizar esse teste (NICODEMUS; 

MALLEY; STROBL, 2010). 

▪ Teste de Fischer (LSD - Least Significant Difference): esse método tem 

a finalidade de explorar os dados e entender melhor seu comportamento. Podem-se 

comparar médias de diferentes grupos para verificar se existe diferença significativa 

entre eles ou não. Para isso, se pode utilizar o teste não paramétrico da diferença 

mínima significativa de Fisher. O método de Fisher, para comparar todos os pares de 

médias, controla a taxa de erro ao nível de significância (α: Nível de significância do 

teste é a probabilidade de se rejeitar incorretamente a hipótese nula quando ela é 

verdadeira) para cada comparação dois a dois, mas não controla a taxa de erro do 

experimento. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

O estudo visa a medição das emissões geradas por um motor alimentado por 

diesel contendo diferentes teores de biodiesel e é regido por um plano de ensaios. O 

plano contempla a realização de, no mínimo, quatro ensaios válidos, de modo a 

permitir uma análise estatística dos resultados. 

Os ensaios que utilizam dinamômetros visam se aproximar o máximo possível 

das condições reais de um veículo em movimento em ambientes urbanos. Os bancos 

de testes podem proporcionar condições não só para a avaliação do perfil de emissão 

de poluentes oriundos da combustão incompleta, como também a medição do 

desempenho de motores (torque, potência e consumo) e o desgaste de seus 

componentes para testes de durabilidade e desenvolvimento de novas tecnologias 

(GUARIEIRO; VASCONCELOS; SOLCI, 2011). 

 

3.2.1 Procedimento de ensaio 

 

A preparação da amostra para o ensaio começa com a drenagem total do 

combustível do tanque do veículo, assegurando-se completa limpeza antes do 

reabastecimento com o combustível desejado. Também faz parte da preparação a 

calibração das pressões dos pneus das rodas propulsoras, as quais devem ser 

calibradas conforme recomendações do fabricante. 



50 

 

Para garantir a homogeneização das condições iniciais dos ensaios, é feito 

um pré-condicionamento do veículo. Essa etapa consiste em efetuar a rodagem do 

veículo na fase “transitória”, de partida a frio, e na fase “estabilizada” do ciclo. Durante 

essa etapa, não são coletadas amostras de poluentes. 

Após a realização do pré-condicionamento, e anteriormente ao ensaio, o 

veículo deve permanecer em uma área de condicionamento por um período entre 12-

36 h com uma temperatura controlada de 20-30 ºC. 

Por tratar-se de um ensaio diesel com coleta de particulado, é necessário, 

anteriormente ao ensaio, a realização da pesagem dos 4 pares de filtros, dois filtros 

para cada fase do ensaio e um par para a linha em que é retirado o gás para a câmara, 

sendo um primário e o outro secundário. 

A quantificação do material particulado é realizada por gravimetria. É 

necessário o uso de um túnel de diluição total, com fluxo turbulento para propiciar a 

formação do material particulado. Os filtros são colocados ao final do túnel de diluição 

e recebem uma amostra de fluxo contínuo do gás de escapamento diluído (DAEMME, 

2017). 

A potência resistiva do dinamômetro depende da massa e dos atritos 

relacionados à rodagem do veículo (ex. atrito com o ar). A inércia do diâmetro é dada 

por uma tabela de inércias equivalentes para diferentes faixas de massa. Para o 

veículo leve comercial utilizado nesse experimento, com motor a Diesel de 114 CV e 

volume dos cilindros de 2463 cm³, foi considerada inércia equivalente de 2268 kg. 

Coeficientes de pista para determinação e simulação da potência resistiva em 

dinamômetro foram determinados conforme NBR 10.312 (ABNT, 2014). 

Para garantir o resfriamento do motor durante o ensaio, a tampa do capô é 

aberta e um ventilador axial com vazão máxima de 2,5 m³ s-¹ é posicionado a 30±3 

cm do para-choque dianteiro. 

Com o veículo posicionado no dinamômetro, é dado início ao ensaio. Esse 

experimento é realizado adotando o ciclo de condução FTP 75 (Federal Test 

Procedure) normalizado pela NRB 6601, o qual consiste em três fases: a de partida à 

frio, a fase estabilizada e a partida à quente, conforme FIGURA 17.  
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FIGURA 17 – CICLO DE CONDUÇÃO EM VEÍCULOS LEVES 
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FONTE: VILAR et al. (2015). 

 

Entre a fase estabilizada e a de partida à quente decorre um período de 10 

min, no qual o veículo permanece desligado sobre o rolo. A execução do trajeto é 

realizada pela condução do veículo sobre o dinamômetro por um técnico, simulando 

o uso normal de um veículo em pista. 

Para a troca de marchas foram utilizadas as seguintes relações de velocidade: 

▪ Da primeira para a segunda marcha, a 20 km/h; 

▪ Da segunda para a terceira marcha, a 40 km/h; 

▪ Da terceira para a quarta marcha, a 65 km/h; 

▪ Da quarta para a quinta marcha, a 72 km/h. 

Durante o ensaio, as emissões de escapamento são coletadas e diluídas em 

ar ambiente com uma temperatura entre 20 e 30 °C, para evitar condensações e 

perdas de compostos, através de um amostrador de volume constante (AVC), que 

utiliza um venturi crítico para controlar e medir a vazão do sistema. Para a 

determinação dos hidrocarbonetos totais, é utilizado um detector de ionização da 

chama aquecido a 190 ºC, que realiza medições continuas na frequência de 1Hz 

durante todo o ciclo. Analisadores por absorção de raios infravermelhos não 

dispersivos (IND) são utilizados para determinação e quantificação do monóxido e 

dióxido de carbono. Para a determinação dos óxidos de nitrogênio (NOx), foram 

empregados analisadores por luminescência química (DAEMME, 2017). 
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De forma simplificada, a FIGURA 18 representa a sala de ensaios para 

veículos leves com a câmara de reação. 

 

FIGURA 18 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO EXPERIMENTO 

FONTE: Adaptado de DAEMME (2017). 

 

A medição das concentrações de HC, NOx, CO e CO2 coletadas é realizada 

de forma automática, imediatamente após a conclusão de cada fase de coleta das 

amostras. Após a quantificação pelos detectores, a massa é determinada 

considerando a concentração, densidade e volume total amostrado, sendo o resultado 

final normalizado pela distância percorrida no ensaio e expresso em g km−1. Os filtros 

foram novamente pesados ao término do ensaio e os resultados comparados com os 

obtidos previamente. Sua massa foi determinada por gravimetria. 

As emissões de formaldeído e acetaldeído foram medidas pela técnica de 

cromatografia líquida de alto desempenho ou high performance liquid chromatography 

(HPLC), de acordo com a norma ABNT NBR 12026 que prescreve o método para 

quantificação de aldeídos e cetonas contidos no gás de escapamento emitidos por 

veículos leves durante o ciclo de condução FTP-75. A cromatografia líquida tem como 

aplicação geral a separação e análise de misturas de compostos não voláteis, que no 

caso do formaldeído e acetaldeído são derivatizados com a DNPH (2,4-

dinitrofenilhidrazina).  
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3.2.2 Referências normativas para ensaios de emissões primárias 

 

Os ensaios de emissões em veículos rodoviários automotores leves são 

normalizados pela NBR 6601 - Determinação de hidrocarbonetos, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e material particulado no gás de 

escapamento (ABNT, 2012).  

O consumo de combustível durante o ciclo urbano é determinado pelo método 

de balanço de carbono, preconizado pela NBR 7024, considerando as emissões de 

CO, THC e CO2, sendo expresso em km L−1 (ABNT, 2017). 

A coleta e análise de aldeídos e cetonas contidas no gás de escapamento 

para veículos do ciclo Otto é definida pela NBR 12026, pelo método DNPH por 

cromatografia em fase líquida (ABNT, 2016). 

Para a determinação da resistência ao deslocamento por desaceleração livre 

em pista de rolamento e simulação em dinamômetro, é utilizada a norma NBR 10312. 

(ABNT, 2014). 

 

3.2.3 Determinação do método de coleta e análise do O3 

 

Durante o ensaio do veículo no dinamômetro, as emissões de escapamento 

foram coletadas de forma contínua no interior do amostrador de volume constante 

(AVC). As amostras integradas de cada ensaio foram direcionadas para uma câmara 

e irradiadas com luz ultravioleta (UV) e visível, simulando, desse modo, a luz do sol.  

Os raios UV foram gerados por 8 lâmpadas posicionadas na parte superior da 

estrutura. Na parte inferior da estrutura, e interiormente na câmara foi colocado um 

ventilador de 100 mm para melhorar a homogeneização dos gases na câmara. 

Uma bomba de vazão 50 L min-1 foi utilizada para bombear os gases de 

exaustão do AVC para a câmara, isso concomitantemente ao ensaio. 

Para a análise dos gases coletados, foram utilizados analisadores da Thermo 

Fisher Scientific modelos 49i, 48i e 42i para a análise de ozônio (O3), monóxido de 

carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NO2-NO-NOx), respectivamente. 

A coleta e análise dos gases do ensaio seguiu o seguinte procedimento: 

▪ Uma hora antes do ensaio são ligados os analisadores, para 

estabilizarem, e o ventilador; 

▪ Os tubos de ligação da câmara para os analisadores são conectados; 
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▪ A entrada da bomba é conectada à câmara e ligada para essa ser 

esvaziada durante 50 min. Desliga-se a bomba após esse período. 

▪ A entrada da bomba é desconectada da câmara e conectada ao AVC e 

sua saída conectada à câmara; 

▪ Assim que o ensaio é iniciado a bomba deve ser ligada, e sua vazão 

aferida em 5 momentos, início da 1ª fase, início e final da 2ª fase e início 

e final da 3ª fase; 

▪ No período de aproximadamente 10 minutos que compreende o intervalo 

entre a segunda e terceira fase, a bomba é desligada, sendo religada logo 

após o início da terceira; 

▪ Ao término do ensaio a bomba é desligada e desconectada do AVC; 

▪ As lâmpadas então são ligadas e permanecem irradiando a mistura de 

gases por uma hora; 

▪ Ao final dessa hora, a câmara é esvaziada e purgada. 

Esse arranjo possibilita realizar experimentos reprodutíveis, isentos da 

influência de variáveis meteorológicas locais. Foram acompanhadas as espécies 

monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e ozônio.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADOS EMISSÕES VEICULARES 

 

Foram realizados no mínimo quatro ensaios com cada mistura de 

combustível. Os valores médios e os coeficientes de variação das emissões 

legisladas, em relação aos diferentes teores de biodiesel, podem ser observados na 

TABELA 8. Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos 

serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. De uma forma 

geral, se o CV for menor ou igual a 15% é considerado baixa dispersão (PEREIRA, 

2015). 

 

TABELA 8 – MÉDIAS E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE CADA PARÂMETRO COM CADA 
COMBUSTÍVEL.  

Parâmetros 

B0 B10 B15 B20 B30 

Médias 
CV 
(%) 

Médias 
CV 
(%) 

Médias 
CV 
(%) 

Médias 
CV 
(%) 

Médias 
CV 
(%) 

THC         
g/km 

0,434 6,0 0,415 2,5 0,388 3,5 0,373 4,3 0,363 6,4 

CO                 
g/km 

2,326 2,1 2,317 4,0 2,303 1,4 2,382 3,3 2,421 3,3 

NOx        
g/km 

1,512 1,0 1,519 2,9 1,472 1,5 1,430 2,2 1,487 1,5 

CO2          
g/km  

264,4 0,8 264,2 0,6 264,6 0,6 263,6 0,8 266,73 0,2 

CH4         
g/km 

0,01140 7,8 0,01140 4,8 0,011 0,0 0,01075 4,7 0,01140 7,8 

NMHC      
g/km 

0,426 6,1 0,406 2,5 0,380 3,3 0,365 4,3 0,355 6,5 

AUTONOMIA 
km/l 

9,769 0,8 9,842 0,7 9,861 0,6 9,926 0,9 9,868 0,1 

MP          
g/km 

0,0590 4,6 0,0630 5,0 0,0574 4,0 0,0581 6,2 0,0619 6,2 

HCHO                 
g/km 

0,0474 8,2 0,0391 8,0 0,0453 18,1 0,0497 5,8 0,0478 3,7 

CH3CHO 
g/km 

0,0188 7,1 0,0149 18,2 0,0169 15,2 0,01763 4,6 0,01866 3,6 

RCHO      
g/km  

0,0661 7,8 0,0540 10,5 0,062 17,3 0,0673 4,8 0,0664 3,1 

FONTE: A autora (2018). 
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Para analisar os dados com distribuição normal, foi aplicado o teste de 

comparação múltipla de Tukey. Para a análise dos dados que não seguem uma 

distribuição normal (valores assimétricos, que ficam dispersos da média), utilizou-se 

o teste de Fischer, inferência realizada sem considerar nenhuma distribuição, somente 

os valores amostrais. Também foi utilizado o Boxplot para avaliar e comparar o 

formato, tendência central e variabilidade de distribuições de amostra, com a variação 

de cada variável em relação ao teor de biodiesel, com nível de significância de 5% 

(α = 0,05). 

Para a interpretação dos gráficos, entende-se que se a linha vertical 

(vermelha) cruza a linha horizontal (preta), então não existe diferença entre as médias, 

com nível de 95%. Caso contrário, existe diferença com nível de confiança de 95% 

entre as médias. Cada linha horizontal é um comparativo entre duas médias de 

diferentes teores de biodiesel. Os teores que estão sendo analisados estão no eixo 

vertical, por exemplo: 10-0 indica que está sendo calculado o contraste das médias 

dos teores de biodiesel 0% e 10%. Caso a linha horizontal cruze a linha em vermelho 

que está fixada em zero, significa que não existe diferença significativa nas médias 

entre esses dois teores de biodiesel. 

Na FIGURA 19 são apresentados os resultados das emissões de THC com 

os diferentes teores de biodiesel. Foram observadas diferenças estatísticas 

significativas entre as médias dos combustíveis B15 e B0, B20 e B0, B30 e B0, B30 e 

B10. Conforme observado no gráfico Boxplot, existe uma tendência na diminuição do 

THC à medida que aumenta o teor de biodiesel. Conforme revisão da literatura, 

Ghazali et al. (2015), e Agarwal; Shrivastava e Pradad (2016), confirmam essa 

tendência. 

A emissão de THC está diretamente ligada à eficiência da combustão. Os 

derivados de petróleo têm níveis mais elevados de concentração deste gás quando 

comparado com os combustíveis renováveis, como o biodiesel (CHIAPINOTTO, 

2017). 

Nos resultados das emissões de CO, apresentados na FIGURA 20, não é 

rejeitada a hipótese de igualdade entre as médias de todos os níveis de biodiesel, pois 

nenhuma média se difere. Nesse caso, não foi observado um comportamento similar 

ao THC, pois não houve diferença estatística para emissão de CO entre as misturas 

de combustíveis utilizadas. 
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FIGURA 19 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL - HIDROCARBONETOS TOTAIS  

 

FONTE: A autora (2018). 

 

FIGURA 20 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL – MONÓXIDO DE CARBONO 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

Em relação ao NOx, nas amostras do presente estudo não se observou um 

comportamento linear nos teores de biodiesel observando apenas uma menor 

emissão com a mistura B20, conforme FIGURA 21. Por meio do teste de Tukey, foram 
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observadas diferenças estatísticas significativas entre as médias dos combustíveis 

B0-B20, B10-B15, B10-B20 e B20-B30. 

 

FIGURA 21 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL – ÓXIDOS DE NITROGÊNIO  

 
FONTE: A autora (2018). 

 

Alguns autores como Man et al. (2016), mostram que a adição de biodiesel 

leva a um aumento nas emissões de NOx. Esse aumento tende a ser mais significativo 

em motores abastecidos com misturas acima de 30% de biodiesel. Segundo os 

autores Agarwal Gupta e Dhar (2017), a maioria dos trabalhos sobre as características 

de emissão de biodiesel relataram aumento das emissões de NOx com o biodiesel.  

Entretanto, um estudo realizado em motores abastecidos com B5, B7 e B20 

utilizando dois ciclos de ensaios (ESC e ETC), mostra resultados estatisticamente 

iguais para as diferentes misturas nos dois ciclos (BORIO, 2015).  

Da Silva et al. (2017) apresentam em seu estudo que para alguns tipos de 

biodiesel, o aumento no teor de biodiesel na mistura ocasiona uma diminuição nas 

emissões de NOx. 

O valor de NOx é muito elevado para o modelo ensaiado, a emissão medida 

está acima do limite permitido pela legislação, que para a fase L4 é de 1,00 g km-1. A 

geração de NOx pode variar dependendo de vários fatores, como o aumento da 

temperatura durante o processo de combustão, o tipo e a qualidade do combustível e 

as condições de operação do motor (RIBAS et al., 2016). 
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A FIGURA 22 apresenta as emissões de dióxido de carbono. Não é rejeitada 

a hipótese de igualdade entre as médias de todos os níveis de biodiesel, pois 

nenhuma média se difere. O CO2 está diretamente ligado à qualidade da combustão 

e tem um peso significativo no cálculo de consumo do veículo que, além do CO2, leva 

em conta os seguintes aspectos: THC, CO e densidade do combustível. Também está 

relacionado à eficiência da queima do combustível. 

 

FIGURA 22 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL – DIÓXIDO DE CARBONO. 

 

FONTE: A autora (2018). 

  

Os resultados encontrados por Agarwal, Shrivastava e Prasad (2016) 

apresentam a mesma tendência. A emissão de CO2 do motor abastecido com B20 foi 

ligeiramente inferior ao abastecido com diesel. Isso ocorre devido à presença de 

oxigênio nas moléculas de biodiesel, que resulta em uma combustão mais eficiente, 

diminuindo as emissões. 

Conforme observa-se na FIGURA 23, não é rejeitada a hipótese de igualdade 

entre as médias de CH4 de todos os níveis de biodiesel, pois nenhuma média se difere.  

O gás metano é um contribuinte importante para o efeito estufa. As emissões 

por veículos não causam prejuízos significativos à saúde nos níveis ambientais 

encontrados, mas contribuem para o fenômeno do aquecimento global (CETESB, 

2016). 
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FIGURA 23 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL - METANO 

FONTE: A autora (2018). 

 

O NMHC apresentado na FIGURA 24 segue a mesma tendência do THC, isto 

é, reduz com o aumento do biodiesel. Os hidrocarbonetos não metano (NMHC) 

compreendem todos os compostos orgânicos gerados no processo de combustão 

exceto o metano, ou seja, é a relação do THC - CH4.  

 

FIGURA 24 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL – HIDROCARBONETOS NÃO METANO 

 

FONTE: A autora (2018). 
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A FIGURA 25 apresenta os resultados de autonomia urbana. Não é rejeitada 

a hipótese de igualdade entre as médias dos níveis de biodiesel: (0-15); (10-15); (10-

20); (10-30); (15-20); (15-30); (20-30).  

 

FIGURA 25 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 

TEORES DE BIODIESEL – AUTONOMIA URBANA 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

O resultado esperado de acordo com Bakeas, Karavalakis e Stournas (2011) 

é que a autonomia diminua com o aumento de teor de biodiesel, porque o diesel possui 

maior poder calorífico que o biodiesel. Porém, essa tendência não foi encontrada no 

presente estudo devido à baixa variabilidade dos resultados. 

Com relação às emissões de material particulado apresentado na FIGURA 26, 

não é rejeitada a hipótese de igualdade entre as médias de todos os níveis de 

biodiesel. Como nenhuma média difere, neste caso, as emissões de material 

particulado não são afetadas de forma significativa pelas misturas de biodiesel.  

Não há diferença estatística para este estudo, mas alguns autores, como 

Karin et al. (2017) e Guimarães et al. (2018) mostram que a emissão de material 

particulado diminui com o aumento do teor de biodiesel, já que o maior percentual de 

material particulado resulta da combustão incompleta do óleo diesel. Essa redução 

tende a ocorrer devido a presença de oxigênio nas moléculas de biodiesel, sendo essa 

uma de suas vantagens mais significativas, devido aos danos que causam ao 

ambiente e, principalmente, à saúde (GUARIEIRO; VASCONCELOS; SOLCI, 2011). 
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FIGURA 26 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES LEGISLADAS COM DIFERENTES 

TEORES DE BIODIESEL – MATERIAL PARTICULADO 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

As emissões de aldeídos gerados no motor Diesel também foram medidas 

neste trabalho. Nas emissões veiculares, a preponderância de aldeídos se concentra 

no formaldeído e no acetaldeído, razão pela qual essa pesquisa se limitou a medir 

esses dois compostos carbonílicos.  

Conforme resultados apresentados na FIGURA 27, não se rejeita a hipótese 

de igualdade entre as seguintes médias de formaldeído dos níveis de biodiesel: (0-

10); (0-15); (0-20); (0-30); (10-15); (15-20); (15-30); (20-30). 

 

FIGURA 27 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DE FORMALDEÍDO COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL 

 

FONTE: A autora (2018). 
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A emissão de aldeídos não é regulamentada para veículos a diesel e na 

literatura não existe uma tendência definida. Um estudo realizado com ensaios ciclo 

ESC (European Stationary Cycle) em motores abastecidos com diferentes teores de 

biodiesel demonstrou um aumento do formaldeído quando se aumenta a participação 

do biodiesel (BORIO, 2015). 

Para o acetaldeído, não se rejeita a hipótese de igualdade entre as médias 

dos níveis de biodiesel: (0-15); (0-20); (0-30); (10-15); (10-20); (15-20); (15-30); (20-

30), conforme FIGURA 28.  

 

FIGURA 28  – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DE ACETALDEÍDO COM DIFERENTES 
TEORES DE BIODIESEL 

 
FONTE: A autora (2018). 

 

A emissão de acetaldeído é menor que a de formaldeído. Convém ressaltar 

que ocorre o inverso em veículos do ciclo Diesel, quando comparados aos do ciclo 

Otto, principalmente com a utilização de etanol, onde a emissão de acetaldeído é 

preponderante. A formação do acetaldeído provém de reações de oxidação durante o 

processo da combustão do etanol (DAEMME, 2016; BORIO et al., 2019).  

A FIGURA 29 apresenta resultados das médias de aldeídos totais, que é a 

soma do formaldeído e acetaldeído, aldeídos mais expressivos no processo de 

oxidação dos combustíveis.  
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FIGURA 29 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DE ALDEÍDOS TOTAIS COM 
DIFERENTES TEORES DE BIODIESEL   

 
FONTE: A autora (2018). 

 

Os aldeídos provenientes da exaustão do motor são formados por reações de 

oxidação do combustível resultante da combustão incompleta ou de seus 

subprodutos. As reações químicas envolvendo o metano, hidrocarbonetos com dois 

carbonos e etanol são os principais mecanismos de formação de aldeídos em motores 

(DAEMME, 2012). 

Nas figuras anteriores, onde são apresentados os testes de Tukey ou Fischer 

e os Boxplots de cada variável, pode-se observar apenas uma variável de cada vez, 

mas não se observa como elas estão relacionadas entre si. Na FIGURA 30 é 

apresentada uma análise aplicada, de correlação linear (Pearson), entre duas 

variáveis. Se a correlação for positiva, indica que quando uma variável cresce ou 

decresce, a outra tende a fazer o mesmo. Se a correlação for negativa, indica que 

quando uma variável cresce, a outra decresce e vice-versa. O valor absoluto da 

correlação indica a força como essas duas variáveis se relacionam, quanto maior o 

valor (positivo ou negativo), mais forte a associação. Para verificar a correlação entre 

duas variáveis, basta cruzar a linha referente à primeira variável com a coluna da 

segunda. 

É importante ressaltar que a matriz de correlação utiliza todo o conjunto de 

dados disponível, ao contrário do PCA e dendrograma, onde a dimensionalidade dos 

dados é reduzida. 
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FIGURA 30 – MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

Pela FIGURA 30, é possível inferir algumas relações entre as variáveis. 

Inicialmente, observa-se uma forte correlação entre as emissões de formaldeído, 

acetaldeído e RCHO, indicando que esses dois aldeídos são formados pelos mesmos 

processos durante a combustão do combustível, porém o teor de biodiesel tem uma 

fraca correlação com a emissão dessas carbonilas. Outra importante correlação que 

se pode observar é a forte correlação negativa entre o uso do biodiesel e a redução 

nas emissões de THC e NMHC, o que indica que ocorre uma maior eficiência na 

queima com o uso do biocombustível. Uma correlação observada, em geral contrária 

à maioria das referências bibliográficas é a média correlação negativa entre o teor de 

biodiesel e a formação de NOx e também uma média correlação positiva entre os NOx 

e MP. Já uma correlação não esperada nesses ensaios foi uma média correlação 
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positiva entre o CO e o uso do biodiesel, onde a grande maioria dos autores afirma 

que o uso do combustível com oxigênio em sua molécula promove uma maior 

conversão do CO a CO2, mas certamente outros processos que ocorrem durante a 

queima e mesmo no pós queima podem afetar os teores de CO. 

Outra forma de analisar padrões é pela análise de componentes principais 

(PCA). O ângulo entre as setas indica como elas podem ser agrupadas/categorizadas. 

O sentido/direção da seta indica como a variável se correlaciona com as demais 

(positiva ou negativamente). Serve para facilitar o manuseio das variáveis, no sentido 

de que se pode tomar 11 variáveis e separá-las em 2 ou 3 categorias. Então, ao invés 

de analisar 11 variáveis, seriam analisadas somente 2 ou 3 categorias, onde cada 

categoria é uma combinação de todas as variáveis. 

A FIGURA 31 apresenta os dados de autovalores, que são as variâncias dos 

componentes principais. Para este estudo, foram escolhidos os componentes 1 e 2 

como mais representativos, visando reduzir a dimensionalidade dos dados. 

 

FIGURA 31 – AUTOVALOR E PORCENTAGEM DE VARIÂNCIA DOS COMPONENTES  

 

Fonte: A autora (2018). 

 

Pelo PCA da FIGURA 32, observa-se que a autonomia, variável ligada 

diretamente ao consumo, está inversamente ligada a todas as demais variáveis, em 

maior grau ao grupo formado por MP, CO2, CH4, NMHC, NOx e THC. Já o formaldeído, 

acetaldeído e aldeídos totais estão em uma região mais agrupada com relação alta 

entre si e menor relação às demais variáveis. Existe correlação alta entre MP e CH4. 
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Cabe ressaltar que esse PCA apresentado explica 60,2% dos dados representados 

pelas dimensões 1 e 2. 

 

FIGURA 32 – PCA EMISSÕES VEICULARES 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

Foi utilizado também o teste de Boruta para verificar quais variáveis são 

importantes para explicação da variável selecionada. O Boruta utiliza o algoritmo 

Random Forest para fazer essa classificação de importância. Em verde, estão as 

variáveis importantes e em vermelho, as variáveis que não são importantes para a 

variável selecionada. A FIGURA 33 mostra que as variáveis importantes em relação 

à emissão de óxidos de nitrogênio são: teor de biodiesel, particulado, NMHC, THC, 

CH4 e autonomia. A FIGURA 34 mostra que as variáveis importantes para explicação 

da emissão de material particulado são: NOx, CH4, autonomia e CO2. O aumento dos 

aldeídos não influencia na formação do MP.  
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FIGURA 33 – TESTE DE BORUTA - NOx 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

FIGURA 34 – TESTE DE BORUTA – MATERIAL PARTICULADO 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

Os dados do Boruta confirmam o que se observou no PCA. São ferramentas 

distintas, porém os resultados são semelhantes. Cabe ressaltar que os dados 

utilizados nos cálculos das figuras 26 e 27 são das variáveis coletadas e mensuradas 

durante o ensaio no dinamômetro (ensaio padrão para veículo), logo os compostos 

apresentados são relativos às emissões primárias.  
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4.2 RESULTADOS PARA OZÔNIO 

 

Os compostos coletados na câmara de reação, medidos pelos analisadores, 

foram estudados separadamente. Os valores médios das variáveis em relação aos 

diferentes teores de biodiesel são apresentados na TABELA 9. 

 

TABELA 9 – MÉDIAS DOS PARÂMETROS ANALISADOS NA CÂMARA  

      

Gases  B0 B10 B15 B20 30 

O3 

(ppb) 
-13,362 -9,640 -14,662 -12,797 -15,130 

NO 
(ppb) 

-2302,945 -1743,412 -1668,838 -1582,072 -1202,934 

NOX 

(ppb) 
-1658,135 -976,730 -1386,237 -1117,915 -631.188 

CO 
(ppm) 

-2174,425 -2918,000 -1712,700 -1895,450 -1097,740 

NO2 

(ppb) 
644,810 766,683 282,600 464,158 571,746 

FONTE: A autora (2018). 

 

Os valores dos gases medidos na câmara foram obtidos através da diferença 

entre o valor final e o valor inicial. A variação na concentração das espécies químicas 

que ocorre devido às reações, possui duas características de formação: 

a) De produtos, quando a concentração da espécie química é maior ao final 

do período de irradiação, resultando em um valor positivo; 

b) De consumo de reagentes, quando a concentração da espécie química é 

menor que a inicial no período de irradiação, resultando em um valor 

negativo. 

A medição foi realizada durante uma hora, é possível observar nesse período 

que o NO consumiu o O3, formando o NO2, resultado em um valor positivo. 

Para analisar os dados coletados na câmara foram utilizadas as mesmas 

ferramentas estatísticas: teste de Tukey, teste de Fischer e Boxplot. 

A FIGURA 35 mostra os resultados do ozônio. Não se rejeita a hipótese de 

igualdade entre as médias paras todos os níveis de biodiesel. Nenhuma média se 

difere, indicando que, para os ensaios realizados, o teor de biodiesel não interferiu no 

processo de formação de O3. 
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FIGURA 35 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DOS ANALISADORES DE O3 

FONTE: A autora (2018). 

 

Na FIGURA 36, não se rejeita a hipótese de igualdade entre as médias para 

todos os níveis de biodiesel. 

 

FIGURA 36 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DOS ANALISADORES DE NOx 

 

FONTE: A autora (2018). 
 

Na FIGURA 37, apesar do teste de Tukey indicar um nível de rejeição, 

observa-se, pelos valores do Boxplot, que os níveis de NO aumentam com o teor de 

biodiesel e isso pode interferir no processo de consumo de O3 pelo NO.  
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FIGURA 37 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DOS ANALISADORES DE NO 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

Na FIGURA 38, não se rejeita a hipótese de igualdade entre as médias de 

todos os níveis de biodiesel para o NO2. 

 

FIGURA 38 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DOS ANALISADORES DE NO2 

FONTE: A autora (2018). 

 

Não se rejeita a hipótese de igualdade entre as médias de todos os níveis de 

biodiesel (FIGURA 39). Nenhuma média se difere, indicando que para os ensaios 
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realizados, o teor de biodiesel não interferiu na emissão de CO ou possivelmente na 

eficiência da queima. 

 

FIGURA 39 – RESULTADOS DE MEDIÇÃO DE EMISSÕES DOS ANALISADORES DE CO 

 

FONTE: A autora (2018). 

 

A FIGURA 40 apresenta uma matriz de correlação para as emissões 

secundárias. 

FIGURA 40 – MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

 
FONTE: A autora (2018). 
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A FIGURA 41 mostra os autovalores para os componentes dos analisadores. 

Para este estudo, foram escolhidos os componentes 1 e 2 como mais representativos, 

visando reduzir a dimensionalidade dos dados. 

 

FIGURA 41 – AUTOVALOR E PORCENTAGEM DE VARIÂNCIA DOS COMPONENTES  

 

FONTE: A autora (2018). 

 

Observa-se na FIGURA 42 que existem correlações altas entre as variáveis 

CO, NO e combustível, de acordo com a proximidade e o comprimento do vetor.  

 

FIGURA 42 – PCA – ANALISADORES 

 

FONTE: A autora (2018). 
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As variáveis CO e combustíveis apresentam contribuições similares. Não 

existe correlação entre as variáveis NO2 e combustível. O PCA apresentado explica 

67,09% dos dados representados pelas Dimensões 1 e 2. 

Foi utilizado também o teste de Boruta para o ozônio, apresentado na FIGURA 

43. De acordo com o Boruta, nenhuma variável é importante para explicar a emissão 

de O3. 

 

FIGURA 43 – TESTE DE BORUTA – OZÔNIO 

 

FONTE: A autora (2018).  

 

Para analisar os resultados, uma abordagem estatística multivariada foi 

aplicada usando a Linguagem R. Embora tenham sido aplicadas diferentes 

ferramentas estatísticas, todas elas apresentaram resultados semelhantes. 
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CONCLUSÕES  

 

Este trabalho explorou os resultados das emissões de gases de um veículo 

abastecido com diesel e com diferentes teores de biodiesel.  

As emissões de NOx foram menores na mistura B20, porém as emissões 

ficaram altas em todas as misturas de combustível, quase 50% acima dos limites 

estabelecidos pelo PROCONVE para a fase do veículo ensaiado. 

A composição do biodiesel pode ocasionar a diminuição nas emissões de 

NOx. Os resultados encontrados contrariam grande parte da literatura pesquisada, em 

que, na maioria dos estudos, a adição de biodiesel leva a um aumento do NOx, e para 

outros autores, esse aumento é mais significativo com misturas acima de 30%. 

Os resultados de THC apresentados corroboram os encontrados na literatura. 

Com o aumento do teor do biodiesel, ocorre uma redução nas emissões de THC. A 

mesma conclusão se aplica quando foram analisados os resultados de medição de 

NMHC, indicando que ocorre uma maior eficiência na combustão do motor com o uso 

do biocombustível. 

O uso de diferentes teores de biodiesel não impactou de forma significativa 

nas emissões médias de CO e CO2, que foram consideradas estatisticamente iguais. 

Em relação ao MP, não houve diferença estatística, porém as médias das 

emissões foram menores com as misturas B10 e B15. 

Pode-se observar neste trabalho que a emissão de aldeídos totais 

(formaldeído + acetaldeído) do veículo diesel não é desprezível. A média ficou acima 

do limite para veículos do ciclo Otto da mesma fase da amostra. Embora não existam 

limites de emissões de aldeídos para veículos diesel, os resultados mostram que 

essas emissões merecem maior estudo e não devem ser negligenciadas. 

Os resultados obtidos na câmara de reação indicam que o teor de biodiesel 

não interfere diretamente no processo de formação de ozônio, porém os níveis de NO 

e NO2 aumentam com a proporção do biodiesel na mistura e isso pode interferir no 

processo de consumo de O3 pelo NO. Estudos realizados por outros autores 

confirmam essa tendência. 

Vale ressaltar que os resultados apresentados nesta pesquisa são restritos a 

uma única amostra veicular, de modo que devem ser considerados parciais e a ela 

limitados. 
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4.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Recomenda-se o desenvolvimento de pesquisa semelhante, abordando 

veículos de outras configurações e na fase atual do PROCONVE. 

Sugere-se também testes com diferentes misturas de biodiesel/diesel, com 

teor acima de 30%. 

Em relação à câmara, uma alternativa seria deixar os compostos expostos à 

luz por um tempo superior a 1h, para acompanhar as reações por um período maior. 
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