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RESUMO 

O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu em 2002 o PROMOT - Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. O PROMOT 
determinou limites de emissões para os gases de exaustão provenientes desses 
veículos, atendo-se às emissões de CO (monóxido de carbono), THC (total de 
hidrocarbonetos) e NOx (óxidos de nitrogênio). No entanto, não foram estabelecidos 
limites para os aldeídos. Atualmente a legislação também não prevê metodologia 
para medição desses compostos nessa classe de veículo automotor. Na literatura 
disponível não foram encontrados estudos conclusivos a respeito de aldeídos em 
ciclomotores e motociclos. Para os países emergentes, em especial para o Brasil, 
este estudo é muito importante, tendo em vista as características do combustível, a 
entrada no mercado de motociclos “flex fuel”, e o crescente aumento da frota de 
motos, provocado pelo preço atrativo e pelas flexíveis condições de financiamento. 
Para efeitos de saúde pública, os aldeídos são classificados como irritantes e 
narcóticos. Sua neurotoxicidade é comprovada em altas concentrações na 
atmosfera. Concentrações menores irritam as mucosas dos olhos, do nariz e 
provocam constrição dos brônquios. A presente pesquisa apresenta resultados de 
testes em dinamômetro de chassis, conforme metodologia estabelecida pelo 
CONAMA, das emissões regulamentadas (CO, THC e NOx) e dos aldeídos 
(acetaldeído e formaldeído) em uma amostra de motociclos, contemplando 
indivíduos das fases M1, M2 e M3 do PROMOT. Sendo que um dos motociclos da 
fase M3 continha a tecnologia “flex fuel”, propiciando a realização de testes com 
diferentes teores de etanol no combustível. Os métodos aplicados para determinar e 
quantificar os compostos se mostraram eficazes. Os resultados finais são 
comentados e apresentados, contemplando as emissões instantâneas coletadas 
antes e após o catalisador, com uso da técnica FTIR (espectroscopia na região do 
infravermelho com transformada de Fourier), e quantificados pela técnica de 
cromatografia em fase líquida. Os valores médios da emissão de aldeídos totais, 
utilizando-se de gasolina de referência, foram de 19,05 mg/km, 16,49 mg/km e 3,99 
mg/km, respectivamente, para as fases M1, M2 e M3. Os resultados demonstraram 
que as emissões de aldeídos em motociclos não são desprezíveis e merecem 
atenção. 
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ABSTRACT 

The Brazilian Ministry for Environment established in 2002 the Air Pollution Control 
Program for motorcycles (PROMOT) which established exhaust gas emission limits 
for CO (carbon monoxide), THC (total hydrocarbons) and NOx (nitrogen oxides). 
However, limits for aldehydes have not been established. Also, the current legislation 
does not present a specific methodology to measure these compounds in 
motorcycles and conclusive studies about aldehydes in mopeds and motorcycles 
have not been found in the existing literature. For emerging countries, especially in 
Brazil, this study is very important, considering the fuel characteristics, the 
introduction of flex fuel motorcycles into the market, and the growing number of 
motorcycles, due to attractive prices and flexible payment conditions. For purposes of 
public health, aldehydes are classified as irritants and narcotics. Its neurotoxicity is 
well established in high concentrations in the atmosphere. Smaller concentrations 
irritate eye and nose mucosae, and cause bronchoconstriction. This research 
presents chassis dynamometer tests results, in accordance to the National 
Environmental Council (CONAMA) methodology. Regulated emissions (CO, THC 
and NOx) and aldehydes (acetaldehyde and formaldehyde) have been measured in 
PROMOT M1, M2 and M3 phase motorcycles with reliable results. The phase 3 
motorcycle was Flex-fuel and was tested with different ethanol/gasoline blends. The 
FTIR technique was used to determine pre and post catalytic converter emissions 
and the liquid-phase chromatography technique was applied as well. Average values 
for total aldehydes emissions, were 19.05 mg/km, 16.49 mg/km and 3.99 mg/km, 
respectively, for the M1, M2 and M3 phases. The results demonstrated that aldehyde 
emissions in motorcycles are not negligible. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A preocupação ambiental no planeta está em discussão na atualidade. 

Sendo abordados com frequência os temas da emissão de poluentes e aquecimento 

global, causados principalmente pelo efeito estufa, bem como dos impactos 

ocasionados pela influência do homem e seu cotidiano (1, 2, 3). Neste contexto, 

como os motores a combustão interna continuarão sendo, nos próximos anos, a 

principal forma de propulsão dos veículos (4), os impactos ao meio ambiente e à 

saúde pública gerados pelas emissões das fontes móveis assumem relevante 

importância, especialmente nos grandes centros urbanos (5, 6, 7). 

 De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de julho de 1981, que trata da Política 

Nacional do Meio Ambiente, o termo poluição é definido como “a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, 

prejudiquem a saúde, a segurança, o bem estar da população, criem condições 

adversas às atividades socioeconômicas, afetem desfavoravelmente a biota e 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia 

em desacordo com os padrões estabelecidos” (8). 

 No Brasil, no que tange às emissões automotivas, essa preocupação não é 

recente. Em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), instituiu o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), 

que impôs um cronograma para reduzir gradualmente a emissão de poluentes para 

veículos leves e pesados (9). A partir disso, os limites de emissões vêm sendo 

gradativamente reduzidos com a participação de diversos segmentos da sociedade e 

do setor automotivo, como: fabricantes de veículos e autopeças, combustíveis e 

lubrificantes, entidades de classe, órgãos do governo, centros de pesquisa, 

universidades, etc. 

 No que diz respeito aos motociclos, a legislação para controle de emissões é 

mais recente. Nos países com grande tradição no controle de emissões veiculares, 

como os que integram a Comunidade Europeia, onde a legislação para automóveis 

foi estabelecida no ano de 1970 (10), a implantação dos limites de emissões dos 

motociclos vigora desde 1990 (11), com restrição acentuada dos limites a partir de 

1999 (12). 
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 No Brasil, na instauração do PROCONVE se decidiu por não legislar as 

emissões em motociclos, por essa frota não ser considerada relevante naquele 

momento (13). No entanto, com as mudanças de cenário, em 2002, o CONAMA foi 

motivado a criar o Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e 

Veículos Similares - PROMOT devido a alguns fatores, dentre os quais se destacam: 

a) o expressivo crescimento da frota de motociclos e similares nas principais 

regiões metropolitanas; 

b) a emissão de poluentes por motociclos e similares contribui para a contínua 

deterioração da qualidade de vida, especialmente nos grandes centros; 

c)  os motociclos e similares são fontes relevantes de emissão de poluentes 

nocivos à saúde pública e ao meio ambiente; 

d) a existência de tecnologias adequadas, de eficácia comprovada, que 

permitem atender as necessidades de controle da poluição; 

e) a inexistência, até aquela data, de limites para emissão destes tipos de 

veículos. 

 Com a implantação do PROMOT, a primeira etapa do programa teve início 

em 2003 (14). Na TABELA 1 estão apresentadas as fases e limites do programa. 

 

TABELA 1 - LIMITES DE EMISSÃO PARA CICLOMOTORES, MOTOCICLOS E SIMILARES, EM 
CONCORDÂNCIA COM AS FASES PREVISTAS PELO PROMOT 

Veículos Fase Cilindrada 
CO 

(g/km) 
THC + NOx 

(g/km) 
THC 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
CO (%) 

marcha lenta 

Ciclomotores 
Fase 1 - 2003 - 6,0 3,0 - - - 

Fase 2 - 2005 - 1,0 1,2 - - - 

Motociclos e 
Similares 

Fase 1 - 2003 
≤ 250 cc 

13,0 
- 

3,0 0,3 
6,0 

> 250 cc - 4,5 

Fase 2 - 2005 
< 150 cc 

5,5 
- 1,2 

0,3 
- 

≥ 150 cc - 1,0 - 

Fase 3 - 2009 
< 150 cc 

2,0 
- 0,8 

0,15 
- 

≥ 150 cc - 0,3 - 

FONTE: DADOS CONAMA 297/2002 (14), 342/2003 (15) 

 

 Segundo a definição do CONAMA (14), ciclomotores são veículos providos 

de motor com até 50 centímetros cúbicos (cc) e velocidade máxima inferior a 50 
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km/h. Motociclos e similares são veículos automotores com motor acima de 50 cc e 

com velocidade superior a 50 km/h. 

 Atualmente, o programa encontra-se na Fase 3 (M3), com a legislação e 

limites de emissões no mesmo patamar praticado pela Europa. Como resultado, um 

ganho ambiental significativo já pode ser observado (16). 

 Contudo, percebe-se que a legislação adotada pelo Brasil teve base 

unicamente nos compostos legislados pela União Europeia, alicerce de nossa 

regulamentação, não considerando, até o presente momento, a emissão de outros 

compostos. A emissão de aldeídos possui relevância para o cenário brasileiro (17, 

18), sendo legislada para automóveis desde 1992 (19). O fundamento para esse 

controle se deu devido à base da matriz energética automotiva brasileira, onde o 

combustível difere dos demais países pela adição do etanol à gasolina. Desde 1989, 

com objetivo de substituir aditivos à base de chumbo na gasolina, foi adotada a 

adição de etanol a esse combustível. Com esse procedimento buscou-se reduzir as 

emissões desse metal e aumentar a octanagem da gasolina, sendo esse processo 

finalizado em 1991 (13, 20, 21). Também, por meio do Programa Proálcool, visando 

diminuir a dependência ao petróleo, foi implantado no Brasil o uso do etanol puro 

como combustível veicular alternativo (22). Ainda nesse contexto, o Brasil foi o 

primeiro país a lançar no mercado os automóveis e motociclos bicombustíveis “flex 

fuel”, capazes de operar com gasolina, etanol hidratado combustível e suas 

misturas, respectivamente em 2003 e 2009 (4, 23). 

 Devido à relação entre a emissão de aldeídos e o uso do etanol como 

combustível (17, 24, 25, 26), foram implantados os limites de controle da emissão 

desse poluente aos automóveis. Os aldeídos são produtos químicos, resultantes da 

decomposição parcial dos alcoóis, altamente reativos, gerados a partir do processo 

de combustão nos motores. A combustão incompleta gera diversos poluentes, entre 

eles os aldeídos (18, 25). Esses compostos causam danos e irritação às vias 

respiratórias e olhos dos seres humanos, bem como são classificados como 

cancerígenos (formaldeído) e potencialmente cancerígenos (acetaldeído) (27, 28, 

29). Devida à instabilidade química, esses compostos podem participar de várias 

reações na atmosfera, formando outros compostos. Dentre eles se destaca o ozônio, 

que além de ser oxidante é um precursor do efeito estufa (18, 30). 
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 Nos países em desenvolvimento, em especial os BRIC´s (Brasil, Rússia, 

Índia e China), o mercado de motociclos teve uma grande expansão, sendo que no 

Brasil esse crescimento apresentou taxas superiores a 20% nos últimos anos (23, 

31). O uso dos motociclos se dá principalmente em substituição ao automóvel e 

ônibus, devido aos problemas de infraestrutura viária, deficiências no transporte 

público, redução dos custos de transporte e seu uso como fonte de renda. O preço 

atrativo e as facilidades de financiamento, em um cenário econômico favorável, 

impulsionaram esse mercado (16, 23, 32). 

 Em 2010 o país ocupou a quinta posição na produção mundial de 

motociclos, ficando atrás apenas dos países asiáticos. Na TABELA 2 observa-se o 

crescimento da frota nacional, sendo que no biênio 2009/2010 os motociclos 

respondiam com uma participação de 25% desse total (23). 

 

TABELA 2 - COMPARATIVO DA FROTA DUAS RODAS X FROTA GERAL - 2000/2010 

Ano Frota Geral Frota duas Rodas 
Participação na 

Frota Geral 

2000 29.722.950 4.034.129 14% 

2001 31.913.003 4.611.301 14% 

2002 34.284.967 5.376.725 16% 

2003 36.658.501 6.221.579 17% 

2004 39.240.875 7.123.476 18% 

2005 42.071.961 8.155.166 19% 

2006 45.372.640 9.446.522 21% 

2007 49.644.025 11.158.017 22% 

2008 54.506.661 13.084.099 24% 

2009 59.361.642 14.695.247 25% 

2010 64.817.974 16.500.589 25% 

Crescimento 118% 309%  

FONTE: ABRACICLO (23) 

 

 Segundo a ABRACICLO (33), em 2011 foram comercializados mais de dois 

milhões de motociclos. Comparando com o mercado de automóveis, observa-se a 

venda de um motociclo para cada 1,3 automóvel vendido. Na FIGURA 1 está 

apresentada a evolução das vendas nos últimos onze anos. 
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FIGURA 1: EVOLUÇÃO DO MERCADO DE MOTOCICLOS X AUTOMÓVEIS. 

FONTE: ANFAVEA (34), ABRACICLO (23). 

 

 Para motociclos, a legislação até o momento não apresenta nenhum indício 

de controle ou levantamento de valores típicos para as emissões de aldeídos. Na 

TABELA 3, observam-se os novos limites de emissões a serem implantados a partir 

de 2014, conforme a Resolução CONAMA 432/11 (35). 

 

TABELA 3 - LIMITES DE EMISSÃO PARA MOTOCICLOS E SIMILARES, DE ACORDO COM AS 
NOVAS FASES PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO 432/11 

Veículos Vigência 
Velocidade 

Máxima 

CO 
(g/km) 

THC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

CO2 
(g/km) 

CO e HC 
marcha lenta 

Ciclomotores 01/01/2014 < 50 km/h 1,0 0,8 0,15 Informar Informar 

Motociclos e 

Similares 

01/01/2014 
< 130 km/h 

2,0 
0.8 

0,15 - Informar 
≥ 130 km/h 0,3 

01/01/2016 
< 130 km/h 

2,0 
0,56 0,13 

Informar Informar 
≥ 130 km/h 0,25 0,17 

FONTE: AUTOR, DADOS: CONAMA 432/11 (35) 

 

 Além de novos limites, foram obtidos progressos importantes na nova 

regulamentação, como a adoção do controle de produção, necessidade de ensaio 

de emissão evaporativa e a implantação de fatores de deterioração das emissões. 

Nesse processo também será implantada uma nova metodologia de ensaios. O 

Brasil irá adotar a partir de 2014 um novo ciclo de condução, mais representativo às 

condições reais de uso de uma motocicleta. Os procedimentos de ensaios para a 

determinação dos gases de escapamento dos motociclos, triciclos e quadriciclos 
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passam a serem os previstos na regulamentação da Comunidade Europeia, 

utilizando o ciclo de condução transiente WMTC – “Worldwide Motorcycle Test 

Cycle” (36). 

 No que tange aos aldeídos, no entanto, observa-se uma falta de literatura 

conclusiva sobre o tema (16) e escassez de dados quantificando as emissões 

geradas por motociclos (37). Por consequência, não existe previsão para definição 

de limites legais a serem respeitados. 

 Pelas razões comentadas, um estudo com o objetivo de medir os aldeídos 

gerados por motociclos, tem um papel relevante no cenário brasileiro. 

 Cumpre ressaltar que para os veículos do ciclo Diesel, após diversas 

pesquisas e trabalhos sobre as emissões de aldeídos (7, 20), o PROCONVE 

determinou que a partir de 2013, por intermédio das Resoluções 415/09 e 409/08 

(38, 39), os fabricantes deverão apresentar um levantamento típico dessas emissões 

nos veículos leves e pesados, o que evidencia a importância das pesquisas 

desenvolvidas nas áreas de emissões não legisladas. 

 Este trabalho de dissertação foi elaborado visando aplicar uma metodologia 

de coleta e análise de aldeídos em motociclos, baseada na ABNT NBR 12026 (40), 

metodologia que descreve os procedimentos para coleta e análise dos aldeídos em 

automóveis do ciclo Otto, apresentando valores típicos de emissões em uma 

amostra desses veículos, podendo ser uma referência para futuros estudos no 

sentido de se efetuar um levantamento característico ou na implantação de uma 

legislação acerca das emissões desses compostos nessa classe de veículo 

automotor. Além da técnica de cromatografia em fase líquida, foi empregada a 

técnica de espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) para observar o comportamento das emissões dos aldeídos e a influência do 

catalisador sobre as mesmas. Os testes foram conduzidos em dinamômetro de 

chassis, de acordo com as exigências do PROMOT. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 Investigar as emissões de aldeídos (formaldeído e acetaldeído) em uma 

amostra de motociclos abastecidos com combustíveis de referência para execução 

de ensaios de emissões veiculares, sugerindo uma metodologia para identificação e 

quantificação dos mesmos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Estudar o processo de emissão dos aldeídos em motores a combustão do 

ciclo Otto. 

 Estudar as técnicas de coleta e análise de aldeídos. 

 Aplicar uma metodologia de coleta e análise de aldeídos em motociclos, 

baseando-se na norma ABNT NBR 12026. 

 Medir as emissões de aldeídos em uma amostra de motociclos, 

contemplando exemplares com diferentes tecnologias e fases do PROMOT. 

 

1.2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVAS 

 Devido ao progresso econômico-social, processos de urbanização, 

crescimento da população, desenvolvimento de novas tecnologias e a uma elevação 

da frota de veículos automotores, observa-se um aumento na taxa de emissões de 

poluentes atmosféricos e, em consequência, gerando grandes problemas ambientais 

e de saúde pública (41). 

 Devido a esses problemas, as políticas ambientais vêm ganhando destaque 

em todo planeta, não sendo diferente no Brasil. O IBAMA, por meio do CONAMA, 

implantou um programa de redução nas emissões veiculares compatível com 

legislações da Europa e Estados Unidos (42). Em 2003 foi implantado o PROMOT, 

devido ao crescimento no mercado de motociclos, nos últimos seis anos as vendas 



 23 

 

de motociclos cresceram em torno de 100% (43), e desde então se observou uma 

redução significativa das emissões regulamentadas. 

 As emissões provenientes de motociclos não são desprezíveis, pelo fato das 

tecnologias de pós-tratamento para as motocicletas não serem tão eficientes quanto 

às empregadas nos veículos automotores. As emissões desses veículos podem ser 

consideradas a maior fonte de emissões não regulamentadas em grandes centros, 

devido ao baixo controle da relação ar/combustível nos motores, como 

consequência, prejudicando a eficiência dos catalisadores (44), com uma alta 

geração de hidrocarbonetos não queimados (45). As taxas de emissões com adição 

de etanol para o formaldeído e acetaldeído dependem da tecnologia do motor e do 

catalisador empregado (46, 47). 

 As concentrações de aldeídos na atmosfera das grandes metrópoles são um 

problema preocupante. A cidade de São Paulo possui níveis desses compostos 

considerados entre os mais altos do mundo (48), sendo que cada grama emitido de 

aldeídos, pode gerar de três a oito gramas de ozônio (49). São Paulo tem como 

parte de seus maiores problemas de poluição atmosférica o ozônio e os aldeídos 

(50). Em 2011, a região metropolitana de São Paulo apresentou o maior número de 

dias em que foi ultrapassado o índice dos níveis padrão para o ozônio: foram 96 dias 

acima do limite padrão, que é de 160 µg/(m³·h) (51). 

 As emissões de compostos carbonílicos merecem especial atenção devido 

aos riscos para à saúde pública e meio ambiente, observando-se que as fontes 

móveis são seus principais emissores (52). Os compostos carbonílicos mais 

abundantes são o acetaldeído e o formaldeído (53, 54). 

 Devido aos fatos elencados, justifica-se a realização de um estudo sobre as 

emissões de aldeídos em motociclos, compostos atualmente não legislados para 

essa classe de veículo automotor. Nesta pesquisa foram utilizados combustíveis e 

veículos com tecnologias comercializadas no Brasil, para quantificar as emissões 

típicas desses compostos, bem como foi adotada uma metodologia de análise 

baseada na ABNT NBR 12026 na sua determinação. 
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1.3 DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO 

 O desenvolvimento deste trabalho está dividido em capítulos, sendo que no 

Capítulo 2 está apresentada uma revisão da literatura de temas relacionados à 

emissão de aldeídos em motociclos. 

 No Capítulo 3 encontram-se descritos os materiais e métodos empregados 

nos experimentos, com a fundamentação teórica dos procedimentos de ensaio e 

análises utilizados para o desenvolvimento dos testes e comparações. 

 No Capítulo 4 os resultados obtidos estão apresentados, analisados e 

comparados com a literatura. 

 As conclusões e as recomendações para trabalhos futuros estão abordadas 

nos Capítulos 5 e 6. As referências, documentos consultados e os anexos são 

apresentados nos Capítulos 7, 8 e 9. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS ALDEÍDOS 

 Aldeídos são compostos resultantes de reações químicas envolvendo os 

alcoóis. Assim, o álcool metanol ao perder um átomo de hidrogênio dá origem ao 

aldeído fórmico ou formaldeído e o etanol, ao acético ou acetaldeído (16). Esses 

compostos se caracterizam pela presença de um grupo funcional H-C=O (26). Em 

trabalhos realizados na área de emissões de aldeídos, pesquisadores relatam que a 

formação desses compostos no processo intermediário da combustão não é 

responsável pela sua emissão, haja vista que eles são consumidos pela frente de 

chama, que gera altas temperaturas na câmara de combustão. Os aldeídos 

encontrados na exaustão dos motores são formados por reações de oxidação do 

combustível não queimado no processo de combustão ou de seus subprodutos, na 

presença de um agente carburante, o oxigênio. A mistura não queimada se origina 

principalmente no contato com as paredes frias do cilindro, nas fendas da câmara de 

combustão, absorção com filme de óleo lubrificante, no momento da extinção da 

frente de chama e no combustível não vaporizado. Os principais mecanismos de 

formação dos aldeídos são derivados de reações químicas envolvendo o metano, 

hidrocarbonetos com dois carbonos, etano e o etanol (17, 26, 55). 

 O processo de combustão dos hidrocarbonetos não se dá em uma única 

etapa, mas em várias reações intermediárias. A formação dos aldeídos é uma etapa 

estável desse processo. Experimentos em motores monocilíndricos demonstraram 

relações fundamentais entre a relação ar/ combustível, o tempo de ignição e a 

formação do formaldeído. Emissões mais baixas desse composto foram obtidas com 

misturas ricas, ou seja, acima da estequiometria, altas cargas e ponto de ignição 

atrasado. Alterações na admissão e geometria da câmara de combustão não 

alteraram a emissão, porém mudaram o momento da formação. Quanto à taxa de 

compressão, sua redução demonstrou pouco impacto nas emissões do formaldeído, 

porém com seu aumento as emissões tiveram incremento significativo, isso devido à 

deterioração da frente de chama. Variações na temperatura do ar de admissão, da 

refrigeração ou da pressão de escape não tiveram influência nas emissões do 

formaldeído (56). 
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 Além dos processos de formação, interferem na emissão dos compostos, as 

condições de operação dos motores. Segundo Siegl et al. (57) o aumento da razão 

combustível/ar (ɸ), tornando a mistura mais rica, reduz a eficiência de conversão dos 

catalisadores. Em seus experimentos, na análise do formaldeído, utilizando-se de 

valores estequiométricos (ɸ = 1), a eficiência de conversão obtida foi em torno de 

92%. Com aumento da razão, para ɸ igual a 1,07, essa eficiência foi reduzida para 

78%. 

 O processo de formação do formaldeído por meio da oxidação do metano na 

presença de NO, pode ocorrer no interior do catalisador. O processo é beneficiado 

pela presença dos metais nobres Paládio (Pd) e Ródio (Rh), responsáveis pelas 

reações de oxidação e redução dos poluentes regulamentados, sendo a 

concentração resultante de formaldeído cerca de 0,6% da concentração de NOx. 

Esse processo pode gerar também a emissão de N2O (58). Esse processo de 

oxidação do metano, formando formaldeído, pode ser desencadeado ainda sem a 

presença de catalisadores, a uma temperatura entre 400 e 600 °C (59). A relação 

entre a emissão de formaldeído e o metano foi relatada em estudo comparativo com 

veículos usando como combustível o GNV e a gasolina. No referido estudo, o uso do 

gás natural, com composição entre 80% a 90% de metano, apresentou emissões 

superiores de formaldeído, em cerca de 4 vezes, quando comparadas às emissões 

com uso da gasolina comercial (60). Na Equação 1 está apresentado o processo de 

oxidação do metano à formaldeído (61). 

 

OHHCHOOCH 224   (1) 

 

 Segundo Zhang e He (62), a oxidação completa do formaldeído leva à 

formação de H2O e CO2. 

 Stepanek et al. (63) apresentaram um estudo sobre o efeito do uso de 

misturas de etanol combustível no desempenho do catalisador, com foco nas 

emissões de acetaldeído. Segundo os autores, o uso de misturas de combustíveis 

fósseis e renováveis é uma prática crescente, com destaque ao etanol. No estudo 

está comentado que os combustíveis renováveis causam mudanças nos produtos 

resultantes da combustão, sendo que os compostos oxigenados resultam no 
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aparecimento de alcoóis, ésteres e aldeídos, causando influências diretas no 

comportamento e eficiência dos catalisadores. O estudo foi desenvolvido em duas 

fases, a primeira com desenvolvimento matemático do modelo de reações e uso de 

catalisadores experimentais para sua verificação, a segunda foi a aplicação do 

modelo em um catalisador desenvolvido para um veículo com medições durante 

ciclo de emissões em dinamômetro. No modelo estudado foram considerados os 

processos demonstrados nas Equações 2 e 3, envolvendo a emissão de acetaldeído 

e etanol: 

a) reação de oxidação parcial do etanol, com formação do acetaldeído: 

 

OHCHOCHO
2

1
OHHC 23252   (2) 

 

b) emissão de etanol não queimado, processo de absorção e dessorção: 

 

substratoOHHCsubstratoOHHC 5252   (3) 

 

 Na FIGURA 2 está demonstrado o comportamento do modelo matemático e 

experimental da reação de oxidação parcial do etanol. As curvas identificadas como 

sim, se referem aos dados simulados, e as exp, são as medidas experimentalmente. 

Os dados demonstram a teoria da oxidação parcial do etanol, formando o 

acetaldeído durante o processo de catálise do etanol. Em elevadas temperaturas, o 

acetaldeído é totalmente decomposto em H2O e CO2. 



 28 
 

 

 

FIGURA 2: EVOLUÇÃO DO ACETALDEÍDO DURANTE DECOMPOSIÇÃO DO ETANOL. 

FONTE: STEPANEK et al. (63). 

 

 Durante a realização do experimento com aplicação de um catalisador 

automotivo em um ensaio de emissões, foi adotado o modelo tendo como entrada as 

emissões medidas e a saída os resultados do modelo matemático. Na FIGURA 3, 

usando a mesma metodologia de identificação já comentada, está demonstrado o 

comportamento das emissões. 

 

FIGURA 3: MODELO MATEMÁTICO APLICADO A UM ENSAIO DE EMISSÕES. 

FONTE: STEPANEK et al. (63). 

 

 Os autores concluem que a temperatura de oxidação superior do 

acetaldeído, comparada a do etanol, propicia sua formação nos processos de 

catálise, principalmente nos catalisadores que utilizam paládio (63). 

 Segundo Silveira (64) o acetaldeído pode ser formado no catalisador a partir 

de uma reação do etanol não queimado com oxigênio, isso a uma temperatura de 

320 °C. Nos experimentos de seu estudo citou, ainda, o processo de formação de 
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acetaldeído pelo processo de desidrogenação do etanol. Segundo Idriss (65), a 

desidrogenação do etanol a acetaldeído em CeO2 (óxido de cério), que atua na 

estocagem do oxigênio (66), um dos principais componentes do catalisador 

automotivo, é favorecida em presença de platina ou paládio, metais nobres também 

tradicionalmente utilizados nesses catalisadores. O processo de formação do 

acetaldeído, demonstrado pela reação de desidrogenação (Equação 4), é favorecido 

pelas baixas temperaturas (a partir de 200 C) (67, 68, 69, 70). 

 

2323 HCHOCHOHCHCH   (4) 

 

2.2 IMPACTOS DA EMISSÃO DOS ALDEÍDOS 

 Magnusson et al. (71) descrevem que as emissões de aldeídos e cetonas 

merecem especial atenção por serem irritantes das mucosas e olhos. Os compostos 

carbonílicos têm recebido atenção ainda por serem poluentes tóxicos da atmosfera, 

mutagênicos, cancerígenos, além de importantes precursores de ozônio e PAN 

(nitrato de peroxiacetila). 

 Segundo Correa et al. (72), o uso de etanol combustível contribui para o 

aumento da concentração de aldeídos na atmosfera. Os autores alertam para 

instabilidade química desses compostos, citando as principais reações para os 

compostos, onde o acetaldeído na atmosfera pode sofrer reações na presença de 

luz, se transformando em PAN, oxidante fotoquímico. Por outro lado o formaldeído 

participa de reações fotoquímicas na presença de NO e NOx, gerando ozônio (O3). 

 Zarante (26) destaca em seu trabalho que os aldeídos são irritantes e sua 

toxicidade incrementa com a redução da massa molar. Sendo que os compostos 

carbonílicos resultantes da poluição automotiva são principalmente formaldeído 

(HCHO), acetaldeído (CH3CHO), e acroleína (CH2=CHCHO). O formaldeído irrita as 

membranas mucosas oculares em baixas concentrações e, em altas concentrações, 

causa irritação à garganta e ao sistema respiratório. Formaldeído é também 

recriminado por propriedades genotóxicas e cancerígenas. Mutagênese tem sido 

confirmada em bactérias, mas não tem a comprovação em mamíferos. Segundo a 
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autora, o formaldeído pode ser o iniciador ou promotor de carcinogênese, sendo 

comprovado em ratos. Embora sua toxicidade seja muito mais baixa que a do 

formaldeído, o acetaldeído também causa irritação aos olhos e à pele e aumenta a 

atividade cardíaca. Com o tempo, diminui a contagem de leucócitos e eritrócitos. A 

Acroleína é o aldeído mais tóxico de todos. O seu limiar de toxicidade é mais baixo 

que o seu limiar olfativo. Exerce uma ação citotóxica nos macrófagos alveolares e 

irrita os olhos e as membranas das mucosas nasais na concentração de 0,5 ppm.  

 Kumar et al. (73) relatam que os aldeídos causam efeitos à saúde humana, 

incluindo irritações aos olhos, garganta e funções pulmonares. Relata que o 

formaldeído é classificado como provável agente cancerígeno. Estudos sugerem a 

associação de câncer nasal e da faringe com a exposição a altas concentrações 

desse componente. As reações fotoquímicas desses compostos na atmosfera são 

destacadas, sendo a formação de ozônio uma das principais consequências. 

Abrantes (49) comenta que os aldeídos têm diferentes potenciais de formação de 

ozônio, de maneira que se atribui um índice individual para cada um, a fim de se 

estimar impactos em saúde pública. Este índice, definido por Carter (74), é chamado 

de Índice Máximo de Reatividade (MIR – “maximum incremental reactivity”). Essa 

escala indica o máximo de ozônio possível que cada componente pode gerar, 

quando há abundância de NOx e condições atmosféricas ideais. Ele é usado para 

estimar concentrações de ozônio na troposfera. Por exemplo, o índice MIR indica 

que um grama de formaldeído na atmosfera pode gerar até 9,46 gramas de ozônio. 

Na TABELA 4 está apresentado o índice MIR dos principais aldeídos e do etanol, 

com seus códigos de registro (CAS). 

 

TABELA 4 – INDICE MIR DE ALGUNS COMPOSTOS ORGÂNICOS OXIGENADOS 

Compostos CAS number MIR 

Formaldeído 50-00-0 9,46 

Acetaldeído 75-07-0 6,54 

Acroleína 107-02-8 7,45 

Etanol 64-17-5 1,53 

Propionaldeído 123-38-6 7,08 

Crotonaldeído 4170-30-3 9,39 

FONTE: ADAPTADO DE CARTER (75) 

 

 O ozônio é um dos maiores poluentes originados por oxidantes fotoquímicos 

nos grandes centros urbanos (76). Esse composto é tóxico para os seres humanos e 
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plantas, tendo alta reatividade e comportamento oxidante, inclusive podendo causar 

danos a materiais, por exemplo, às borrachas, ainda pode absorver as radiações 

ultravioleta e infravermelha, contribuindo para o efeito estufa (77). Segundo Saldiva 

et al. (78) o ozônio causa problemas ao sistema respiratório, que vão de uma 

simples irritação à sérios problemas, como infecções graves. Ainda, são destacadas 

evidências de que o aumento dos teores de ozônio tem relação com aumento dos 

índices de morbidade nos grandes centros. 

 Além da capacidade de irritar os olhos e as vias aéreas superiores em 

humanos, são destacadas as sensações de desconforto, irritabilidade e dores de 

cabeça que os compostos podem ocasionar. Há relatos de casos de asma causada 

por irritações respiratórias devido à exposição ao formaldeído. Os efeitos nocivos 

podem se estender a flora e fauna, principalmente, aos organismos unicelulares 

sensíveis ao formaldeído (28). 

 

2.3 EMISSÃO DE ALDEÍDOS EM MOTOCICLOS 

 Os autores, Anderson, Lance e Jemma (79) abordaram parte do programa 

para determinar fatores de emissões em vários tipos de veículos no Reino Unido, 

visando estudar as emissões de compostos que causam preocupação com a saúde 

e meio ambiente, atual e futura. Os autores relatam os resultados de emissões não 

regulamentadas em 12 motociclos de diversas cilindradas e tecnologias. Foram 

utilizadas as técnicas de FTIR (espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier), OLMS (espectrometria com detector de massa on-line) e 

CPC “condensation particle counter” para quantificar essas emissões. Os testes 

foram realizados em dinamômetro de chassis, usando três metodologias de ensaios, 

de acordo com as normas: 97/24/EC, 98/69/EC e WMTC versão 7. As emissões de 

aldeídos foram quantificadas pela técnica FTIR, simultaneamente aos testes de 

emissões regulamentadas. 

 Os resultados de emissões de formaldeídos foram predominantes nos 

ensaios, sendo que as emissões de acetaldeídos ficaram em torno de 60% dessas, 

em todas as tecnologias de motociclos estudadas. Observa-se que o combustível 

padrão utilizado nos ensaios não contém adição de etanol. Os maiores valores de 
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emissões encontrados foram no ciclomotor identificado como BK11, com 67,3 mg/km 

de formaldeído e 27,4 mg/km para o acetaldeído. As menores emissões para o 

formaldeído e acetaldeído, respectivamente, foram de 3,8 mg/km e 0,7 mg/kg para o 

motociclo BK4. A título de informação, seguem especificações técnicas dos veículos 

BK11 e BK04: 

- BK11 um ciclomotor, com motor 2 tempos de 50 cc, sistema de injeção carburado, 

equipado com catalisador.  

- BK4 equipado com motor de 4 tempos de 800 cc, sistema de injeção eletrônica e 

catalisador. 

 A grande variabilidade dos resultados encontrados no estudo se deu, 

justamente, devido à grande diversidade de motociclos pesquisados. As emissões 

de aldeídos encontradas não foram desprezíveis, levando-se em conta os impactos 

ocasionados por esses compostos. 

 Em 2005, na China, a frota de motocicletas estava próxima a 100 milhões de 

unidades, ocasionando uma preocupação com as emissões de poluentes. Nesse 

contexto, Jia, Shen, Wan e Lin (80) analisaram a influência de combustíveis 

alternativos, com potencial de redução das emissões. Segundo pesquisas dos 

autores, devido à presença de hidroxilas (-OH), a combustão do etanol é privilegiada 

em comparação à gasolina, além de melhorar a octanagem em misturas desses 

combustíveis. Em trabalhos pesquisados sobre o tema, diversas fontes apontaram 

para a redução de CO, THC e NOx utilizando-se misturas com etanol em suas 

bases. Porém, foi enfatizada a carência de pesquisas utilizando-se essas misturas 

em motores de baixa cilindrada, como os que equipam motocicletas. Esses fatos 

motivaram os autores a desenvolver a pesquisa de comparação de emissões entre 

combustível sem adição de etanol (E0) e com a adição de 10% de etanol (E10). 

Foram pesquisadas as emissões legisladas de THC, CO e NOx, além das emissões 

de compostos não regulamentados, dentre eles o acetaldeído. 

 Os ensaios foram conduzidos em dinamômetro de chassis conforme diretiva 

Europeia (12), utilizando-se uma motocicleta nova, com motor quatro tempos de 125 

cc, sem catalisador. Os compostos não regulamentados foram mensurados pela 

técnica de cromatografia em fase gasosa acoplada a um espectrômetro com 

detector de massa. Os resultados demonstraram redução nas emissões de CO e 
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THC com uso do combustível E10, respectivamente, de 30,8% e 31,7%. Para o NOx 

a redução foi menor, cerca de 6%, enquanto para as emissões de acetaldeído, 

houve um acréscimo significativo com uso de E10. Os autores sugerem mais 

estudos sobre essas emissões. 

 Os pesquisadores Yao, Tsai e Chiang (25), apresentaram, em seu trabalho, 

resultados das emissões legisladas de THC, CO e NOx para diferentes misturas de 

combustíveis. A pesquisa demonstra a preocupação com as emissões provenientes 

do uso de motocicletas, levantando a possibilidade do uso de combustíveis 

alternativos para redução das emissões. Segundo os autores, várias pesquisas já 

foram desenvolvidas sobre uso de etanol em motores, constatando-se a redução das 

emissões de hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Os autores também 

enfatizaram a falta de pesquisas em motores de baixa cilindrada. Outro ponto 

levantado foi a mudança do número de octanas do combustível com a adição do 

etanol, o que pode causar interferências diretas no comportamento do motor. Os 

autores apresentaram resultados de ensaios com um motociclo com motor de 4 

tempos e 125 cc, carburado, operado sem catalisador, utilizando gasolina comercial 

(E0) e misturas com etanol para se obter as proporções de 3% (E3), 10% (E10), 

15% (E15) e 20% (E20), em volume. Os combustíveis passaram por análises com 

objetivo de manter o mesmo valor de octanagem RON “research octane number” da 

gasolina de base, com índice igual a 95. Quando necessário, para manter essas 

especificações, foram alteradas as quantidades de compostos aromáticos do 

combustível. Os ensaios de emissões foram conduzidos em dinamômetro de 

chassis, em procedimento semelhante ao da Comunidade Europeia, utilizando-se 

amostrador de volume constante e bancadas de emissões Horiba. Os resultados 

encontrados apontaram para uma redução nas emissões de CO e NOx, com adição 

de etanol à gasolina, sendo que o combustível E15 foi o que apresentou melhoras 

nos resultados. A mistura E20 foi o que apresentou o menor índice de redução nas 

emissões, fato esse possivelmente atribuído às mudanças provocadas no processo 

de combustão. Em contraste, as emissões de THC, mantendo-se o número de 

octanas constante para os combustíveis, não demonstraram alterações 

significativas. 

 Em 2010, os mesmos autores apresentaram uma continuidade desse artigo 

(81), onde foram analisadas as emissões de compostos tóxicos não 
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regulamentados. Os procedimentos de ensaio, combustíveis usados e motocicleta 

foram os mesmos apresentados no trabalho anterior (25). As análises focaram as 

emissões de benzeno, tolueno, etil-benzeno, xilenos (BTEX), formaldeído e 

acetaldeído. Segundo os autores, pesquisas demonstraram que a utilização de 

misturas de etanol diminuiu a emissão de BTEX, mas aumentaram 

significativamente as emissões de aldeídos. Adicionalmente, as pesquisas 

demonstraram que os testes com misturas de etanol-gasolina, no tocante ao 

formaldeído, apresentaram variações de resultados com redução e aumento dessas 

emissões. Além dos efeitos sobre as emissões de aldeídos, a adição de etanol 

ocasionou uma emissão de álcool não queimado para atmosfera. Relatou-se ainda 

que as pesquisas sobre essas questões foram limitadas a automóveis. No tocante a 

pequenos motores, como os que equipam as motocicletas, essas informações foram 

escassas. Para a amostragem dos compostos carbonílicos, foram utilizados 

cartuchos comerciais (Supelco) impregnados com 2,4-dinitrofenilidrazina. Após 

passagem do gás de escapamento diluído por esses cartuchos, os compostos 

carbonílicos foram retidos na forma de derivados carbonílicos. Esses derivados 

foram extraídos posteriormente com solvente (acetonitrila) e essa solução 

quantificada pela técnica de cromatografia em fase líquida de alto desempenho 

(HPLC). 

 As concentrações dos compostos foram obtidas pela comparação direta com 

padrões cromatográficos (Supelco). Como resultados encontrados, em comparação 

com a gasolina de referência (E0), constatou-se uma redução na emissão do 

formaldeído com o uso das misturas, sendo a redução mais expressiva no E20 

(63%) e a menor no E15 (30%). Para o acetaldeído houve um acréscimo em todos 

combustíveis. Com uso de E3 o aumento da emissão foi de 2,3% e com E20 o 

acréscimo foi de 950%. Na TABELA 5 demonstra-se uma simulação proposta pelos 

autores das emissões anuais do motociclo, supondo que o mesmo percorra uma 

distância anual de 4.930 km (valor médio de referência da Tailândia). 

 

TABELA 5 – ESTIMATIVA DAS EMISSÕES ANUAIS DO MOTOCICLO 

Emissões Combustíveis 

kg/ano E0 E3 E10 E15 E20 

Benzeno 86,5 89,0 57,5 30,7 57,8 

Tolueno 152,2 204,0 107,5 55,8 130,6 

Etil-benzeno 18,6 22,6 9,2 4,3 13,6 
continua 
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TABELA 5 – ESTIMATIVA DAS EMISSÕES ANUAIS DO MOTOCICLO 

conclusão 

Emissões Combustíveis 

kg/ano E0 E3 E10 E15 E20 

Xilenos 58,8 67,7 33,2 18,3 38,9 

Formaldeído 9,7 5,4 5,2 6,8 3,6 

Acetaldeído 17,6 18,0 49,2 76.9 185,2 

FONTE: YAO, TSAI E CHIANG (81) 

 

 Considerando-se potencialmente cancerígenas as emissões de benzeno, 

formaldeído e acetaldeído, o uso dos combustíveis E15 e E20 foram os que 

elevaram o índice de risco para os seres humanos. Em síntese, os resultados 

obtidos de aldeídos totais para os combustíveis foram: E0 (5,5 mg/km), E3 (4,7 

mg/km), E10 (11,0 mg/km), E15 (17,0 mg/km) e para E20 (38,3 mg/km). 

 Em 2010 Daemme, Penteado e Ferreira (16), apresentaram trabalho sobre 

emissões de aldeídos em um motociclo de 125 cc, onde foram desenvolvidos testes 

de emissões sobre dinamômetro de chassis conforme diretrizes da Resolução 

CONAMA nº 297 de 2002 (14). O artigo discorreu sobre a evolução do PROMOT, 

que propiciou em curto prazo a redução das emissões dessa classe de veículos, 

ressaltando, porém, a inexistência de estudos conclusivos sobre as emissões de 

aldeídos. Ainda foram apresentadas informações sobre a formação dos aldeídos, 

provenientes da oxidação parcial dos alcoóis, tendo origem no processo de 

combustão incompleta dos motores. Alertando-se sobre os malefícios que essas 

substâncias causam à saúde humana e meio ambiente. 

 O principal objetivo do trabalho foi demonstrar que a metodologia de coleta e 

quantificação de aldeídos, empregada nos veículos automotores desde 1992, pode 

ser aplicada aos motociclos com algumas adaptações. O procedimento de ensaios 

baseado na norma ABNT NBR 12026 prevê a coleta dos gases de escapamento 

durante ensaio de emissões em dinamômetro de chassis para os veículos leves do 

ciclo Otto, realizado conforme ABNT NBR 6601. Nesse processo uma amostra 

constante dos gases de escapamento diluídos é borbulhada em frascos lavadores 

de gases contendo uma solução absorvente de DNPH (2,4 dinitrofenilidrazina) em 

acetonitrila. Os aldeídos existentes no gás de escapamento são convertidos a 

derivados carbonílicos e fixados ao reagente. Ao final do teste a solução é 

aumentada em balões para 100 ml com acetonitrila. As amostras foram analisadas 
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pela técnica de cromatografia em fase líquida de alta eficiência. As adaptações 

realizadas, em relação à norma utilizada como referência, foram:  

a) uso de fase móvel com 70% de acetonitrila e 30% de água; 

b) volume de injeção de 30 µL; 

c) tempo de análise de 25 minutos. 

 Os resultados da aplicação da técnica foram considerados satisfatórios, 

podendo esse procedimento, que já é consolidado no meio automotivo, ser 

facilmente adaptado aos ensaios de motociclos. Nos três testes realizados durante o 

estudo, foi quantificado um valor médio de emissões de 3,2 mg/km de aldeídos 

totais. 

 Em 2010 os autores Shah, Yun-Shan e Hong (82), publicaram artigo com 

intuito de realizar uma investigação experimental sobre os impactos do uso do etanol 

nas emissões de aldeídos, benzeno, tolueno e xileno (BTX). Segundo os autores, o 

desenvolvimento tecnológico vem causando grandes mudanças nos hábitos das 

pessoas, com implantação de facilidades e conforto. Porém, essas tecnologias 

causam uma crescente necessidade de energia e geram aumento da poluição 

atmosférica e um aquecimento global. Nesse contexto, os combustíveis alternativos, 

como o etanol, metanol, gás liquefeito de petróleo e biodiesel se apresentam como 

fontes adicionais para suprir as demandas por energia. Os motores a combustão são 

indicados como os principais poluidores da atmosfera urbana. Assim, a introdução 

de novos combustíveis demanda estudos sobre seus impactos nas emissões. O 

etanol, combustível oxigenado, biodegradável, de fontes renováveis apresenta 

características positivas para seu uso como combustível em motores de ignição, 

dentre elas: redução das emissões de CO2, melhora na octanagem da gasolina e 

redução na emissão de CO, além de reduzir a dependência ao petróleo. Na 

pesquisa focou-se uma comparação entre as emissões de uma gasolina sem adição 

de etanol (E0) e o mesmo combustível com adição de 10% de etanol (E10). Os 

ensaios foram realizados em um veículo regulado para o uso de ambos os 

combustíveis, equipado com catalisador de três vias (TWC) em dinamômetro de 

chassis de acordo com a normativa europeia (10). As emissões de aldeídos foram 

coletadas nos gases de escapamento diluídos por meio de um amostrador de 

volume constante (AVC), em cartuchos de sílica gel contendo DNPH. Após extração 
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dos compostos as análises foram executadas pela técnica de cromatografia em fase 

líquida de alta eficiência, de acordo com metodologia especificada pelo EPA – TO-

11A. Os compostos carbonílicos selecionados para o estudo foram: formaldeído, 

acetaldeído, acroleína e acetona. 

 Os resultados dos ensaios apresentaram uma redução na emissão de 

formaldeído de aproximadamente 46% para o uso de E10 comparado ao E0 e um 

aumento de três vezes a emissão de acetaldeído. As emissões de todos compostos 

não regulamentados e seu potencial reativo foram determinados pela soma dos 

gases orgânicos do tipo não metano (NMOG), incluindo os aldeídos e BTX. O 

resultado final encontrado foi de 27,03 mg/km para o E0 e 35,18 mg/km para o E10. 

Esses números representam um acréscimo de emissão dos gases NMOG de 30,2%. 

Esses resultados são importantes quando se analisa o mercado brasileiro, onde o 

combustível possui uma adição de 20% a 25% de etanol, além do uso de etanol 

puro como combustível. 

 Yang et al. (24) abordaram o impacto do uso de misturas de etanol/ gasolina 

em motociclos. Segundo os autores, devido à crescente demanda por energia, o uso 

de combustíveis alternativos vem crescendo. O etanol é tido como uma das 

potenciais soluções para uso conjunto com a gasolina, devido às suas 

características que propiciam um aumento da octanagem do combustível e 

melhoram o desempenho dos motores, promovendo uma combustão mais completa 

e redução da emissão de poluentes. Porém, o seu uso pode propiciar um aumento 

das emissões de compostos carbonílicos, destacando-se o acetaldeído. Os autores 

enfatizam a importância do tema nos países onde as frotas de motociclos são 

expressivas. Alertam ainda para falta de estudos sobre as emissões de motociclos e 

ressaltam que os poucos estudos existentes se restringem a apenas um tipo de 

motociclo ou motor. Em adição, os efeitos do uso prolongado de etanol não são 

conhecidos.  

 A proposta dos autores em sua pesquisa foi a de apresentar os resultados 

de emissões em nove motociclos, comparando o uso de E0 e E3, e ainda levantar o 

fator de deterioração das emissões com uso de E3 em um motociclo novo. Para 

essa parte da pesquisa foram usados dois motociclos novos, de mesmo modelo, que 

percorreram simultaneamente 15.000 km, cada um usando um tipo de combustível. 

O acúmulo de quilometragem foi realizado de acordo com procedimento de 
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durabilidade de Taiwan, percorrendo 500 km ao dia. As revisões dos motociclos 

seguiram as recomendações do fabricante. Testes de emissões foram realizados 

nos intervalos de 5.000 km, 10.000 km e 15.000 km. Os motociclos utilizados nos 

testes de comparação dos combustíveis possuíam motor de 4 tempos, de 100 cc a 

150 cc, equipados com catalisadores de 2 vias, carburados. 

 Para os testes de emissões do programa foram seguidas a regulamentação 

local, baseada no ensaio da comunidade Europeia, procedimento similar ao adotado 

pelo Brasil na primeira fase do PROMOT, onde não são coletadas as emissões dos 

dois primeiros ciclos elementares. Com isso a coleta das emissões ocorre quando o 

motociclo já está quente, reduzindo sensivelmente o valor total das emissões. As 

emissões diluídas foram coletadas em sacos de amostragem de material inerte, para 

posterior análise por bancadas Horiba série 7K. Para a coleta dos compostos 

carbonílicos, foi amostrado o mesmo gás coletado e armazenado nos sacos de 

amostragem, sendo utilizados cartuchos impregnados com solução de DNPH para 

retenção dos compostos. Um fluxo de 1 L/min foi utilizado durante 20 minutos. Os 

compostos foram, então, extraídos utilizando acetonitrila como solvente, e 

quantificados pela técnica de cromatografia em fase líquida de alto desempenho, 

usando como padrões de referência soluções comerciais (Supelco, Sigma Aldrich). 

Os resultados apresentados para os gases legislados CO e THC demonstraram uma 

redução de 19,4% e 5,2%, respectivamente, com uso de E3. Para o NOx e CO2 foi 

observado um aumento das emissões com uso de E3, respectivamente, de 5,5% e 

2,5%. Os testes de durabilidade demonstraram que o uso de E3 não provocou um 

aumento no fator de deterioração para os gases legislados. Para as emissões dos 

compostos carbonílicos, observou-se uma grande diferença entre os combustíveis. 

Os principais compostos mensurados foram acetaldeído, formaldeído, acetona e 

benzaldeído, sendo a concentração desses para o E0 de 28,1%, 18,2%, 10.9% e 

8,49%, e para o E3 de 31,9%, 31,9%, 8,97% e 8,15% respectivamente. O total de 

carbonilas quantificado (somatório dos 15 compostos observados) foi de 1.289 

µg/km para o E0 e de 1.579 µg/km para o E3, o que representa um aumento de 

22,5% nas emissões com uso de E3. As emissões de acetaldeído e formaldeído 

foram as que tiveram um aumento mais significativo, respectivamente de 40,9% e 

37%. Na TABELA 6 é possível observar um resumo das emissões das principais 

carbonilas. 
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TABELA 6 – EMISSÕES DOS PRINCIPAIS COMPOSTOS CARBONÍLICOS OBTIDOS NO ESTUDO 

Emissões Combustíveis Incremento 
% µg/km E0 E3 

Formaldeído 235 322 37,0% 

Acetaldeído 362 510 40,9% 

Acroleína 91,9 90,6 -1,4% 

Acetona 141 143 2,1% 

Propionaldeído 67,6 81,3 20,2% 

Benzaldeído 109 130 19,1% 

FONTE: YANG et al. (24) 

 

 Nesse experimento, se observou um comportamento diferente para o 

formaldeído, se comparado às demais pesquisas dessa natureza, sendo constatado 

o aumento desse composto com misturas de etanol. 

 Em seus estudos Tsai et al. (83), apresentaram os resultados de ensaios 

realizados em 25 motocicletas novas e usadas, equipadas com motores de dois e 

quatro tempos, todas com catalisadores de duas vias. O principal objetivo do artigo 

foi quantificar as emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV) e sua 

potencialidade na formação de ozônio. Os ensaios foram realizados em 

dinamômetro de chassis, em procedimento similar ao da Comunidade Europeia (12) 

adaptado à legislação local. Observou-se que todos os ensaios foram realizados 

com o motor quente, o que impactou diretamente na redução dos compostos 

estudados. As emissões regulamentadas foram coletadas em sacos de amostragem 

por um amostrador de volume constante (AVC). As emissões não regulamentadas 

de carbonilas foram coletadas em cartuchos contendo 2,4-dinitrofenilidrazina. Os 

compostos foram extraídos usando acetonitrila como solvente. Após a extração, a 

solução foi injetada em cromatógrafo líquido de alta eficiência para sua 

quantificação, pela comparação direta da área dos picos com uma curva de 

calibração dos compostos analisados. Os valores de emissões encontrados não 

apresentaram diferenças significativas entre os motores dois e quatro tempos para 

esses compostos. Porém quando comparados aos motociclos usados, verificaram-

se emissões superiores. As emissões médias para o formaldeído e acetaldeído, 

principais carbonilas encontradas, foram, respectivamente, de 0,4 mg/km e 0,6 

mg/km, para as motos novas e de 0,7 mg/km e 1,2 mg/km para as usadas. Essa 

emissão representa um potencial nos veículos novos e usados, respectivamente, da 
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formação de ozônio de 4,1 e 6,2 mg(O3)/km para o formaldeído e 4,8 e 9 mg(O3)/km 

para o acetaldeído.  

 No artigo apresentado por Penteado, Daemme e Melo (31) em 2012, foram 

testados quatro motociclos de acordo com a normativa Europeia (12) tendo sido 

pesquisadas as emissões regulamentadas (THC, CO e NOx) e emissões não 

regulamentadas de aldeídos e amônia. O combustível utilizado nos testes foi uma 

mistura de gasolina (78%) e etanol anidro (22%), denominada gasolina padrão de 

emissões. Os autores justifiram a pesquisa devido ao crescimento do mercado de 

motociclos no Brasil, aliado a falta de pesquisas dessas emissões nas condições 

locais. Durante a realização dos testes de emissões em dinamômetro de chassis, 

conduzidos de acordo com os preceitos do PROMOT, as emissões regulamentadas 

foram coletadas pelo método AVC. As emissões não regulamentadas de amônia e 

aldeídos foram amostradas simultaneamente ao ensaio dinamométrico pelo método 

FTIR, com medições pré-catalisador, para as motos BK1 e BK2, e pós-catalisador 

para todos os demais veículos. No trabalho foram apresentados os resultados das 

emissões e os efeitos da ação do catalisador de três vias nos gases de 

escapamento. Na TABELA 7 pode-se observar um resumo das emissões dos 

aldeídos totais (soma do acetaldeído e formaldeído). 

 

TABELA 7 – RESUMO DAS EMISSÕES DOS ALDEÍDOS (g/km) 

Motocicleta 
Fase 

Promot 
Presença 

Catalisador 

Aldeídos 
pré-

catalisador 

Aldeídos 
pós-

catalisador 

Eficiência 
catalisador (%) 

BK1 Fase III Sim 0,0149 0,0043 71 

BK2 Fase III Sim 0,0155 0,0031 80 

BK3 Fase III Sim x 0,0040 x 

BK4 Fase I Não x 0,0132 x 

FONTE: PENTEADO, DAEMME E MELO (31) 

 

 Os testes indicaram que as emissões de aldeídos não foram negligenciáveis 

e merecem maiores estudos. Ainda, nos testes com medições pré e pós-catalisador, 

é notória a importância do catalisador para o controle das emissões. Por outro lado, 

foi destacado o processo de formação de amônia no catalisador de três vias. 
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2.4 ANÁLISE DE ALDEÍDOS 

 O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foi o pioneiro na implementação 

de medidas de controle de emissões veiculares, com adoção de legislação do 

controle da poluição por automóveis em 1955. Atualmente, possui o programa de 

controle de emissões veiculares de maior sucesso mundial, com severa legislação 

(84). O CARB “California Air Resources Board” é a agência de regulação das 

normas e procedimentos laboratoriais. Para a determinação de aldeídos e cetonas 

no gás de exaustão dos veículos automotores, o CARB adotou a determinação por 

cromatografia em fase líquida de alto desempenho (HPLC) (85). A coleta dos 

compostos carbonílicos é realizada durante a execução do teste em dinamômetro de 

chassis, onde as emissões são diluídas em um amostrador de volume constante, de 

acordo com o CFR “Code of Federal Regulations”, em um ciclo padronizado, 

denominado de FTP 75. (86, 87) A metodologia prevê o uso de frascos lavadores de 

gás (impingers) contendo solução absorvente de DNPH em acetonitrila ou cartuchos 

impregnados com DNPH para amostragem dos compostos carbonílicos. O método 

se aplica para medir massas entre 0,02 e 200 µg. Para separação dos compostos 

utiliza-se a técnica de cromatografia em fase líquida, com detecção por ultravioleta. 

 A principal limitação do método é a possível presença de outros compostos 

com o mesmo tempo de retenção dos aldeídos. Para reduzir possíveis interferências 

sugerem-se testes periódicos com outras configurações de colunas e fases móveis. 

Ainda, no caso de impossibilidade de análise das amostras no mesmo dia da coleta, 

as mesmas devem ser estocadas em ambiente refrigerado abaixo de 4,5 °C, para 

evitar a degradação dos compostos. Os aparatos necessários para a análise são um 

HPLC, provido de duas bombas de alta pressão, amostrador automático, controle de 

temperatura do porta colunas, detector de ultravioleta visível (UV/VIS) no 

comprimento de onda 360 nm e software para integração dos picos cromatográficos. 

Os reagentes e materiais necessários para a realização das análises são acetonitrila 

grau HPLC, água HPLC, DNPH purificada, ácido sulfúrico ou ácido perclórico de 

grau reagente analítico. Para os padrões são usadas soluções estoque e solução de 

trabalho. A solução estoque contém o derivado carbonílico diluído em acetonitrila na 

concentração de 3,0 μg/mL. Outras concentrações podem ser usadas. A solução de 

trabalho é obtida diluindo-se a solução estoque, observando-se que essa deve ser 
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superior à amostra a ser quantificada. Dilui-se, no mínimo, em cinco pontos com 

acetonitrila. Um padrão de controle, contendo todos os compostos alvo, é utilizado 

para certificar a precisão do método.  

 A solução absorvente é preparada dissolvendo-se DNPH recristalizado (0,11 

a 0,13 g) em um litro de acetonitrila. Esta deve ser preparada a cada duas semanas 

e testada para se certificar que esteja livre de contaminantes. Para amostragem em 

frascos lavadores, são utilizados cerca de 15 ml em cada frasco, com adição de 0,1 

ml de ácido sulfúrico ou 0,15 ml de ácido perclórico. Os cartuchos impregnados com 

DNHP devem ser guardados em temperaturas abaixo de 4,5 °C até seu uso. A 

vazão de amostragem deve ser de 1 L/min, sendo que, para a primeira fase do 

ensaio, recomenda-se uso de dois cartuchos em série, visto que essa fase possui as 

maiores taxas de emissões. Os compostos são extraídos dos cartuchos com uso de 

acetonitrila (5 ml) e estocados em balões. A solução amostrada é transferida para 

vials e injetada, em conjunto com os padrões, no HPLC. Após a injeção, os picos 

cromatográficos são integralizados. Caso a concentração esteja acima da 

concentração dos padrões, a amostra deve ser diluída e passar por nova análise. 

 O Brasil adota metodologia similar à dos Estados Unidos para determinação 

dos aldeídos (88) nos veículos automotores de passageiros leves. A ABNT NBR 

12026 (40) descreve o procedimento de coleta e análise dos aldeídos para os 

ensaios em veículos de passageiros leves do ciclo Otto para o Brasil. Utiliza a coleta 

dos compostos em frascos lavadores de gás contendo como solução absorvente 

DNPH (2,4 dinitrofenilidrazina) em acetonitrila, com a sua quantificação pela técnica 

de cromatografia em fase líquida. O uso do HPLC para determinar os aldeídos pela 

reação com DNPH é descrita como a mais exata, precisa, reprodutiva, estável, 

simples e rápida das técnicas (27, 89). 

 Silva, Carvalho e Bacci (90) apresentaram uma proposta alternativa para 

coleta de aldeídos, baseada na metodologia do CARB (85). No experimento, os 

pesquisadores compararam os resultados obtidos por meio da metodologia 

tradicional de coleta e análise de aldeídos (40) com o uso de cartuchos de sílica 

impregnados com DNPH. A pesquisa foi motivada pelo propósito de reduzir o uso da 

acetonitrila no processo, visto que o produto é tóxico e inflamável. Por ser um 

subproduto da fabricação de um polímero, o preço de mercado apresentava 

oscilações de acordo com sua oferta. A metodologia de ensaios aplicada a amostras 
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de referência seguiu a metodologia da ABNT NBR 12026. Para os testes com uso 

dos cartuchos foram adotados os seguintes procedimentos: 

- uso de um cartucho para cada fase do ensaio ao invés de dois frascos lavadores 

de gás; 

- vazão de amostragem de 1 L/min. 

 Para eluir o conteúdo dos cartuchos utilizou-se uma bureta graduada com 

aproximadamente 5 ml de acetonitrila a uma vazão aproximada de 3 ml/min. A 

massa da solução foi determinada com auxílio de uma balança. A concentração dos 

compostos foi determinada pelo mesmo processo aplicado às amostras de 

referência, ou seja, cromatografia em fase líquida. Dentro de um grau de 

significância de 95%, os resultados encontrados foram equivalentes. Como 

vantagens os autores apontaram a redução do uso de acetonitrila (economia de 380 

ml em cada ensaio) e um menor tempo para preparo. Porém devido ao custo dos 

cartuchos, essa metodologia apresentou um custo de 1,8 vezes o valor da 

metodologia adotada pela legislação brasileira. 

 Na mesma linha de pesquisa, os autores Miguel, Monteiro, Nakamura e 

Santis, realizaram experimentos utilizando como solvente alternativo a água (91), 

devido ao alto custo do solvente acetonitrila, em virtude de crises mundiais que 

atingiram a produção de polímeros. Os autores relatam que a acetonitrila (CH3CN) é 

o principal solvente orgânico empregado em análises químicas devido à sua pureza, 

alto poder de solubilização, baixa reatividade, baixa absorção na região UV e baixa 

viscosidade. Segundo experimentos e revisão da literatura os autores concluem que 

a fase de complementação da solução absorvente é a etapa com maior potencial de 

redução do uso do solvente sem prejuízo às análises. Nos experimentos foi usada 

água deionizada, filtrada e com condutividade menor do que 0,055 µS.cm-1 a 25 ºC. 

Inicialmente foi testada a estabilidade da solução com adição de água e, para isso, 

uma solução padrão de acetaldeído e formaldeído, foi preparada com concentração 

conhecida. Em dez balões foi acrescido o volume de 10% dessa solução com 

misturas de acetonitrila e água nas seguintes proporções: 90:0, 80:10, 70:20, 60:30, 

50:40, 40:50, 30:60, 20:70, 10:80 e 0:90. As soluções com 80% e 90% de água 

apresentaram resultados da concentração dos aldeídos abaixo do valor de 

referência, sendo desconsideradas no estudo. Para testar a estabilidade das 

soluções, as amostras foram injetadas em diferentes tempos e a concentração 
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comparada com o valor de referência. As soluções com proporção de 20:70 e 30:60 

apresentaram desvios superiores a 3% no período de 24 h. Sendo assim, concluiu-

se que para uma jornada de trabalho de 24 h, utilizar a solução 40:50 (10:40:50), ou 

equivalentemente 50% (ACN) e 50% (H2O). Para confirmar a viabilidade, foram 

realizados testes em duas condições: a) utilizando-se a metodologia da ABNT NBR 

12026 b) adotando a proposta de adição de 50% de volume de água durante a fase 

de complementação. Nos testes realizados em dinamômetro de chassis, foram 

utilizados três tipos de combustíveis, a saber, E22, E61 e E100. Como conclusão 

dos experimentos, os autores verificaram que a adição de até 50% de água no 

processo de complementação das amostras não causa mudanças significativas nos 

resultados de análise de aldeídos em ensaios de emissões. 

 Akiyama e Nakayama (92) relatam que cartuchos impregnados com DNPH 

são comumente usados para amostrar os compostos carbonílicos nos gases de 

exaustão automotivos. Porém alguns compostos carbonílicos não são possíveis de 

serem amostrados com uso de DNPH em cartuchos e solução. Ainda devido à 

constante evolução dos sistemas de purificação dos gases de exaustão, a emissão 

dos aldeídos e cetonas decresce na mesma proporção, o que dificulta a detecção de 

certos compostos pelo método DNPH. A análise de acroleína nos gases de escape é 

prejudicada devido à instabilidade da solução DNPH-acroleína. No estudo os 

pesquisadores também constataram a degradação das amostras de acroleína em 

um curto período de armazenamento. Os pesquisadores testaram um reagente 

desenvolvido para amostrar compostos carbonílicos, o O-(4-ciano-2-etoxibenzil)-

hidroxilamina (CNET). O CNET possui menores teores de contaminantes quando 

comparado ao DNPH, propiciando a detecção de níveis reduzidos dos compostos. 

Nos estudos dos pesquisadores, amostragens de acroleína, não foram prejudicadas 

com uso do reagente, com ampliação do tempo de estabilidade da amostra. 

 Na pesquisa de Zarante (26) estão apresentados experimentos do uso de 

cromatografia gasosa para identificar as emissões de aldeídos nos gases de 

exaustão veicular. Na cromatografia gasosa a fase móvel é um gás, sendo que a 

separação dos compostos se dá, como na cromatografia em fase líquida, em uma 

coluna. Os componentes a serem quantificados passam por um detector que fornece 

a resposta da concentração em forma de um pico cromatográfico. No estudo em 

questão foi usado um detector de ionização de chama para identificar e quantificar 
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os compostos. O experimento foi realizado em banco dinamométrico de ensaios de 

motores. Nessa modalidade de testes fixa-se o motor diretamente a um 

dinamômetro que simula as condições de carga. Foi empregado um motor com 

capacidade volumétrica de 1,4 l, abastecido com etanol hidratado combustível. As 

amostras foram coletadas nas rotações de 5.000, 4.000, 3.000 e 2.000 rotações por 

minuto (rpm), antes do catalisador e inseridas no cromatógrafo pela válvula de 

amostragem. A identificação dos aldeídos se deu de acordo com procedimento 

especificado pelo fabricante da coluna cromatográfica, que apresenta os tempos de 

retenção para os compostos em determinadas condições. Como conclusão no 

trabalho está demonstrada a viabilidade da cromatografia gasosa para identificar a 

emissão de aldeídos, porém foi sugerido que sejam realizados trabalhos futuros, 

com análises cromatográficas que permitam obter padrões para cálculo das 

concentrações dos aldeídos por meio dessa técnica. 

 O FTIR, técnica que vem sendo utilizada mais recentemente no estudo das 

emissões veiculares, desponta como importante ferramenta de estudo, sobretudo na 

área de emissões não regulamentadas. Esse equipamento usa o princípio da 

espectroscopia por infravermelho e se destaca pela sua capacidade de medir 

simultaneamente vários componentes oriundos das emissões do processo de 

combustão. Seu uso apresenta muitas vantagens, como rapidez das análises, 

medição de compostos de difícil detecção e informações das emissões em tempo 

real (93). Diversos autores utilizam dessa técnica para pesquisar as emissões de 

aldeídos e outros compostos em seus experimentos, devido a possibilidade de 

obtenção das emissões instantâneas, em frequências que variam de 1 Hz a 10 Hz, 

propiciando o estudo minucioso dos fenômenos de formação dos compostos em 

diferentes condições e sua quantificação (94, 95, 96). Resultados obtidos em 

pesquisas indicam forte correlação entre os resultados do FTIR e metodologias 

tradicionais (97), o que torna essa técnica uma alternativa atraente aos estudos das 

emissões de aldeídos. 

 Conforme literatura consultada, as pesquisas em motociclos são escassas, 

apresentando poucas informações sobre a emissão de aldeídos. No contexto do 

Brasil, devido à implantação da legislação para essa classe de veículo automotor ser 

recente, essas informações são ainda mais restritas. A presente dissertação poderá 

contribuir para comunidade científica no sentido de apresentar resultados das 
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emissões de aldeídos em motociclos de várias tecnologias e fases da legislação. 

Utilizando-se dos combustíveis empregados no Brasil, com o diferencial de testar um 

motociclo “flex fuel”, pioneirismo brasileiro no desenvolvimento de veículos que 

utilizam misturas de gasolina e etanol. Ainda, o uso da técnica de espectroscopia na 

região do infravermelho por transformada de Fourier, permitiu a demonstração do 

comportamento das emissões dos aldeídos com uso de combustíveis com diferentes 

teores de etanol e a influência do catalisador sobre essas emissões. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 METODOLOGIA 

 Para a realização da presente pesquisa foram definidas as seguintes etapas: 

- seleção de uma amostra de motociclos a ser estudada; 

- definição dos combustíveis usados nos ensaios; 

- determinação dos métodos de ensaio; 

- determinação dos métodos de coleta e análise das emissões: 

 - emissões regulamentadas; 

 - emissões não regulamentadas (aldeídos); 

- calibrações e verificações dos equipamentos durante o programa de ensaios; 

- definição do número de ensaios; 

- realização dos testes; 

- tratamento estatístico dos resultados; 

- análise dos resultados obtidos. 

 

3.1.1 Amostra de motociclos 

 A indústria de motociclos iniciou sua produção no Brasil em 1974, com a 

instalação da fábrica da Yamaha em Manaus (23). Em 1976 a Honda iniciou sua 

produção em território nacional (98). Nesse período a produção de 5.000 unidades 

ao ano passou para mais de dois milhões de unidades vendidas em 2011, com mais 

de uma dezena de produtores (33). O perfil de consumo se manteve constante nos 

últimos anos. Como se observa na TABELA 8, aproximadamente 88% do mercado 

está concentrado na faixa de motores com cilindrada entre 51 a 150 cc. Diante 

desse fato, a seleção da amostra de motociclos para esta pesquisa, será 

concentrada em indivíduos com motores de dimensões contidas nesse intervalo. 
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TABELA 8 – VENDAS INTERNAS NO ATACADO POR CILINDRADA 2005-2011 

Cilindrada 
(cc) 

Vendas no mercado interno 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Até 50 cc 0.18% 0,01% 0% 0% 0,85% 1,73% 2,44% 

51 a 150 cc 90,14% 88,19% 87,21% 88,12% 87,90% 87,43% 86,05% 

151 a 300 cc 7,98% 9,78% 11,05% 9,84% 9,22% 9,22% 9,50% 

301 a 450 cc 0,77% 0,98% 0,98% 0,90% 0,28% 0,02% 0,05% 

Acima de 450 cc 0,92% 1,04% 0,75% 1,14% 1,75% 1,60% 1,95% 

FONTE: ABRACICLO (99) 

 

 Durante os últimos cinco anos a Honda se manteve com cerca de 80% do 

mercado nacional (23, 33). Com esse cenário, a definição da amostra para estudos 

fica concentrada nos motociclos de até 150 cc. O laboratório de emissões veiculares, 

onde foram conduzidos os ensaios dessa pesquisa, dispõe de três motociclos para 

ensaios e verificações dos equipamentos. Na TABELA 9 pode-se observar uma 

breve descrição dos modelos, bem como em que fase do PROMOT os motociclos 

estão enquadrados. 

 

TABELA 9 – MOTOCICLOS DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

Identificação 
Fase do 

PROMOT 
Motor 
(cc) 

Ano de 
fabricação 

Presença 
de 

catalisador 

Sistema de 
injeção 

combustível 

Classe 
inércia 

Combustível 

Bk01 3 (M3) 124,9 2009 Sim Eletrônico 180 kg Gasolina 

Bk02 3 (M3) 291,6 2010 Sim Eletrônico 230 kg Gasolina 

Bk03 3 (M3) 149,2 2011 Sim Eletrônico 200 kg “flex fuel” 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Esses motociclos proporcionam uma representatividade do mercado, pois 

são os mais vendidos em seus segmentos nos últimos anos (23, 33). Com a 

finalidade de efetuar testes com motociclos de diferentes tecnologias e fases do 

PROMOT, foram selecionados outros dois exemplares, um pertencente à fase M1 e 

outro da fase M2. Com essas amostras todas as fases do PROMOT foram 

contempladas. As especificações desses motociclos são apresentadas na TABELA 

10. 
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TABELA 10 – AMOSTRA DE MOTOCICLOS PERTENCENTES ÀS FASES M1 E M2 

Identificação 
Fase do 

PROMOT 
Motor 
(cc) 

Ano de 
fabricação 

Presença 
de 

catalisador 

Sistema de 
injeção 

combustível 

Classe 
inércia 

Combustível 

Bk04 1 (M1) 123,7 2003 Não Carburador 190 kg Gasolina 

BK05 2 (M2) 97,2 2008 Não Carburador 170 kg Gasolina 

FONTE: AUTOR (2012) 
 

 No transcorrer desta dissertação os resultados dos testes realizados nos 

motociclos foram apresentados com a identificação citada na TABELA 9 e TABELA 

10. 

 

3.1.2 Combustíveis utilizados 

 Visando à realização dos ensaios em concordância com as normas vigentes 

no Brasil, que determinam as especificações dos combustíveis a serem aplicados 

em ensaios de emissões, foram seguidos os preceitos da ABNT NBR 8689 (100), 

resoluções ANP 6/2005 (101) e ANP 23/2010 (102) na determinação e seleção dos 

combustíveis utilizados nos experimentos. O combustível preconizado para ensaios 

oficiais de homologação, em motociclos a gasolina, é uma mistura de gasolina A 

(78%) e etanol anidro combustível (22%), em volume (14), denominada gasolina 

padrão de emissões. Para motociclos do tipo “flex fuel” foram seguidos os mesmos 

preceitos adotados nos automóveis, ou seja, execução de ensaios com etanol 

hidratado combustível (E100), ensaios com gasolina padrão de emissões (E22) e 

com a mistura de E100 e E22 na proporção de 50% em volume dos dois 

combustíveis (103), resultando na mistura conhecida como E61. Nos ANEXOS A e B 

são apresentadas as principais características dos combustíveis utilizados nos 

ensaios. 

 Na TABELA 11 são apresentados os combustíveis utilizados na realização 

dos experimentos. 

 

TABELA 11 – COMBUSTÍVEIS DO PROGRAMA DE ENSAIOS REALIZADOS 

Combustível 
Motociclos 
Gasolina 

Motociclo  
“Flex fuel” 

E22 Sim Sim 

E61 Não Sim 

E100 Não  Sim 

FONTE: O AUTOR (2012) 
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3.1.3 Metodologia de realização dos ensaios das emissões regulamentadas 

 O Brasil, por intermédio do PROMOT, adotou como padrão de ensaios em 

banco chassis, o ciclo de condução em dinamômetro da legislação europeia (14). 

Esse ensaio é padronizado pela normativa 97/24/EC (12), baseando-se na condução 

do motociclo sobre um dinamômetro de chassis, onde o veículo é fixado com suas 

rodas propulsoras diretamente ao equipamento. Desta forma é possível realizar 

simulações das cargas de pista, para verificações, ensaios de emissões e 

engenharia final do produto (104). 

  O trajeto pré-estabelecido seguido é divido em uma ou duas fases, de 

acordo com a capacidade volumétrica do motor que equipa o veículo. Motociclos 

com cilindrada até 150 cc efetuam apenas uma fase, chamada de ciclo urbano. Esse 

é composto de seis ciclos elementares, com 195 s cada, que apresentam períodos 

em marcha lenta, acelerações e patamares de velocidade estabilizada, com 

velocidades de 15, 32, 50 e 35 km/h, e desacelerações. Na FIGURA 4 está ilustrado 

o ciclo elementar. 

 

FIGURA 4: CICLO ELEMENTAR PARA ENSAIO DE EMISSÕES DINAMOMÉTRICO EM 
MOTOCICLOS. 

FONTE: ADAPTADO DE WU E YANG (105). 

 

 Para os motociclos equipados com motores de cilindrada superior a 150 cc, 

aplica-se além do ciclo urbano, uma segunda fase denominada extraurbana, onde o 

motociclo desenvolve velocidades elevadas, chegando a 120 km/h. Essa segunda 

fase tem duração de 400 s (12). Na FIGURA 5 pode-se observar o ciclo completo de 

velocidade em função do tempo, com as fases urbana e extraurbana do ciclo de 

emissões em dinamômetro de chassis. 
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FIGURA 5: CICLO DE VELOCIDADE EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA ENSAIOS DE EMISSÕES. 

FONTE: ADAPTADO DE SAMARAS et al. (106). 

 

 O trajeto desenvolvido no ensaio possui aproximadamente 6,05 km, no ciclo 

urbano, e 6,80 km no ciclo extra urbano. A potência resistiva aplicada ao motociclo 

pelo dinamômetro durante o percurso desenvolvido é determinada em função de sua 

massa acrescendo-se 75 kg, peso padrão para o piloto. A refrigeração do motor do 

motociclo é executada por um ventilador posicionado frontalmente ao veículo. A 

velocidade do ar de refrigeração imposta ao motor é diretamente proporcional à 

velocidade que o motociclo desenvolve, simulando assim, as condições reais de 

operação. A temperatura da sala de testes deve permanecer entre 20 e 30 °C. A 

temperatura do óleo lubrificante e líquidos de arrefecimento devem estar em +/- 2 °C 

da temperatura da sala, antes do início do ensaio (12). 

 Durante todo o trajeto do motociclo desenvolvido sobre o dinamômetro para 

realização dos testes, as emissões de escapamento foram direcionadas ao 

amostrador de volume constante (AVC), onde são diluídas com ar ambiente para 

evitar condensações e perdas de compostos. Uma alíquota constante desse gás 

diluído foi coletada e armazenada em sacos de amostragem, compostos de material 

inerte aos gases de escapamento. O mesmo processo ocorre para o ar de diluição 

da sala de ensaios (background) (107). Ao final de cada fase foi integralizada, no 

respectivo saco, uma amostra representativa dos gases emitidos pelo motociclo 

durante o ensaio de emissões. Essa amostra foi então direcionada para os 

detectores específicos, que quantificaram os poluentes. Na FIGURA 6 pode-se 
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observar o “layout” de uma sala de ensaios de emissões em motociclos. Para os 

ensaios dos motociclos enquadrados nas fases 1 e 2 do PROMOT, o procedimento 

de ensaio foi o mesmo, porém as emissões não foram coletadas nos dois primeiros 

ciclos elementares. Assim durante os primeiros 390 s, enquanto o motociclo estava 

com o motor frio e consequentemente uma maior emissão de gases poluentes, 

principalmente de CO e THC (108), as emissões não foram quantificadas. 

 

 

FIGURA 6: CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE UMA SALA DE ENSAIOS EM MOTOCICLOS. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Uma particularidade dos ensaios de motociclos realizados no Brasil, é a 

condução dos ensaios com o farol ligado, visto essa ser uma exigência do Código de 

Trânsito Brasileiro para circulação dessa classe de veículo automotor nas vias (109). 

 Na FIGURA 7 está apresentado um motociclo preparado para o ensaio de 

emissões em dinamômetro de chassis. 
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FIGURA 7: MOTOCICLO PREPARADO PARA TESTE DE EMISSÕES EM DINAMÔMETRO. 

FONTE: LACTEC. 

 

 De acordo com a legislação vigente são quantificados os gases: THC (total 

de hidrocarbonetos), CO (monóxido de carbono) e NOx (óxidos de nitrogênio) (12, 

14). 

 

3.1.3.1 Principio de funcionamento dos detectores 

 

 Para a determinação dos hidrocarbonetos não queimados foram utilizados 

detectores de ionização por chama (FID) (12), que se baseiam no princípio de 

geração de um sinal eletrônico proporcional ao número de átomos de carbono 

presentes na amostra, quando de sua passagem por uma câmara com chama 

controlada de hidrogênio. Esses detectores são amplamente utilizados para a 

medição dos gases de escape dos motores, pois possuem sensibilidade para quase 

todos os compostos de HC. São projetados para medir a concentração de 

hidrocarbonetos totais (THC), utilizando hidrogênio na detecção de ionização de 

chama.  

 A configuração típica do FID é mostrada na FIGURA 8. De maneira, 

simplificada, o funcionamento do detector se dá com a injeção contínua de H2 

(combustível) e ar sintético (comburente) que são misturados e chegam ao bico do 

queimador, onde uma chama de hidrogênio é formada. Dois eletrodos são instalados 

em cada lado da chama, e uma tensão continua é aplicada. A amostra de gás a ser 

analisada é injetada juntamente com o H2 combustível. Ela é termicamente 
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dissociada e gera íons na zona de alta temperatura. Os íons gerados migram para 

os eletrodos e são detectados, gerando o sinal da concentração atual. A 

característica deste método é que a saída do detector é quase proporcional ao 

número de átomos de carbono e por isso é utilizado para a medição de 

hidrocarbonetos totais (THC). Contudo, a seletividade entre os diferentes 

componentes do HC não é possível de ser determinada, por exemplo, para o metano 

(110). 

 

FIGURA 8: CONFIGURAÇÃO DE UM DETECTOR POR IONIZAÇÃO DE CHAMA (FID). 

FONTE: ADAPTADO DE HORIBA, THC ANALYZER-2007 (110). 

 

 Analisadores do tipo não dispersivo com absorção do infravermelho (NDIR) 

são empregados para determinação e quantificação do monóxido de carbono (12). 

 Os analisadores NDIR são utilizados para determinação de CO e CO2, 

operam baseados no fato de que uma molécula, constituída por átomos diferentes, 

absorve a energia infravermelha em comprimentos de onda específicos, sendo o 

grau de absorção proporcional à sua concentração, em pressão constante. 

Analisadores do tipo NDIR também podem ser aplicados para a medição do HC, NO, 

NO2 e SO2. Uma configuração típica para analisador NDIR é mostrada na FIGURA 

9, consistindo de uma fonte de luz, câmaras de amostragem, detector e sistema 

elétrico. O feixe de infravermelho passa pelo gás de amostra e do gás de 

comparação. A célula de amostra tem o gás a ser medido (amostra), introduzida de 

forma contínua, enquanto que a célula de comparação contém um gás que não 

absorve a radiação infravermelha (como, por exemplo, nitrogênio). A radiação 

infravermelha transmitida pela célula de comparação permanece com sinal igual à 

emissão, enquanto que na célula de amostra o sinal é reduzido de acordo com a 

absorção do gás da amostra.  
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FIGURA 9: CONFIGURAÇÃO TÍPICA DE ANALISADOR NDIR. 

FONTE: HORIBA (111). 

 

 O analisador NDIR usa um tipo de detector semelhante a um capacitor, que 

é excelente para seletividade e sensibilidade. O detector é constituído por duas 

células, cada uma de um lado de uma membrana móvel, na qual o gás a ser medido 

é acondicionado. Os gases confinados nas células absorvem radiação infravermelha 

e se expandem. O grau de expansão depende da quantidade de radiação recebida. 

Como resultado da expansão ocorre a mudança na posição da membrana móvel, 

que gera um diferencial de pressão entre as duas células do detector. O 

infravermelho é transmitido de forma intermitente ao passar por um gerador de 

ondas, de modo que a mudança de concentração de gás na célula de amostra pode 

ser detectada como saída elétrica pelo deslocamento da membrana móvel. O 

analisador de gases NDIR tem características excelentes como: um pequeno 

número de peças móveis em sua estrutura, simples de fácil manutenção e capaz de 

realizar medição contínua. No entanto, quando outro componente no gás de 

amostra, com absorção de radiação infravermelha no mesmo comprimento de onda 

coexistir, podem ocorrer erros devido à interferência. Como medida preventiva, um 

filtro ótico é posicionado em frente ao detector para eliminar a absorção de outros 

componentes. Os erros também podem ser evitados pelo uso de um detector de 

compensação, eliminando as interferências. 

 A configuração de um analisador com a função de compensação está 

ilustrada na FIGURA 10 (111). 
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FIGURA 10: ANALISADOR NDIR COM A FUNÇÃO DE COMPENSAÇÃO. 

FONTE: HORIBA (111). 

 

 Para a determinação dos óxidos de nitrogênio (NOx) foram empregados 

analisadores por luminescência química, de acordo disposto na normativa vigente 

(12). Seu princípio de funcionamento baseia-se na detecção de fótons provenientes 

de uma reação química induzida em sua câmara. 

Quando o gás da amostra contendo óxido de nitrogênio (NO) e ozônio (O3) é 

misturado em um reator, o NO é oxidado e transformado em NO2 (Equação 5). As 

moléculas de NO2 geradas estão excitadas, ou seja, com uma energia acima do 

estado fundamental, e tendem a se estabilizar, necessitando liberar tal energia. Para 

retornarem ao estado fundamental, ocorre a liberação da energia em forma de luz 

(Equação 6). 

223 O*NOONO   (5) 

Onde NO2* representa a molécula em estado excitado de energia. 

fotonNOOO*NO 2222   (6) 

 Esta reação é chamada de quimiluminescência, e a intensidade de luz é 

diretamente proporcional à quantidade de moléculas de NO, antes da reação, 

portanto, a concentração na amostra pode ser determinada pela medição da 

quantidade de luz emitida. Na FIGURA 11 está apresentado um esquema 

simplificado do funcionamento do analisador para detecção do NOx. 
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FIGURA 11: DIAGRAMA SIMPLIFICADO DO FUNCIONAMENTO DO ANALISADOR DE NOx. 

FONTE: DAEMME (112) 

 

 Para que o processo ocorra com erros toleráveis, o conversor catalítico 

responsável pela conversão do NOx em NO deve ter uma eficiência superior a 90% 

(113), pois o NO2 presente na amostra inicial não tem quimiluminescência e não 

pode ser medido por esse método (CLD). Portanto, ele é convertido a NO usando o 

conversor catalítico de NOx antes da medição (Equações 7 e 8). 

CONOCNO2   (7) 

22 CONO2CNO2   (8) 

 O carbono (C), que é o principal componente do conversor de NOx é 

consumido pelo processo de redução. Assim, o conversor precisa de verificações 

regulares de sua eficiência (114). 

 Ao final de cada fase do ensaio, os gases armazenados nos balões de 

amostra são quantificados pelos analisadores específicos e com base em sua 

concentração, densidade, volume total de gás amostrado pelo AVC e a distância 

percorrida pelo motociclo, os valores finais de emissão são calculados e 

apresentados em g/km. 

 

3.1.4 Determinação do método de coleta e da análise das emissões de aldeídos 

 As emissões de escapamento estudadas nessa pesquisa têm foco nas 

emissões de aldeídos, compostos não legislados para os motociclos. Porém, para se 

verificar a consistência dos resultados encontrados e controle do método de ensaio 

se fizeram necessárias coletas das emissões legisladas, que são realizadas pelo 

processo oficial de ensaios determinado pelo CONAMA (14, 15). Para análise e 



 58 
 

 

quantificação dos aldeídos foram utilizadas as técnicas de cromatografia em fase 

líquida e espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR). 

 A coleta e a análise das emissões de aldeídos por cromatografia em fase 

líquida foram baseadas na norma ABNT NBR 12026, que preconiza o procedimento 

de coleta e análise dos aldeídos e cetonas pelo método de 2,4 dinitrofenilhidrazina 

(DNPH), por cromatografia em fase líquida de alta eficiência (HPLC ou CLAE), 

contidos no gás de escapamento em veículos automotores leves do ciclo Otto em 

dinamômetro de chassis (40). Essa norma se aplica ao ensaio de emissões para os 

veículos automotores leves, que é normatizado pela ABNT NBR 6601, a qual 

descreve o procedimento para realização do ensaio em dinamômetro de chassis 

simulando as cargas em pista (113). 

 Para a realização dessas análises, paralelamente ao ensaio de emissões 

estabelecido pelo PROMOT, foi colhida uma amostra contínua dos gases de 

escapamento diluídos. O fluxo da amostra foi borbulhado de forma contínua durante 

todo ensaio em frascos lavadores de gases, contendo uma solução absorvente de 

DNPH e acetonitrila (90). Na FIGURA 12 está demonstrada a inclusão do 

amostrador de aldeídos no “layout” de uma sala de emissões em motos. 

 

 

FIGURA 12: ESQUEMA DA EXECUÇÃO DE ENSAIO DE EMISSÕES COM COLETA DE ALDEÍDOS. 

FONTE: ADAPTADO DE PENTEADO et al. (16). 

 

 A solução absorvente contendo DNPH em acetonitrila é utilizada para 

detecção de carbonilas especificamente dos grupos dos funcionais de aldeídos e 
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cetonas, não reagindo com as carbonilas de outros grupos, tais como álcool e ácido 

carboxílico. A reação entre os compostos é descrita como uma reação de 

condensação, onde duas moléculas se unem com a perda de uma molécula de 

água. O produto é denominado derivado carbonílico e tem como grupo funcional 

uma hidrazona (91). A reação entre um aldeído ou cetona e o DNPH ocorre 

conforme indicado pela FIGURA 13, resultando no derivado que fica retido na 

solução absorvente, possibilitando sua posterior detecção. 

 

 

FIGURA 13: REAÇÃO DE UM ALDEÍDO OU CETONA COM DNPH. 

FONTE: MIGUEL et al. (91). 

 

 Para cada fase do ciclo de emissões e para o ar de diluição são montados 

dois frascos lavadores de gás ligados em série, contendo cerca de 25 ml da solução 

absorvente em cada um. A FIGURA 14 apresenta um exemplo de frasco lavador de 

gás usado nos ensaios de coleta de aldeídos. 

 

 

FIGURA 14: FRASCO LAVADOR DE GÁS. 

FONTE: ADAPTADO DE SILVA et al. (90). 
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 Na FIGURA 15 observa-se um conjunto de frascos lavadores de gás sendo 

preparados com solução absorvente (DNPH) para realização de ensaio com coleta 

das emissões no ciclo urbano, ou seja, com apenas uma fase. Conforme descrito 

anteriormente são usados dois frascos em série para cada fase, nesse caso dois 

para amostragem do gás de escapamento diluído e dois para o ar de diluição. As 

concentrações do ar de diluição foram usadas como branco, para desconsiderar 

possíveis contaminações do ambiente. 

 

 

FIGURA 15: PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO ABSORVENTE NOS FRASCOS LAVADORES DE GÁS. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 16 está ilustrado o fluxo de amostragem do gás de 

escapamento diluído no AVC que foi direcionado aos frascos lavadores de gás, 

contendo a solução absorvente de DNPH. 

 

FIGURA 16: ESQUEMA DA COLETA DE ALDEÍDOS EM FRASCOS LAVADORES DE GÁS. 

FONTE: ADAPTADO DE ABNT NBR 12026 (40). 



 61 
 

 

 O fluxo de amostragem do gás de escapamento diluído e do ar de diluição 

devem ser mantidos entre 1,5 e 3,0 L/min, segundo ABNT NBR 12026. Para os 

experimentos desse estudo foi utilizada uma vazão de 2,0 L/min. As vazões do 

sistema devem ser conhecidas para permitir quantificar o volume de gás que foi 

borbulhado nos frascos lavadores de gás. Ao final do ensaio a solução de cada fase 

é transferida para um balão volumétrico e completado para 100 ml, utilizando-se 

acetonitrila grau HPLC. 

 A quantificação dos compostos se dá por meio de cromatografia em fase 

líquida de alta eficiência, que é a técnica de separação de componentes entre duas 

fases: estacionária (coluna cromatográfica) e fase móvel (115). Para o processo de 

análise cromatográfica foi usado um cromatógrafo marca Agilent Série 1200, com 

injetor automático de amostras, detector UV-Vis, compartimento de colunas com 

controle de temperatura, bomba isocrática e degaseificador. Para separação dos 

compostos se utilizou uma coluna de fase reversa (C18), com diâmetro de 4,6 mm e 

comprimento de 250 mm, tamanho das partículas 5 µm, marca Agilent Zorbax ODS. 

Para a fase móvel foi utilizada solução aquosa de acetonitrila (ACN) grau HPLC a 

70%. 

 Após eluídos os compostos necessitam ser identificados e quantificados. Um 

detector de luz ultravioleta visível (UV-Vis), no comprimento de onda de 365 nm foi 

empregado. A determinação da concentração dos compostos se dá pelo uso de 

padrões externos, onde uma comparação direta das áreas das amostras com as 

áreas de padrões de derivados carbonílicos, com concentração conhecida, 

propiciará sua quantificação (116). 

 Foram empregados padrões líquidos da marca Supelco Analytical, em duas 

concentrações denominadas Mix 1 (47650-U) e Mix 2 (47651-U), padrões esses 

contendo toda cadeia de aldeídos e cetonas. Os padrões foram diluídos em cinco 

concentrações cada um, perfazendo um total de dez concentrações diferentes. 

 A TABELA 12 apresenta a identificação adotada para os padrões bem como 

as concentrações teóricas de cada ponto utilizado na construção da curva de 

calibração do instrumento. 
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TABELA 12 – CONCENTRAÇÕES DOS PADRÕES DE FORMALDEÍDO E ACETALDEÍDO 

Identificação 
dos padrões 

Formaldeído 
Concentração (mg/L) 

Acetaldeído 
Concentração (mg/L) 

5 5,250 3,818 

4 4,200 3,054 

3 3,150 2,291 

2 2,100 1,527 

1 1,050 0,764 

0,5 0,924 0,673 

0,4 0,714 0,520 

0,3 0,567 0,413 

0,2 0,357 0,260 

0,1 0,210 0,153 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Para o estudo em questão, a quantificação e análise foram efetuadas 

apenas para os aldeídos já legislados para os automóveis, a saber: acetaldeído e 

formaldeído, que são os aldeídos mais representativos em concentração 

encontrados na combustão dos motores do ciclo Otto (53, 54), legislados para 

automóveis desde 1992. 

 Como resultado final da análise dos aldeídos com uso da técnica de 

cromatografia em fase líquida, obtém-se um valor em massa emitido durante o ciclo 

de emissões. Esse valor dividido pela distância percorrida durante o ensaio é 

apresentado em miligramas por quilômetro (mg/km). 

 Para subsidiar o entendimento do processo de emissão e da influência do 

catalisador sobre os aldeídos, foram executados testes adicionais nos motociclos 

que pertencem ao laboratório de emissões com a utilização da técnica de FTIR, a 

qual possibilita a verificação instantânea das emissões. Com as informações das 

emissões instantâneas dos aldeídos, acetaldeído e formaldeído, foi possível uma 

compreensão do processo de formação dessas emissões, utilizando-se de 

combustíveis com diferentes teores de etanol e da ação do catalisador sobre os 

esses compostos. 

 A técnica de FTIR é baseada no fato de que a relação entre a distribuição da 

radiação incidente em um interferômetro e o sinal (interferograma) produzido pelo 

detector ao receber a radiação proveniente do interferômetro são Transformadas (de 

Fourier) em função cosseno. A Transformada de Fourier é o processo matemático 

pelo qual o interferograma é analisado em seus componentes de frequência com 
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suas amplitudes correspondentes (117). A radiação infravermelha, emitida pelo 

interferômetro, é absorvida pelas moléculas da amostra e convertida em energia de 

vibração molecular (118). O sinal resultante representa o espectro molecular de 

absorção e transmissão, criando uma impressão digital de uma amostra com picos 

de absorção que correspondem às frequências de vibrações entre as ligações dos 

átomos que compõem o material. Como cada material diferente é uma combinação 

única de átomos, não há dois compostos com exatamente o mesmo espectro 

infravermelho, o que torna a espectroscopia por infravermelho útil para vários tipos 

de análise, possibilitando a identificação e quantificação de compostos. 

 A espectroscopia por infravermelho tem sido uma técnica valiosa para os 

materiais em análise de laboratório por mais de setenta anos, porém sua difusão de 

uso na área automotiva é recente (93). A técnica de FTIR foi desenvolvida a fim de 

superar as limitações encontradas nos instrumentos dispersivos. A principal 

dificuldade foi o lento processo de digitalização. Um método para medir todas as 

frequências de infravermelho simultaneamente, não individualmente, era necessário. 

A solução foi desenvolvida com o emprego de um dispositivo óptico muito simples 

chamado interferômetro. O interferômetro produz um único tipo de sinal em que 

todas as frequências de infravermelho presentes são "codificadas". O sinal pode ser 

medido muito rapidamente, geralmente na ordem de um segundo. Deste modo, o 

tempo de análise para cada amostra é reduzido a uma questão de poucos 

segundos, ao invés de vários minutos. A maioria dos Interferômetros emprega um 

separador de feixe, que encaminha o feixe de entrada de infravermelho e o divide 

em dois feixes ópticos. Um feixe reflete em um espelho plano que está fixo no local. 

O outro feixe reflete fora em um espelho plano, que está sobre um mecanismo que 

permite o seu movimento a curta distância (tipicamente alguns milímetros). Os dois 

feixes refletidos são recombinados em um polarizador. Um dos feixes percorre um 

caminho com comprimento fixo e o outro é constantemente modificado à medida que 

o espelho se movimenta (117). 

 O sinal resultante é chamado de interferograma que tem a propriedade única 

de cada conjunto de dados (uma função do movimento da posição do espelho). O 

sinal inclui informações sobre cada frequência de infravermelho que vem da fonte. 

Isto significa que, com o interferograma, todas as frequências estão sendo medidas 

simultaneamente e de forma extremamente rápida.  
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 O sinal medido no interferograma não pode ser interpretado diretamente, 

para isso é utilizado o método da Transformada de Fourier. Esse método se baseia 

na relação entre a distribuição da radiação incidente no interferômetro e o sinal 

produzido pelo detector. Os sinais da radiação proveniente do interferômetro são 

convertidos em função do cosseno, ou seja, a Transformada de Fourier é o processo 

matemático pelo qual o interferograma é analisado em seus componentes de 

frequência com suas amplitudes correspondentes (119). Na FIGURA 17 está 

ilustrado o processo de transformação do interferograma para espectro por meio da 

transformada rápida de Fourier (FFT). 

 

 

FIGURA 17: TRANSFORMAÇÃO DO INTERFEROGRAMA EM ESPECTRO. 

FONTE: THERMO NICOLET (119). 

 

 Para medir o espectro de infravermelho de uma amostra, é necessário que 

haja uma escala relativa da intensidade de absorção, ou seja, um espectro de fundo 

também deve ser medido. Para tal é realizada uma medição com ausência de 

amostra no caminho do feixe, resultando em um espectro que possui todas as 

características instrumentais do meio de análise (chamado de branco), as quais são 

subtraídas quando a amostra a ser determinada é analisada. Assim, somente as 

características espectrais presentes na amostra são responsáveis pela formação das 

bandas de absorção. (119) Na FIGURA 18 apresenta-se o esquema de um 

espectrômetro FTIR. 
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FIGURA 18: ESQUEMA DE UM ESPECTRÔMETRO. 

FONTE: THERMO NICOLET (119). 

 

 Com uso da técnica FTIR é possível uma representação gráfica das 

emissões dos compostos em estudo a cada instante do ensaio (120), propiciando a 

verificação do comportamento das emissões durante o transcorrer dos ensaios. Na 

FIGURA 19 observa-se o equipamento de FTIR utilizado para coleta das emissões 

brutas dos gases de exaustão na realização dos ensaios. 

 

 

FIGURA 19: FTIR PARA COLETA DE EMISSÕES VEICULARES. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Para coleta das emissões com uso dessa ferramenta, os motociclos do 

laboratório de emissões foram instrumentados em seu sistema de escapamento, 

para possibilitar a coleta das emissões brutas antes do catalisador (pré-cat). Além do 
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ponto para coleta antes do catalisador foram implantados termopares para monitorar 

as temperaturas de operação dos motociclos, no sistema de escapamento e no 

cárter. Na FIGURA 20 está demonstrada a instrumentação para coleta de gases 

antes do catalisador e temperaturas do óleo lubrificante e gás de exaustão em um 

dos motociclos. 

 

 

FIGURA 20: INSTRUMENTAÇÃO DE TEMPERATURAS E TOMADA DE GÁS ANTES DO 
CATALISADOR. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 As emissões brutas coletadas pelo FTIR foram analisadas antes do 

catalisador (pré-cat) e após o catalisador, ao final do sistema de escapamento 

(“tailpipe”), em uma frequência de 1 Hz. Simultaneamente, foram efetuadas coletas 

pelo sistema tradicional de emissões, com análises dos gases armazenados nos 

sacos de amostragem e análise dos gases brutos de escapamento, estes coletados 

por sondas normalmente posicionadas antes e após o catalisador, sendo analisados 

em frequências que variam de 1 Hz a 10 Hz (112). Essa operação se torna 

necessária, haja vista que o FTIR é um equipamento operado de maneira 

independente, sendo necessário sincronizar os seus resultados com o ensaio de 

emissões. A FIGURA 21 apresenta a sonda utilizada no final do escapamento para 

coleta dos gases brutos e temperatura (“tailpipe”). 
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FIGURA 21: PONTEIRA UTILIZADA NO ESCAPAMENTO DOS MOTOCICLOS. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 22 está demonstrada a configuração dos ensaios com uso do 

FTIR na coleta das emissões, utilizando-se uma linha aquecida para amostragem 

dos gases brutos de escapamento, com pontos de captação dos gases antes e após 

o catalisador. 

 

 

FIGURA 22: CONFIGURAÇÃO DOS ENSAIOS COM USO DO FTIR. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Os resultados de FTIR são apresentados em concentração (ppm). Para 

determinação da massa de emissão dos aldeídos (acetaldeído e formaldeído), em 

g/km, foram utilizadas as informações do ensaio regulamentado (distância 

percorrida, razão de diluição, volume total, vazão de escapamento). Os cálculos das 

massas dos componentes foram baseados na metodologia apresentada na norma 

ABNT NBR 12026 (40). A principal vantagem do emprego dessa técnica é a 

possibilidade de se obter as emissões em cada instante do ensaio. 
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 A Equação 9 apresenta o cálculo utilizado para determinar a massa de 

aldeídos a cada instante do ciclo de emissões com uso da técnica de FTIR. 

 

10

fc
Mm

CoDeVe

Mi








 

  
(9) 

Onde: 

Mi: massa em miligramas do composto. 

Ve: Volume de gás de escapamento (m3/s). 

De: Densidade do aldeído (conforme ABNT NBR 12026, formaldeído 1.249,2 g/m3 e 

1.832,9 g/m3 para o acetaldeído). 

Co: Concentração do composto medido pelo FTIR (ppm). 

Mm: Massa molecular do aldeído (conforme ABNT NBR 12026, formaldeído 30,03 e 

44,05 para o acetaldeído). 

fc: Fator de correção do composto (conforme ABNT NBR 12026, formaldeído 0,143 

e acetaldeído 0,197). 

 A soma das massas instantâneas durante o ciclo de emissões dividida pela 

distância percorrida durante o ensaio correspondeu as emissões em mg/km. 

 Com os valores de massa para os aldeídos, antes e após o catalisador, 

foram calculadas as eficiências de conversão do catalisador para os compostos em 

estudo, de acordo com a Equação 10. 

100
M

MM
%Ef

CATPRÉ

TAILPIPECATPRÉ 





  (10) 

Onde: 

Ef%: eficiência de conversão do catalisador em porcentagem. 

MPRÉ-CAT: Massa do composto antes do catalisador. 

MTAILPIPE: Massa do composto depois do catalisador. 
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3.1.5 Calibrações e verificações dos equipamentos durante o programa de ensaios 

 Os procedimentos de calibração e verificação dos equipamentos utilizados 

na realização dos ensaios foram efetuados de acordo com os preceitos das normas 

adotadas pelo CONAMA para homologação de motociclos, diretiva 97/24/EC (12), e 

para quantificação de aldeídos em veículos automotores leves do ciclo Otto, ABNT 

NBR 12026 (40). 

 As principais características dos equipamentos empregados nos ensaios são 

apresentadas no ANEXO C. 

 

3.1.6 Definição do número de ensaios 

 Com a finalidade de propiciar uma análise estatística e verificação da 

consistência dos resultados obtidos, realizou-se um mínimo de três ensaios 

representativos em cada condição nos motociclos alvos do estudo. Com objetivo de 

reduzir as influências do modo de pilotagem no processo de realização de ensaios, 

adotou-se para esse estudo a utilização do mesmo piloto na condução do plano de 

testes. A TABELA 13 apresenta um resumo dos trabalhos desenvolvidos. 

 

TABELA 13 – PROGRAMA DE ENSAIOS 

Motociclo 
Fase do 

PROMOT 
Combustível Catalisador 

Aldeídos 
cromatografia 

Aldeídos 
FTIR Pré-cat 

Aldeídos 
FTIR tailpipe 

Bk01 M3 Gasolina Sim 3 ensaios 3 ensaios 3 ensaios 

Bk02 M3 Gasolina Sim 3 ensaios 3 ensaios 3 ensaios 

Bk03 M3 “Flex fuel” Sim 9 ensaios 9 ensaios 9 ensaios 

Bk04 M1 Gasolina Não 3 ensaios - - 

Bk05 M2 Gasolina Não 3 ensaios - - 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Nos motociclos das fases M1 e M2 não foram realizados ensaios com uso 

da técnica de FTIR, pois, um dos objetivos do uso do equipamento foi de verificar a 

influência do catalisador sobre as emissões dos compostos carbonílicos. Como os 

motociclos dessas fases, em sua grande maioria, eram desprovidos de catalisador, 

não foi empregado o uso da técnica de FTIR. 
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 Para o motociclo Bk03, foi previsto um número adicional de ensaios, para 

ser testado com três combustíveis diferentes, conforme TABELA 11. 

 O programa previu a realização de um total de 51 ensaios, nas condições 

especificadas. 

 

3.1.7 Tratamento estatístico dos resultados 

 Os valores finais apresentados foram provenientes da composição de uma 

média aritmética de três resultados. Para verificação das variações entre os ensaios, 

é apresentado o desvio padrão relativo aos resultados selecionados para compor a 

média aritmética, segundo GUM (121) esse valor caracteriza a variabilidade dos 

valores observados. Os valores provenientes do FTIR foram utilizados para 

demonstração gráfica do comportamento das emissões de acetaldeído e 

formaldeído durante os ensaios de emissões, subsidiando o entendimento da 

formação desses compostos e da ação do catalisador. Com as concentrações 

obtidas pelo FTIR calculou-se a massa emitida dos poluentes em estudo, 

confrontada com a metodologia oficial (cromatografia), propiciando uma comparação 

entre os métodos e uma validação das informações. Para verificação da hipótese de 

ausência de diferenças entre as médias analisadas, aplicou-se uma ferramenta 

estatística de análise de variância (ANOVA – “analysis of variance”), que permite 

comparar a igualdade entre as médias de três ou mais amostras (122). O nível de 

significância utilizado foi de 5%. Como o teste de análise de variância indica apenas 

que existem diferenças entre os tratamentos, foi necessária a aplicação de outra 

ferramenta para se verificar qual dos tratamentos apresentava uma diferença 

significativa. Para essa verificação foi usado o teste de Tukey, mais utilizado para 

esse tipo de comparações por sua simplicidade e controle dos erros mantendo o 

nível de significância (123). O teste baseia-se na diferença mínima significativa 

(dms), que é comparada com as médias dos tratamentos em análise. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 TESTES DE EMISSÕES 

4.1.1 Motociclo Bk01 

 O motociclo Bk01, pertencente à fase M3 do PROMOT, com motor de 125 

cc, foi ensaiado apenas na fase urbana do ciclo de emissões, devido à sua 

cilindrada. As emissões regulamentadas de hidrocarbonetos totais, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrogênios estão apresentadas na TABELA 14. O valor médio da 

emissão de dióxido de carbono também está mostrado. Os resultados apresentados 

se referem ao uso da gasolina padrão de emissões (E22). 

 

TABELA 14 – EMISSÕES REGULAMENTADAS E CO2 DA AMOSTRA BK01 

Descrição Emissões em g/km  

THC CO NOx CO2 

Limites M3 0,800 2,000 0,150 - 

Média Bk01 0,254 1,147 0,096 41,244 

Dp Bk01 0,006 0,039 0,005 0,216 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 As emissões não regulamentadas de aldeídos, determinadas pelas técnicas 

de cromatografia em fase líquida e FTIR, estão apresentadas nas TABELA 15 e 

TABELA 16, respectivamente. 

 

TABELA 15 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK01 – CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 

Descrição Emissões em mg/km 

Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média Bk01 0,88 3,25 4,13 

Dp Bk01 0,16 0,04 0,12 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Os valores de aldeídos totais se referem à soma das emissões de 

formaldeído e acetaldeído. 
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 Os valores dos aldeídos mensurados pela técnica FTIR, com coletas de 

amostras antes e após o catalisador (tailpipe), são apresentados na TABELA 16. 

 

TABELA 16 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK01 - FTIR 

Descrição 
Emissões em mg/km 

Emissões Pré Catalisador Emissões Tailpipe 

Formaldeído Acetaldeído Totais Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média Bk01 7,21 4,52 11,73 0,70 3,31 4,01 

Dp Bk01 0,03 0,18 0,20 0,03 0,17 0,14 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Conforme descrito anteriormente, uma das grandes vantagens da técnica 

FTIR é a possiblidade de se obter as emissões instantâneas durante o ciclo de 

emissões. Na FIGURA 23 observam-se as emissões mensuradas antes e após o 

catalisador, com uso da técnica de FTIR, demonstrando o comportamento das 

emissões para o formaldeído. A linha vermelha demonstra as emissões do 

formaldeído antes do catalisador (pré-cat) durante o ciclo de emissões, as emissões 

após o catalisador, ao final do tubo de exaustão (tailpipe), são representadas pela 

linha azul. 

 

 

FIGURA 23: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK01. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 No início do ciclo, enquanto o motor está frio, pode-se observar picos 

elevados, ultrapassando os 200 ppm, para as emissões pré-catalisador. Após os 240 
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s iniciais, as emissões tenderam a se estabilizar, seguindo o mesmo perfil até o final 

do ciclo. Já nas emissões pós-catalisador (tailpipe), inicialmente, enquanto o 

catalisador está com temperatura baixa, apresentou eficiência reduzida. Após os 390 

s, as emissões pós-catalisador se estabilizaram, com uma alta eficiência catalítica. 

Para o formaldeído, a eficiência do catalisador foi superior aos 90%. Na FIGURA 24 

estão apresentados os valores de emissão em massa, levando-se em conta as 

emissões instantâneas do composto, o volume de gás de escapamento e a 

densidade do formaldeído. Nessa figura ficou evidente que a emissão das maiores 

massas ocorreu nos períodos de que o motociclo desenvolveu maiores velocidades, 

consequentemente com maior volume dos gases de exaustão. 

 

 

FIGURA 24: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO EM MASSA (mg) – BK01. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Para as emissões de acetaldeído observa-se um comportamento diferente 

do composto anterior, conforme FIGURA 25. Com destaque ao período próximo aos 

90 s, onde ocorreu um pico de acetaldeído após o catalisador, superando as 

emissões antes do catalisador. Posteriormente, em vários instantes do ciclo, esse 

fato se repete, porém com menor intensidade. Conforme citações (63, 64, 65, 67, 68, 

69, 70), esse fato pode ser explicado pela formação de acetaldeído no catalisador, 

por processos como a desidrogenação do etanol, conforme reação indicada na 

Equação 4. 
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FIGURA 25: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK01. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 26 estão apresentados os valores das emissões de álcool não 

queimado (ANQ) durante o processo de combustão, antes e após o catalisador. 

Observa-se que com a ação do catalisador ocorre uma redução, em concentração, 

de aproximadamente 65% para o ANQ. Ainda, o perfil das emissões pós-catalisador 

de acetaldeído são similares às emissões de ANQ, demonstrando a relação entre a 

emissão dos compostos. 

 

 

FIGURA 26: RELAÇÃO ENTRE A EMISSÃO DE ETANOL E ACETALDEÍDO – BK01. 

FONTE: O AUTOR (2012). 
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 Na FIGURA 27, que apresenta as emissões de acetaldeído em massa, 

demonstram-se os picos de emissões mais elevados para esse composto após o 

catalisador. Esse fato ocorre nos pontos de maior aceleração, quando o volume de 

gases de exaustão aumenta e como o número de células disponíveis no catalisador 

é constante, o processo de catálise fica prejudicado aliado ao maior volume de ANQ 

durante o processo da combustão que chega ao catalisador e pode apresentar 

reações parciais, formando o acetaldeído. Nos períodos de marcha lenta, onde o 

volume de gases de escapamento é menor, a conversão dos compostos é alta. Para 

o acetaldeído, com uso da gasolina E22, o valor médio de conversão observado foi 

de 27%. Essa baixa eficiência pode ter a influência do fenômeno de formação do 

composto no interior do catalisador. Segundo literatura (57) o acetaldeído totalmente 

oxidado é convertido em CO2 e H2O. 

 

 

FIGURA 27: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO EM MASSA (mg) – BK01. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

4.1.2 Motociclo Bk02 

 A amostra Bk02, com motor de 300 cc, foi a única amostra a percorrer a fase 

extraurbana do ensaio de emissões. Essa fase apresenta como característica o 

desenvolvimento de altas velocidades, exigindo uma maior potência do motor. O 

motociclo em questão, ensaiado com gasolina padrão de emissões (E22), 

apresentou, durante os testes, emissões de monóxido de carbono acima dos valores 



 76 
 

 

regulamentados para homologação da fase M3. As emissões da amostra podem ser 

observadas na TABELA 17. 

 

TABELA 17 – EMISSÕES REGULAMENTADAS E CO2 DA AMOSTRA BK02 

Descrição Emissões em g/km  

THC CO NOx CO2 

Limites M3 0,300 2,000 0,150 - 

Média Bk02 0,163 3,139 0,079 75,382 

Dp Bk02 0,015 0,126 0,005 1,721 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 As emissões não regulamentadas de aldeídos, determinadas pelas técnicas 

de cromatografia em fase líquida e FTIR, estão apresentadas nas TABELA 18 e 

TABELA 19, respectivamente. 

 

TABELA 18 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK02 – CROMATOGRAFIA EM FASE 
LÍQUIDA 

Descrição Emissões em mg/km 

Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média Bk02 0,74 3,17 3,91 

Dp Bk02 0,04 0,15 0,16 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Na TABELA 19 apresentam-se os valores dos aldeídos mensurados pela 

técnica FTIR, sendo coletadas amostras antes e após o catalisador. 

 

TABELA 19 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK02 - FTIR 

Descrição 
Emissões em mg/km 

Emissões Pré Catalisador Emissões Tailpipe 

Formaldeído Acetaldeído Totais Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média Bk02 8,48 6,12 14,60 0,69 3,14 3,82 

Dp Bk02 0,17 0,05 0,15 0,02 0,36 0,35 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Apesar das diferenças entre os motociclos Bk01 e Bk02, principalmente na 

questão da execução da fase extraurbana do ciclo de emissões, os valores finais de 

aldeídos totais são muito próximos, sendo as emissões da Bk02, inferiores em 

aproximadamente 5%. Para as emissões de formaldeído, conforme FIGURA 28, 

observa-se o mesmo comportamento da Bk01, com uma estabilização das emissões 
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pós-catalisador aproximadamente aos 400 s. Na fase extraurbana, não é observada 

uma elevação acentuada das emissões do composto, mesmo com uma maior 

solicitação do motor do veículo para seguir o ciclo de alta velocidade. 

 

 

FIGURA 28: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK02. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 29, demonstrando as emissões em massa, pode-se observar a 

eficiência do catalisador na conversão do composto. Para esse motociclo a média de 

eficiência foi de 92%. 

 

 

FIGURA 29: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO EM MASSA (mg) – BK02. 

FONTE: O AUTOR (2012). 
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 Para emissão de acetaldeído, o comportamento observado é semelhante ao 

comentado para Bk01, porém os pontos em que a emissão pós-catalisador supera 

as pré-catalisador foram menos expressivos, conforme demonstrado na FIGURA 30. 

 

 

FIGURA 30: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK02. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Observou-se ainda que as emissões de aldeídos totais antes do catalisador, 

quando comparados o Bk01 com o Bk02, foram superiores em aproximadamente 

25% para o Bk02. Porém, após o catalisador, o Bk02 apresentou emissões 

inferiores, em cerca de 5%. Fato que pode ser atribuído ao maior volume do 

catalisador da Bk02 e eficiência de conversão catalítica superior, cerca de 74%, 

contra 66% do Bk01, para os aldeídos totais. 

 Na FIGURA 31, podem-se observar as emissões em massa para o 

acetaldeído. 
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FIGURA 31: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO EM MASSA (mg) – BK02. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

4.1.3 Motociclo Bk03 

 O motociclo Bk03, pertencente à fase M3, equipado com a tecnologia “flex 

fuel”, que permite uso de gasolina, etanol e suas misturas, pioneirismo brasileiro no 

uso de combustíveis fósseis e renováveis (23). Conforme TABELA 11, a amostra foi 

testada com três diferentes composições de combustível, a saber: gasolinas E22, 

E61 e etanol hidratado combustível (E100). As emissões regulamentadas, com uso 

desses combustíveis, estão apresentadas na TABELA 20. 

 

TABELA 20 – EMISSÕES REGULAMENTADAS E CO2 DA AMOSTRA BK03 

Descrição/ 
Combustível 

Emissões em g/km 

THC Dp CO Dp NOx Dp CO2 Dp 

Limites M3 0,800 - 2,000 - 0,150 - - - 

E22 0,191 0,003 1,047 0,091 0,067 0,005 50,769 0,309 

E61 0,133 0,007 0,693 0,058 0,097 0,002 49,786 0,438 

E100 0,251 0,006 1,024 0,018 0,070 0,003 48,763 0,369 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Para os compostos regulamentados (CO, THC e NOx) não foi observado um 

comportamento linear com o uso dos diferentes combustíveis, fato que pode ser 

atribuído ao mapeamento do sistema de injeção de combustível adotado pelo 

fabricante. Na FIGURA 32 pode-se observar o comportamento dessas emissões e 

os limites normatizados para cada composto, sendo que as emissões quantificadas 

estão dentro dos limites preconizados pela legislação vigente. As barras de erros 
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apresentadas no gráfico se referem ao desvio padrão entre os valores que compõe a 

média aritmética. 

 

 

FIGURA 32: EMISSÕES REGULAMENTADAS (g/km) – BK03. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Os valores das emissões regulamentadas foram comparados com uso da 

análise de variância (ANOVA). As tabelas a seguir apresentam os resultados da 

análise estatística. Na TABELA 21 observam-se as diferenças entre os combustíveis 

para as emissões de THC e CO. Constatou-se que as emissões de THC foram 

diferentes estaticamente entre os combustíveis, sendo mais expressivas aquelas 

com uso do combustível E100. Para o CO não existiram diferenças estatísticas entre 

o uso de E22 e E100, e a menor emissão foi com uso de E61. Para interpretação da 

tabela, compara-se o combustível da coluna com o das linhas, observando-se se a 

emissão do composto foi maior ou menor. 

 

TABELA 21 – RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA AS EMISSÕES DE THC E CO 

Comparação 

Combustíveis 
THC CO 

E61 E100 E61 E100 

E22 < > < = 

E61  >  > 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Na TABELA 22 estão demonstrados os resultados da análise das emissões 

de NOx e CO2. Estatisticamente, as emissões de NOx com E22 e E100 foram 
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consideradas iguais. Com E61 essas emissões foram superiores as observadas com 

E22 e E100. No tocante às emissões de CO2, os resultados foram considerados 

diferentes entre todos os combustíveis, e a de menor valor para o uso de E100. 

 

TABELA 22 – RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA AS EMISSÕES DE NOx E CO2 

Comparação 

Combustíveis 
NOx CO2 

E61 E100 E61 E100 

E22 > = < < 

E61  <  < 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 As emissões de aldeídos, determinadas com uso da técnica de 

cromatografia em fase líquida, são apresentadas na TABELA 23, com uso dos 

combustíveis E22, E61 e E100. 

 

TABELA 23 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK03 

Descrição/ 
Combustível 

Emissões em mg/km 

Formaldeído Dp Acetaldeído Dp Totais Dp 

E22 0,93 0,09 3,00 0,13 3,93 0,21 

E61 1,54 0,27 6,92 0,18 8,46 0,25 

E100 3,84 0,13 30,70 1,30 34,54 1,36 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Os testes estatísticos (ANOVA) para as emissões não regulamentadas de 

aldeídos são apresentados na TABELA 24, constatando-se que os valores foram 

diferentes entre os combustíveis utilizados. Ocorreu um aumento das emissões de 

aldeídos com o acréscimo do teor de etanol no combustível, conforme citado na 

literatura consultada (17, 24, 25, 26). 

 

TABELA 24 – RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA AS EMISSÕES DE ALDEÍDOS 

Comparação 

Combustíveis 
Acetaldeído Formaldeído Totais 

E61 E100 E61 E100 E61 E100 

E22 > > > > > > 

E61  >  >  > 

FONTE: O AUTOR (2012) 
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 Comparando-se as emissões dos aldeídos totais do motociclo Bk03 com os 

motociclos Bk01 e Bk02, com uso do combustível E22, conclui-se que os valores 

não apresentaram diferenças estatísticas significativas entre si. 

 Na TABELA 25 estão apresentados os valores dos aldeídos mensurados 

pela técnica de FTIR, realizando-se coletas das amostras antes e após o catalisador 

(tailpipe), com uso dos combustíveis E22, E61 e E100. 

 

TABELA 25 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK03 – FTIR 

Descrição/ 
Combustível 

Emissões em mg/km 

Emissões Pré Catalisador Emissões Tailpipe 

Formaldeído Acetaldeído Totais Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média E22 8,11 4,72 12,83 0,76 3,37 4,13 

Dp E22 0,05 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 

Média E61 8,87 9,57 18,43 1,18 6,24 7,41 

Dp E61 0,13 0,14 0,19 0,07 0,11 0,18 

Média E100 19,58 49,83 69,41 4,21 31,47 35,68 

Dp E100 0,09 0,72 0,68 0,23 0,59 0,80 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Nas FIGURAS 33-36 observa-se o comportamento instantâneo dessas 

emissões durante os ensaios. Na FIGURA 33, representando as emissões de 

formaldeído com uso de E22, observa-se que a diferença entre as emissões pré e 

pós-catalisador é significativa, com uma eficiência catalítica superior a 90% das 

emissões após o catalisador. 

 

 

FIGURA 33: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK03 – E22. 

FONTE: O AUTOR (2012). 
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 Segundo Carey (124), uma das fontes de emissão de formaldeído é de 

origem veicular, ou seja, formaldeído e acetaldeído são formados em veículos a 

gasolina, mesmo na ausência de etanol. Isso também pode ser constatado 

analisando-se a TABELA 5 e TABELA 6 deste trabalho, para combustível isento de 

etanol (E0). Além disso, diferente do acetaldeído, o formaldeído não é gerado, a 

princípio, no catalisador, sendo convertido quase que integralmente no mesmo. Já 

para o acetaldeído, a análise do desempenho do catalisador em sua conversão, 

conforme observado nos motociclos Bk01 e Bk03, fica comprometida por conta das 

reações de etanol não convertido que ocorrem simultaneamente no catalisador 

dificultando a análise. 

 A FIGURA 34 representa as emissões de acetaldeído antes e após o 

catalisador, mensuradas pela técnica de FTIR. A eficiência do catalisador para esse 

composto foi de aproximadamente 28%. Outro ponto relevante a ser considerado, 

como já observado nos outros motociclos da fase M3, é a ocorrência do aumento 

das emissões pós-catalisador em alguns pontos. Esse incremento é mais expressivo 

no início do ciclo, em torno dos primeiros 109 s. Isso pode ser explicado por dois 

motivos, o primeiro pelo fato do motor ainda estar frio e a queima pode ser 

incompleta, principalmente com o aumento no teor de etanol no combustível. O 

segundo motivo se deve ao fato das emissões geradas durante a queima, 

alcançarem o catalisador ainda frio, desfavorecendo a conversão total dos 

poluentes. Dessa forma, no início do processo haverá um fluxo gasoso alcançando o 

catalisador, a baixas temperaturas, contendo entre os poluentes, hidrocarbonetos e 

álcool não queimado. Segundo a literatura (65), a desidrogenação do etanol a 

acetaldeído em CeO2, um dos principais componentes do catalisador automotivo, é 

favorecida em presença de platina ou paládio, metais nobres também 

tradicionalmente utilizados nesses catalisadores. Dessa forma, provavelmente isso 

explica a elevada formação de acetaldeído pós-catalisador, no início do processo, 

por reações favorecidas a baixas temperaturas (a partir de 200 C) (67, 68, 69). 
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FIGURA 34: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK03 – E22. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 35 estão demonstradas as emissões de formaldeído, com uso 

do combustível E61, a redução das emissões foi superior a 86%. 

 

 

FIGURA 35: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK03 – E61. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 36 observam-se as emissões de acetaldeído durante o ciclo de 

condução, com uso de E61, onde as emissões após o catalisador são de 

aproximadamente 65% das emissões pré-catalisador. Da mesma maneira que com 

uso de E22, em alguns pontos do ciclo as emissões pós-catalisador superam as 
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emissões ocorridas antes do catalisador e podem ser justificadas como 

anteriormente, para os ensaios realizados com gasolina E22. 

 

 

FIGURA 36: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK03 – E61. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Com uso de E100 uma conversão de aproximadamente 78% do formaldeído 

é observada após o catalisador, conforme FIGURA 37. Nota-se que, com o aumento 

no teor de etanol, as emissões de formaldeído também são elevadas a baixas 

temperaturas. Isso, mais uma vez se deve ao fato do catalisador estar frio e, portanto, 

pouco ativo para as reações de oxidação, deixando passar o formaldeído gerado 

durante a queima sem convertê-lo nas taxas esperadas. 

 

 

FIGURA 37: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK03 – E100. 

FONTE: O AUTOR (2012). 
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 Na FIGURA 38 estão demonstradas as emissões de acetaldeído, onde as 

emissões pós-catalisador representam cerca de 63% das emissões antes do 

conversor. As emissões nos 150 s iniciais demonstram o aumento acentuado das 

emissões após catalisador, momento em que o sistema, motor/ catalisador, 

encontram-se frios. 

 

 

FIGURA 38: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO ANTES E APÓS O CATALISADOR – BK03 – E100. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 39, observa-se a relação entre a emissão de acetaldeído e 

ANQ, com o uso do combustível E100, demonstrando que a emissão de acetaldeído 

após o catalisador é correlacionada com a presença de ANQ no sistema. 

 

 

FIGURA 39: RELAÇÃO ENTRE A EMISSÃO DE ANQ E ACETALDEÍDO – BK03 – E100. 

FONTE: O AUTOR (2012). 
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 O aumento das emissões desses compostos, com aumento do teor de 

etanol no combustível, pode ser observado graficamente nas figuras a seguir 

apresentadas. A FIGURA 40 ilustra as emissões de acetaldeído após o catalisador 

(“tailpipe”), com os diferentes combustíveis usados na pesquisa. Esse incremento 

provavelmente se deve a dois fatores: um devido ao aumento de formação de 

acetaldeído durante a combustão e maior concentração de etanol não reagido que 

chega ao catalisador, com o aumento do teor de etanol no combustível, e outro 

associado ao aumento na produção de acetaldeído no catalisador, provavelmente, 

via reação de desidrogenação do etanol. 

 

 

FIGURA 40: EMISSÃO DE ACETALDEÍDO TAILPIPE, COM OS DIFERENTES COMBUSTÍVEIS. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Na FIGURA 41 observa-se o mesmo perfil de emissões para o formaldeído, 

o acréscimo de etanol propiciando um acréscimo nas emissões. No entanto, esse 

aumento nas emissões é acompanhado de um aumento na formação de formaldeído 

durante a queima, conforme se constata numa análise das respectivas curvas de 

emissões pré-catalisador apresentadas nas FIGURA 33, FIGURA 35 e FIGURA 37. 

Além disso, numa análise das curvas pós-catalisador (“tailpipe”) nas mesmas 

figuras, não se constata um aumento na emissão de formaldeído pela sua passagem 

no catalisador, como se observa para o acetaldeído. Dessa forma, presume-se que o 

formaldeído não é gerado no catalisador. Emissões mais elevadas no início dessas 

curvas pós-catalisador podem ser relacionadas às baixas temperaturas do 

catalisador que, portanto, apresenta baixa atividade na sua conversão. A 
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concentração de formaldeído alcança seu valor de regime (estabilização de sua 

conversão) ao redor de 350 s após o início do teste. Acima desse período as curvas 

se assemelham, indicando que o catalisador devidamente aquecido é eficiente para 

minimizar a emissão de formaldeído, mesmo com concentrações de entrada da 

ordem de 100 ppm. No entanto, isso significa que para se alcançar teores inferiores 

a 10 ppm são necessários ao redor de 10 min após a partida do veículo. 

 

 

FIGURA 41: EMISSÃO DE FORMALDEÍDO TAILPIPE, COM OS DIFERENTES COMBUSTÍVEIS. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 O processo de formação de formaldeído em motociclos com utilização de 

etanol combustível apresenta escassez de informações, com relatos de aumento e 

redução da emissão desse composto utilizando-se misturas com reduzida 

porcentagem de etanol em gasolina (81). Em pesquisas, com uso de teores de até 

85% de etanol combustível, em automóveis, é descrito o aumento da emissão de 

formaldeído (125, 126, 127). Porém na literatura consultada não se verificou relatos 

dos mecanismos de formação do formaldeído com uso de etanol hidratado 

combustível (E100). Segundo a literatura (17, 26, 55, 60) o formaldeído se forma de 

reações envolvendo o metano e compostos com dois carbonos. Na FIGURA 42, 

demonstrando os 195 s iniciais do ciclo de emissões, foi possível observar a relação 

da emissão de ANQ com as emissões de metano (CH4), etileno (C2H4), e 

formaldeído. 
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FIGURA 42: RELAÇÃO DA EMISSÃO DE FORMALDEÍDO COM O METANO 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Um resumo do comportamento das emissões dos aldeídos totais e da 

eficiência global do catalisador para esses compostos com aumento do teor de 

etanol no combustível pode ser observado na FIGURA 43. O aumento da emissão 

de aldeídos e a redução da eficiência catalítica foram influenciados pelo uso de 

maiores percentagens de etanol no combustível. 

 

 

FIGURA 43: RELAÇÃO DA EMISSÃO DE ALDEÍDOS E EFICIÊNCIA CATALÍTICA COM TEOR DE 
ETANOL. 

FONTE: O AUTOR (2012). 
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4.1.4 Motociclo Bk04 

 Ao iniciar o programa de ensaios a amostra apresentava 29.677 km rodados. 

O motociclo Bk04, pertencente à fase M1 do PROMOT realizou os ensaios de 

emissões com combustível padrão de emissões, gasolina E22. Para os veículos 

dessa fase a metodologia de ensaio é a mesma aplicada às demais, porém as 

emissões do motociclo em teste começam a ser coletadas apenas após o final do 

segundo ciclo elementar, aos 390 s. Essa diferença tem um impacto significativo, 

pois nos primeiros instantes do ciclo, quando o motociclo se encontra com motor 

“frio”, é o momento em que ocorrem as maiores emissões (108). Os limites das 

emissões regulamentadas para essa fase (M1) e a média de emissões determinadas 

nos ensaios são mostrados na TABELA 26. 

 

TABELA 26 – EMISSÕES REGULAMENTADAS E CO2 DA AMOSTRA BK04 

Descrição Emissões em g/km  

THC CO NOx CO2 

Limites M1 3,000 13,000 0,300 - 

Média Bk04 0,880 9,406 0,096 38,736 

Dp Bk04 0,022 0,437 0,002 0,270 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 As emissões não regulamentadas de aldeídos, determinadas pela técnica de 

cromatografia em fase líquida, são apresentadas na TABELA 27. Cumpre ressaltar 

que as coletas de aldeídos seguiram a metodologia do ensaio de emissões 

regulamentadas, ou seja, a coleta das amostras teve início apenas após o final do 

segundo ciclo elementar. 

 

TABELA 27 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK04 

Descrição Emissões em mg/km 

Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média Bk04 8,79 10,26 19,05 

Dp Bk04 0,17 0,79 0,94 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Observa-se na TABELA 27 que os valores de emissões de formaldeído e 

acetaldeído para o motociclo Bk04 estão no mesmo patamar de grandeza, 

diferentemente do que foi observado anteriormente nos demais motociclos. O fato 
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pode ser explicado pela ausência de catalisador nessa amostra, como essa fase 

possuía limites altos de emissões, não se fazia necessária à sua aplicação. Os 

valores de eficiência de conversão catalítica, para os motociclos operados com 

gasolina padrão (E22), se situaram em torno de 90% para o formaldeído. 

 

4.1.5 Motociclo Bk05 

 A amostra Bk05 iniciou o programa de testes com 16.351 km, motociclo 

pertencente à fase M2, testado com gasolina padrão de emissões (E22). Os 

motociclos dessa fase seguem a mesma metodologia de ensaios da fase M1, ou 

seja, a coleta de emissões (incluindo aldeídos) se inicia somente após o final do 

segundo ciclo elementar. Essa amostra apresentou emissões de monóxido de 

carbono acima dos limites de homologação estabelecidos para a referida fase, 

observa-se que atualmente não há um limite de garantia da durabilidade das 

emissões para essa classe de veículos. As emissões do motociclo e os limites de 

homologação podem ser observados na TABELA 28. 

 

TABELA 28 – EMISSÕES REGULAMENTADAS E CO2 DA AMOSTRA BK05 

Descrição Emissões em g/km 

THC CO NOx CO2 

Limites M2 1,200 5,500 0,300 - 

Média Bk05 0,867 8,470 0,101 39.289 

Dp Bk05 0,023 0,330 0,005 0,132 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Na TABELA 29 estão apresentados os valores dos aldeídos, mensurados 

pela técnica de cromatografia em fase líquida, baseando-se na norma ABNT NBR 

12.026. 

 

TABELA 29 – EMISSÕES ALDEÍDOS DA AMOSTRA BK05 

Descrição Emissões em mg/km 

Formaldeído Acetaldeído Totais 

Média Bk05 8,23 8,26 16,49 

Dp Bk05 0,16 0,08 0,13 

FONTE: O AUTOR (2012) 
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 Como observado na amostra anterior, os valores de formaldeído e 

acetaldeído não apresentaram diferenças significativas entre si. Este fato pode ser 

atribuído à ausência de catalisador no motociclo. 

 

4.2 DISCUSSÃO SOBRE A TÉCNICA DE COLETA DOS ALDEÍDOS 

 

 O processo de coleta e análise de aldeídos nas emissões veiculares com a 

utilização de frascos lavadores de gás em DNPH é consolidado, sendo empregada 

nos veículos automotores leves desde 1992. O processo de ensaios de emissões 

para motociclos adotado pelo PROMOT é muito semelhante ao adotado para os 

automóveis, no tocante a equipamentos e metodologia de ensaio (uso de 

amostrador de volume constante, diluição da amostra, temperatura da sala de 

ensaios), o que permite a adaptação da coleta e análise de aldeídos em 

consonância com a ABNT NBR 12026 sem prejuízo à norma. No tocante à 

metodologia de cálculo não foram necessárias mudanças, apenas adequação das 

variáveis de tempo de amostragem, volume de injeção e correção do volume total 

amostrado. Como a norma de ensaios europeia corrige o volume total de gás 

amostrado para temperatura padrão de 0 °C, nos cálculos da massa final dos 

aldeídos foi necessária a correção desse volume para 20 °C, de acordo com roteiro 

de cálculos da ANBT NBR 12026. 

 Nos ensaios executados nesse trabalho foram executadas pequenas 

mudanças na metodologia sugerida pela norma ABNT NBR 12026, no que tange a 

análise das amostras. O volume de injeção foi alterado de 10 para 20 µL, visando 

melhorar a resolução dos picos cromatográficos. Houve alteração na diluição da fase 

móvel, solução aquosa de ACH, de 65% para 70%, com objetivo de reduzir sua 

polaridade e aumentar a interação da amostra com a coluna, assim propiciando uma 

melhor separação dos compostos carbonílicos. 

 Referente ao tempo de amostragem, a norma foi desenvolvida para os 

ensaios de automóveis, que são divididos em três fases, com tempos de 505, 866 e 

505 s. Para os motociclos os ensaios podem ser de uma fase ou duas, de acordo 

com a motorização do item de ensaio. A primeira fase do ciclo, fase urbana, possui 

1170 s, um tempo de duração superior ao tempo das fases nos ensaios de 
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automóveis. Mesmo com tempo superior de coleta, ao final dos ensaios constatou-se 

a presença de reagente (DNPH) excedente nas soluções analisadas, o que 

demonstra que não houve saturação dos compostos durante a amostragem e 

possíveis fugas do analito. A segunda fase, denominada extra urbana, possui um 

tempo de 400 s. A FIGURA 44 apresenta um cromatograma das análises 

executadas, referente a um ensaio com uso de etanol combustível. Pode-se 

observar a diferença de área do reagente e dos analitos, com ênfase à questão de 

disponibilidade de reagente ao final da amostragem. 

 

 

FIGURA 44: CROMATOGRAMA DEMONSTRANDO A DISPONIBILIDADE DE REAGENTE (DNPH). 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Conforme descrito anteriormente, os padrões utilizados foram divididos em 

dez pontos para construção de uma curva de calibração. Após a preparação de cada 

lote de padrões, injetaram-se as diferentes concentrações com cinco repetições para 

verificação da repetitividade do instrumento. Os desvios observados nessas 

medições ficaram abaixo de 3%, conforme normatizado pela ABNT NBR 12026. A 

injeção das diferentes concentrações dos padrões no cromatógrafo tem como 

resposta áreas de picos cromatográficos, as quais são usadas posteriormente para 

quantificação dos analitos. Pela comparação direta da área e concentração 

conhecida do padrão com a área do analito. Na FIGURA 45 observam-se os picos 

cromatográficos sobrepostos referentes à injeção dos padrões. 
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FIGURA 45: CROMATOGRAMA DE INJEÇÃO DE PADRÕES. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Em apenas um caso se obteve a concentração da amostra superior à dos 

padrões, isso ocorreu em ensaio do motociclo Bk03, com uso do combustível E100, 

na análise do acetaldeído. Nesse ensaio estava sendo usada uma vazão total do 

AVC de 2,6 m3/s, que foi alterada nos próximos ensaios para 3,4 m3/s, solucionando 

o problema. 

 Para verificar a correta diluição dos padrões e certificar-se da linearidade do 

sistema, construiu-se um gráfico da concentração do padrão em função de sua área. 

Uma linearidade perfeita seria um coeficiente de determinação (R2) igual a 1. Nas 

verificações executadas ao longo desse estudo se obteve um R2 médio de 0,9992, 

demonstrando uma ótima correlação e linearidade do sistema. 

 A FIGURA 46 demonstra a linearidade dos compostos analisados, 

correlacionando-se à área dos picos cromatográficos em função da concentração 

dos padrões. 
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FIGURA 46: LINEARIDADE DOS PADRÕES. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

4.3 EMISSÕES COLETADAS PELA TÉCNICA FTIR 

 

 A técnica de cromatografia em fase líquida para determinação dos 

compostos carbonílicos é o procedimento oficial para quantificação das emissões de 

aldeídos, em veículos automotores no Brasil. Porém, no ensaio de emissões, esses 

procedimentos apresentam apenas um resultado final do ensaio, sem demonstrar o 

comportamento das emissões durante o ciclo e a ação do catalisador. Nessa 

pesquisa, a utilização da técnica de FTIR para medições constantes das emissões 

dos compostos em estudo, antes e após o catalisador, durante a realização de 

ensaios de emissões subsidiou informações para a compreensão do processo de 

formação dos aldeídos e a ação do catalisador sobre os mesmos. Apesar dessa 

técnica não ser usada rotineiramente para esse tipo de ensaios, é uma ferramenta 

valiosa para os ensaios de pesquisa em emissões veiculares, com foco principal nos 

compostos não regulamentados. 

 Os gases de escape foram coletados simultaneamente pelos dois sistemas 

de medição utilizados: FTIR e as bancadas de emissões. O FTIR faz aquisições de 

dados na frequência de 1 Hz, sendo que o equipamento utilizado possibilita o uso de 

quatro métodos de detecção, a saber: método gasolina, método etanol, método 

diesel e método biodiesel. Cada um desses privilegia a detecção de determinados 

compostos de acordo com a composição do combustível. 

 Os valores médios obtidos com a técnica de FTIR, de três ensaios em cada 

condição aplicada aos motociclos Bk01, Bk02 e Bk03, foram comparados com os 
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valores obtidos pela cromatografia em fase líquida. Com a utilização da análise de 

variância (ANOVA) para comparação das técnicas, constatou-se que as medições 

pós-catalisador para os três motociclos, com utilização de gasolina E22, foram 

considerados estatisticamente iguais. Para os motociclos nessa condição, os 

ensaios foram realizados no método gasolina. 

 Nos ensaios do motociclo Bk03 “flex fuel”, com uso do etanol, a comparação 

das médias empregando-se uso da ANOVA, demonstrou que os resultados das 

técnicas de cromatografia em fase líquida e FTIR, podem ser considerados 

estatisticamente iguais. Nessa condição foi usado o método do etanol. Para os 

ensaios com combustível E61, com uso de ambos os métodos, gasolina e etanol, as 

médias foram consideradas estatisticamente diferentes. O valor médio calculado 

com o FTIR foi cerca de 12% menor que com uso da cromatografia. Possivelmente o 

fato do FTIR utilizado não dispor de um método específico para misturas dos 

combustíveis prejudicou a análise. Porém para os estudos em pauta, essa diferença 

não causou prejuízos à interpretação dos resultados, pois o efeito é constante e 

aplicado em ambas às situações de ensaio (pré e pós-catalisador). 

 Ainda, o uso da técnica de FTIR propiciou a comparação entre a relação das 

emissões dos compostos antes e após o catalisador, com a possibilidade do cálculo 

da eficiência do catalisador na conversão dos aldeídos. Na TABELA 30 observa-se 

que a relação da emissão entre o formaldeído e acetaldeído, antes do catalisador, 

se manteve próxima nos motociclos Bk01, Bk02 e Bk03 com uso do combustível 

E22, uma relação de aproximadamente 60:40. Com aumento do teor de etanol no 

combustível essa relação se inverteu para 28:72, com uso de E100 na amostra 

Bk03. Nos motociclos pertencentes à fase M3, independente do combustível 

utilizado, após o catalisador observou-se a dominância do acetaldeído nas 

emissões. Quanto à eficiência do catalisador na conversão dos aldeídos totais, 

observou-se sua redução com aumento do teor de etanol no combustível. 

 

TABELA 30 – RELAÇÃO ENTRE AS EMISSÕES DE FORMALDEÍDO E ACETALDEÍDO 

Motociclo Combustível 
Emissões pré-cat (%) Emissões tailpipe (%) Eficiência 

catalisador 
(%) 

formaldeído acetaldeído formaldeído acetaldeído 

Bk01 E22 61 39 17 83 66 

Bk02 E22 58 42 18 82 74 

continua 
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TABELA 30 – RELAÇÃO ENTRE AS EMISSÕES DE FORMALDEÍDO E ACETALDEÍDO 

conclusão 

Motociclo Combustível 
Emissões pré-cat (%) Emissões tailpipe (%) Eficiência 

catalisador 
(%) 

formaldeído acetaldeído formaldeído acetaldeído 

Bk03 E22 63 37 18 82 68 

Bk03 E61 48 52 16 84 60 

Bk03 E100 28 72 12 88 49 

FONTE: O AUTOR (2012) 

 

 Nos motociclos das fases M1 e M2, desprovidos de catalisador, e com 

sistema de injeção de combustível carburado, a relação entre a emissão de 

formaldeído e acetaldeído foi de aproximadamente 50:50. 

 No tocante aos compostos legislados, com uso de gasolina padrão de 

emissões, E22, se observou nos motociclos da fase M3 uma eficiência catalítica 

média de 61%, 43% e 80%, respectivamente, para o THC, CO e NOx. Com uso de 

E100 os valores médios foram de 41% para o THC, 57% para o CO e para o NOx de 

71%. Conforme comentado na literatura, os valores de eficiência catalítica para os 

motociclos são inferiores aos dos automóveis, que apresentam valores requeridos 

de eficiência superiores a 90% para os compostos legislados (128), devido ao menor 

controle da relação ar/ combustível nos motociclos. 

 

4.4 DISCUSSÃO E PROJEÇÕES ACERCA DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Na FIGURA 47 podem ser observadas as emissões dos aldeídos 

encontradas experimentalmente nessa pesquisa, para as diferentes fases do 

PROMOT, com o uso de gasolina E22. É notório o ganho ambiental com a evolução 

dos limites de emissões e consequente mudança de tecnologias empregadas nos 

motociclos da fase M3. As barras de erro se referem ao desvio padrão entre os 

valores que compuseram a média aritmética. 
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FIGURA 47: EMISSÕES DE FORMALDEÍDO, ACETALDEÍDO E ALDEÍDOS TOTAIS, POR FASES 
DO PROMOT. 

FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 Apesar da redução das emissões dos compostos carbonílicos, quando se 

compara os valores de emissões médios para automóveis e comerciais leves novos 

do ano de 2009, de acordo com Inventário Nacional de Emissões (129), constata-se 

que nos automóveis a emissão média é de 2,1 mg/km, aproximadamente metade do 

valor médio para os motociclos da fase M3. Cumpre ressaltar que o procedimento de 

ensaios dos veículos automotores possui a mesma metodologia, porém é composto 

por um ciclo transiente, mais severo que o aplicado atualmente aos motociclos, 

realizado de acordo com a ANBT NBR 6601 (113). A coleta de aldeídos segue a 

base do procedimento aqui adotado, ou seja, ABNT NBR 12026 (40), sendo que o 

limite aplicado aos automóveis para esses compostos é de 20 mg/km. 

 O ganho observado nas emissões entre a fase M3 quando comparada com 

as fases M1 e M2 se deve principalmente à implantação de tecnologias como 

sistemas de injeção eletrônica e catalisadores nos motociclos dessa fase. Como os 

motociclos possuem um ciclo de vida relativamente mais curto, quando comparados 

aos automóveis, a renovação da frota se torna acelerada trazendo benefícios 

ambientais mais rápidos. Na FIGURA 48 pode-se observar a curva de sucateamento 

para os motociclos, sugerida pelo Inventário Nacional de Emissões (129), onde se 

observa redução acentuada da frota de motociclos em circulação, quando 

comparada com a frota de automóveis, demonstrando a diferenciação entre as 

categorias de veículos no processo de substituição de frota. 

 



 99 
 

 

 

FIGURA 48: CURVA DE SUCATEAMENTO PARA VEÍCULOS DO CICLO OTTO. 

FONTE: INVENTÁRIO NACIONAL DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS (129). 

 

 Na FIGURA 49, pode-se observar a renovação dos motociclos no período 

2008/ 2011, onde, em 2011, cerca de 40% da frota circulante pertencia à fase M3, 

além da substituição da frota, o forte crescimento do mercado nos últimos anos 

auxiliou nesse cenário. Conforme demonstrado nos resultados dessa pesquisa, essa 

renovação propiciou redução nas emissões de compostos legislados e dos aldeídos. 

 

 

FIGURA 49: EVOLUÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLOS NAS FASES DO PROMOT. 

FONTE: AUTOR, DADOS FRAGA (130). 

 

 No primeiro Inventário Nacional de Emissões, apresentado pelo IBAMA com 

apoio de órgãos públicos, indústria e entidades foram expostos os valores estimados 

das emissões veiculares lançados na atmosfera entre 1980 e 2009, além de 

projeções dessas até 2020 (129). O inventário é de grande importância para o 

conhecimento do perfil das emissões veiculares no Brasil. Além das emissões 
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regulamentadas de THC, CO, NOx, CH4, material particulado e CO2, foram 

apresentadas as estimativas e projeções para as emissões de aldeídos. Devido à 

falta de dados e ausência de regulamentação destas emissões para os motociclos, 

elas não foram consideradas no estudo. Nas recomendações do documento relata-

se a necessidade de um levantamento dos valores típicos de suas emissões. 

 Nesta dissertação foi elaborada uma estimativa das emissões de aldeídos 

em motociclos, tendo como base as premissas adotadas no Inventário Nacional, os 

resultados dos ensaios de emissões de aldeídos apresentados e os dados da frota 

circulante no ano de 2011 (130). Cumpre ressaltar que os cálculos adotados na 

referida estimativa são conservadores, na medida em que não consideram a 

utilização de etanol pelos motociclos “flex fuel” e admitem que as motos 

antecedentes ao PROMOT geram emissões da mesma magnitude das pertencentes 

a fase M1. 

 Com essas considerações o valor estimado das emissões de aldeídos por 

esses veículos, no ano de 2011, totalizaria 1,45 x 103 toneladas. Observa-se que os 

valores projetados para os veículos do ciclo Otto, para o mesmo ano, no inventário 

seriam de aproximadamente 6,0 x 103 toneladas. A frota de motociclos no ano de 

2011 representava cerca de 25% da frota de veículos do ciclo Otto, e as emissões 

de aldeídos estimadas apresentam um impacto proporcional quando comparadas às 

emissões veiculares, mesmo calculadas de maneira conservadora, demonstrando a 

relevância das mesmas. A FIGURA 50 apresenta o percentual estimado para os 

veículos de cada fase dessas emissões. 

 

 

FIGURA 50: PORCENTAGEM ESTIMADA DAS EMISSÕES DE ALDEÍDOS POR FASE DO 
PROMOT. 

FONTE: AUTOR (2012) 



 101 
 

 

 Para os veículos automotores, os limites de emissões se encontram na fase 

denominada L5, em vigor desde 2009 (131), sendo que os veículos “flex fuel” devem 

atender aos mesmos limites de emissão de aldeídos, independente do combustível 

utilizado no processo de homologação. Atualmente o limite de emissão desses 

compostos para os automóveis é de 20 mg/km. Os ensaios realizados no motociclo 

“flex fuel”, utilizando-se os combustíveis de referência para o processo de 

homologação, são apresentados na FIGURA 51. Nessa figura, a título comparativo, 

são plotados os valores típicos de emissão para automóveis “flex fuel”, de acordo 

com Inventário Nacional de Emissões (129) e os limites aplicados aos automóveis. 

Salientando-se mais uma vez, que apesar de se utilizar a mesma metodologia de 

coleta e análise de aldeídos, os ciclos realizados nos ensaios de emissões de 

automóveis e motociclos não são semelhantes. 
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FIGURA 51: COMPARATIVO ENTRE EMISSÕES DE ALDEÍDOS EM MOTOCICLO FLEX E 
AUTOMÓVEL FLEX. 

FONTE: AUTOR (2012) 

 

 Nos resultados apresentados, observa-se que as emissões dos compostos 

carbonílicos para o motociclo pesquisado são superiores aos apresentados por 

automóveis e, também aos limites correspondentes, com uso de E100. A emissão 

acima dos limites preconizados para automóveis, causada pelo motociclo “flex fuel” 

com uso de etanol é preocupante, pois, recentemente, a indústria chegou a 

produção de 2 milhões de motos com essa tecnologia e outros fabricantes estão 

lançando produtos nessa linha (132, 133). Segundo a Abraciclo (99), em 2011 46% 

dos motociclos vendidos no mercado nacional continham essa tecnologia, com 

tendências de expansão no futuro. 
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 Um resumo geral das emissões determinadas nos motociclos utilizados nos 

experimentos pode ser observado na TABELA 31, sendo apresentados os códigos 

de identificação dos motociclos, a fase do PROMOT que se enquadravam, o 

combustível utilizado para os testes, as emissões dos compostos regulamentados 

(THC, CO e NOx) e as emissões de aldeídos, determinadas pela técnica de 

cromatografia em fase líquida (formaldeído: HCHO, acetaldeído: CH3CHO e dos 

aldeídos totais). 

TABELA 31 – RESUMO DAS EMISSÕES REGULAMENTADAS E DOS ALDEÍDOS 

Motociclo 
Fase 

PROMOT 
Combustível 

Emissões regulamentadas 
(g/km) 

Emissões de aldeídos 
(mg/km) 

THC CO NOX HCHO CH3CHO Totais 

Bk01 M3 E22 0,254 1,147 0,096 0,88 3,25 4,13 

Bk02 M3 E22 0,163 3,139 0,079 0,74 3,17 3,91 

Bk03 M3 E22 0,191 1,047 0,067 0,93 3,00 3,93 

Bk03 M3 E61 0,133 0,693 0,097 1,54 6,92 8,46 

Bk03 M3 E100 0,251 1,024 0,070 3,84 30,70 34,54 

Bk04 M4 E22 0,880 9,406 0,096 8,79 10,26 19,05 

Bk05 M5 E22 0,867 8,470 0,101 8,23 8,26 16,49 

FONTE: O AUTOR (2012) 
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5 CONCLUSÕES 

 O uso da metodologia empregada para coleta e análise de aldeídos em 

motociclos, baseada na norma ANBT NBR 12026, é tecnicamente viável, 

necessitando de ajustes no tocante aos parâmetros de ensaio nos cálculos. O 

processo de coleta se mostrou eficaz e com boa repetitividade entre os ensaios. A 

existência, ao final das amostragens, de reagente (DNPH) disponível para as 

reações de retenção dos compostos carbonílicos e fixação dos mesmos como 

derivados carbonílicos confirma a adequação da técnica. 

 O uso da técnica de FTIR para identificar e quantificar os aldeídos 

proporcionou subsídios para uma compreensão do processo de emissão e formação 

dos compostos. Os resultados obtidos demonstram a utilidade dessa técnica na 

pesquisa das emissões veiculares, principalmente com foco em compostos não 

legislados. Ainda, propiciou uma comparação com a metodologia regulamentada, 

onde os resultados obtidos para uso de gasolina e etanol foram considerados 

estatisticamente equivalentes. 

 Para os motociclos da fase M3 (Bk01, Bk02 e Bk03), com uso de gasolina 

padrão de emissões, os valores finais de aldeídos totais foram considerados 

estatisticamente iguais. 

 No Bk03, as emissões de aldeídos apresentaram incremento em função do 

teor de etanol presente no combustível utilizado durante ensaios em dinamômetro 

de chassis. Inicialmente, demonstrou-se a influência das condições operacionais e 

do catalisador nas referidas emissões, permitindo duas linhas de análise. Na 

primeira, considerando-se as condições em regime permanente, ou seja, com o 

motociclo com seus mecanismos de queima e controle de emissões operando em 

condições padrão, constatou-se que o catalisador é eficiente na conversão de 

formaldeído, independente do combustível utilizado. No entanto, para o acetaldeído, 

verificou-se que o catalisador apresentou desempenho satisfatório utilizando-se o 

combustível E22. O aumento no teor de etanol no combustível foi acompanhado por 

um aumento expressivo nas emissões desse aldeído, o que pode estar relacionado 

ao aumento na sua formação, a partir do etanol não convertido durante a queima 

e/ou à falta de sítios ativos disponíveis para sua conversão no catalisador. 
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 A segunda análise aborda a situação de regime transiente, logo após a 

partida do motor e com o catalisador ainda frio. Nessas condições, o processo de 

combustão pode ser comprometido, com emissão de maiores teores de etanol não 

convertido e maior formação de aldeídos. Associado a isso, o catalisador encontra-

se frio e as reações de oxidação que levam esses compostos a CO2 e água não são 

favorecidas, acarretando baixas taxas de conversão no catalisador. Por outro lado, 

reações como a desidrogenação do etanol, podem ocorrer a temperaturas baixas, a 

partir de 200 °C, promovendo a formação de acetaldeído nessas condições, como 

constatado pela comparação das emissões pré e pós-catalisador, em tempos 

inferiores a 350 s.  

 Os resultados abrangem dois aspectos: o primeiro é a necessidade de se 

reduzir o tempo para se alcançar o regime permanente. O valor aproximado obtido a 

partir dos resultados deste estudo, próximo de 10 min, é muito superior ao 

admissível, levando-se em conta que os trajetos podem ser curtos e o catalisador 

ser pouco utilizado, acarretando em emissões elevadas de aldeídos e outros 

poluentes. Uma possível solução seria aproximar o catalisador do motor, como nos 

sistemas com tecnologia “close-coupled”, já aplicada em veículos leves com objetivo 

de reduzir o tempo para início das reações de catálise. Vale ressaltar que essa 

opção deve ser acompanhada de um estudo que contemple a estabilidade térmica 

dos componentes do catalisador. O segundo aspecto se refere à composição do 

catalisador que deve ser avaliada de forma a não promover reações indesejáveis no 

sistema. 

 O estudo das emissões antes e após o catalisador, nos motociclos da fase 

M3, demonstrou que o sistema de pós-tratamento tem importante papel no controle 

das emissões de aldeídos. A necessidade do sistema de pós tratamento estar 

operando de acordo com suas especificações é uma garantia de menor impacto 

ambiental causado pelos gases de exaustão. Fato que evidencia a necessidade de 

sistemas de inspeção veicular nos centros urbanos, com objetivo de monitorar as 

emissões de fontes móveis, como já adotado na cidade de São Paulo. 

 No tocante às emissões legisladas dos motociclos Bk02 e Bk04, 

observaram-se emissões de CO acima dos limites preconizados para a 

homologação em suas fases do PROMOT, porém atualmente não existe um limite 

para durabilidade das emissões para essa categoria de veículos. Para o motociclo 
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Bk03, foi constatada uma redução das emissões de CO2, com o aumento de etanol 

no combustível. A geração de CO permaneceu inalterada, assim como o NOx, 

comparando-se a utilização de E22 e E100. Verificou-se ainda um aumento das 

emissões de THC com o uso do etanol. Os valores estão dentro dos limites 

preconizados na legislação vigente. O uso da mistura E61 mostrou que os valores 

de emissões de alguns compostos não são lineares. No caso do THC houve 

aumento de E22 para E100, porém os valores de E61 foram os mais baixos. Para o 

NOx, ocorreu o inverso, praticamente não houve alteração entre E22 e E100, mas os 

valores de E61 foram os mais elevados. O que pode explicar este comportamento 

não linear é o mapeamento do sistema de injeção eletrônica aplicado ao veículo pelo 

fabricante. 

 Os valores médios de aldeídos obtidos no estudo demonstram que as 

emissões desses compostos nos motociclos não são desprezíveis e necessitam de 

estudos aprofundados para, então, se discutir com a sociedade, autoridades e 

indústria, o desenvolvimento de um programa de controle e monitoramento dessas 

emissões. 
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6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Devido à falta de pesquisas envolvendo as emissões em motociclos e a 

recente implantação da tecnologia “flex fuel” nessa categoria de veículos 

automotores, algumas questões que surgiram durante a elaboração deste trabalho 

merecem ser abordadas em trabalhos futuros. 

 Sugere-se o desenvolvimento de um programa de testes em um maior 

número de motociclos, englobando maior número de fabricantes e a inclusão de 

amostras pertencentes ao período que antecedeu o PROMOT, para com esses 

dados elaborar um cenário global das emissões de aldeídos para essa classe de 

veículo automotor. 

 Conforme comentado, o catalisador apresenta um papel importante no 

controle das emissões dos motociclos, e, assim, sugerem-se trabalhos de pesquisa 

para o levantamento dos fatores de deterioração do mesmo com acúmulo de 

rodagem. Ainda, nos motociclos “flex fuel”, sugere-se realizar o envelhecimento de 

motociclos, motor e catalisador, utilizando-se de diferentes misturas de gasolina e 

etanol, verificando-se a influência desses combustíveis nesse processo. De posse 

desses dados, será possível verificar a degradação das emissões com o uso desses 

veículos e efetuar um levantamento dos fatores de deterioração. Esses dados são 

importantes para definição de políticas para atender o mercado de reposição de 

catalisadores. 

 Os valores de eficiência catalítica para os compostos estudados 

apresentaram uma diferença significativa de conversão. Sugere-se um estudo 

aprofundado sobre essa questão, para se dimensionar os materiais dos 

catalisadores e/ ou aprimorar a calibração dos motores, de forma a se obter uma 

conversão mais elevada para o acetaldeído nos motociclos. Conforme observado, a 

emissão de acetaldeído tem uma relação direta com a emissão de álcool não 

queimado, assim, pesquisas com objetivo de otimizar o processo de combustão 

trariam benefícios imediatos na redução dessas emissões. 

 A relação entre a emissão de álcool não queimado e a formação de aldeídos 

merece maiores estudos nos automóveis. Pois atualmente não existe um controle 

das emissões de álcool não queimado para esses veículos, podendo ainda, essas 
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serem descontadas do total das emissões dos hidrocarbonetos do tipo não metano 

(NMHC). Sugere-se um estudo da contribuição dessas emissões na formação dos 

aldeídos. 

 Conforme resolução do CONAMA 432/11, a partir de 2014 será adotado um 

novo ciclo para a realização do ensaio de emissões em motociclos. Um ciclo 

transiente, mais representativo das condições reais de uso será empregado nos 

ensaios destes veículos. Sugere-se um estudo do impacto das mudanças do novo 

trajeto na emissão dos aldeídos. 

 Atualmente o CONAMA legisla para os veículos do ciclo Otto e ciclo Diesel a 

emissão de NMHC e não dos hidrocarbonetos totais, como ocorre nos motociclos. A 

diferença entre essas metodologias é a subtração das emissões de metano do total 

de hidrocarbonetos, obtendo-se assim os demais hidrocarbonetos (NMHC), pois são 

esses que apresentam um maior impacto ambiental. Para os automóveis, o limite 

para essas emissões atualmente está em 50 mg/km, sendo que para os motociclos o 

limite de emissão para o THC está em 800 mg/km para motores abaixo de 150 cc e 

300 mg/km acima de 150 cc. Para os motociclos da fase M3, estudados na presente 

pesquisa, a emissão média de NMHC com uso de E22, foi de 185 mg/km. Sugere-se 

uma pesquisa sobre os impactos dessas emissões e das possibilidades de um 

estreitamento nos limites de emissões desses compostos nessa classe de veículo 

automotor. 

 Sugere-se um estudo dos mecanismos de formação e de catálise do 

formaldeído, com uso de etanol hidratado combustível, nos motores de combustão 

interna. Propiciando a compreensão desses processos e possíveis soluções na 

mitigação das emissões desse composto. Ainda, realizar experimentos com uso de 

gasolina isenta de etanol, para verificar o comportamento das emissões do 

acetaldeído. 
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ANEXO A 

 

 Especificações do etanol anidro combustível de referência e do etanol 
hidratado combustível de referência, destinados à utilização como referências nos 
ensaios de avaliação de consumo de combustível e emissões veiculares para 
homologação de veículos automotores, conforme Resolução ANP N° 23 de 
06/07/10. 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITE MÉTODO 

EAR EHR NBR ASTM 

Aspecto - Límpido e Isento de 
Impurezas 

Visual 

Cor - Incolor Visual 

Acidez total, máx. 

(em miligramas de 
ácido acético) 

mg/L 30 9866 D1613 

Condutividade 
elétrica a 20ºC, máx. 

µS/m 500 10547 - 

Massa específica a 
20ºC 

kg/m3 791,5 máx 807,6 a 
811,0 

5992 e 15639 D4052 

Teor alcoólico (1) % volume 99,6 mín. 95,1 a 
96,0 

5992 e 15639 - 

% massa 99,3 mín 92,6 a 
93,8 

Potencial 
hidrogeniônico (pH) a 

20ºC 

- - 6,0 a 8,0 10891 - 

Teor de aldeídos, 
máx. 

mg/L 60 Cromatografia Gasosa 

Teor de álcoois 
superiores, máx. 

mg/L 500 Cromatografia Gasosa 

Teor de ésteres, máx. mg/L 100 Cromatografia Gasosa 

Teor de etanol, mín. % volume 98,0 95,1 - D5501 

Teor de água, máx. % volume 0,4 4,9 15531 E203 

Resíduo por 
evaporação, máx. 

mg/100 mL 5 8644 - 

Teor de sulfato, máx. mg/kg 4 10894 - 

Teor de sódio, máx. mg/kg 2 10422 - 

(1) A unidade % massa para o teor alcoólico é equivalente à unidade ºINPM. 

 

 

 

 



123 

 

ANEXO B 

 

 Principais características da Gasolina Padrão para Ensaios de Consumo e 
Emissões, conforme Resolução ANP N° 6 de 24/02/05. 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES LIMITES MÉTODOS 

  Gasolina A 
 

Gasolina C 
 

ABNT 
 

ASTM D 
 

Aspecto 
 

 Aprovada 
(1) 

Aprovada (1) 
 

NBR 
14954 (2) 

4176 (2) 
 

Teor de Álcool Etílico 
Anidro Combustível - 

AEAC (3) 

% volume 
 

zero 
 

22 1 
 

NBR 
13992 

 

Massa específica a 
20°C 

kg/m3 
 

719,5 a 
757,9 

735,0 a 
765,0 

NBR 7148 
 

1298 
 

PFE (Ponto Final de 
Ebulição) 

 195,0 a 
215,0 

- 
 

  

Nº de Octano Motor - 
MON 

- 
 

- 
 

82,0 a 85,0 
 

MB 457 
 

2700 
 

Nº de Octano Pesquisa - 
RON 

- 
 

- 
 

93,0 a 98,0 
 

 2699 
 

Goma atual lavada, 
máx. 

mg/100 mL 
 

5,0 
 

5,0 
 

NBR 
14525 

381 
 

Período de indução 
a100ºC, mín. 

min 
 

- 
 

1000 
 

NBR 
14478 

525 
 

Corrosividade ao cobre, 
3h50ºC, máx. 

- 
 

1 
 

1 
 

NBR 
14359 

130 
 

Enxofre, máx. 
 

%  
 

0,05 
 

0,04 
 

NBR 6563 
 

1266 
 

Chumbo, máx. (4) g/L 0,005 0,005 - 3237 

Hidrocarbonetos: 
 

   NBR 
14932 

1319 
 

Aromáticos, máx. (5) % vol. 51,3 40,0   

Olefínicos, máx. (5) % vol. 25,7 20,0   
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ANEXO C 

 

 Descrição dos principais equipamentos utilizados nos ensaios de emissões 

para realização da presente pesquisa. 

Equipamento Marca/ Modelo Descrição 

Dinamômetro de rolo AVL Zöllner/ AN 40770 
Diâmetro 648 mm, potência 
100 kW, faixa de controle de 
inércia de 80 kg à 2.000 kg. 

Ventilador variável AVL Zöllner/ AN 40770 
Capacidade de vazão: 
52.000 m3/h 

Amostrador de volume 
constante (AVC) 

Horiba/ CVS 7200S 
Venturis programáveis de 
2,1; 3,1; 4,1 e 6,2 m3/min. 

Misturador do ar de diluição 
com gases de escape 

Horiba/ Mix tee LL-RMT  

Coletor de aldeídos Horiba/ Impingers system 
Controle de vazão por mass 
flow, controle da temperatura  
do banho. 

Analisadores de gás Horiba/ MEXA 7200 
Analisadores de emissões 
diluídas para CO, CO2, CH4, 
NOX e THC. 

Analisadores de gás Horiba/ MEXA 7500DTR 
Analisadores de emissões 
brutas para CO, CO2, CH4, 
NOX, O2 e THC. 

Software de controle da sala 
de ensaios 

Horiba/ CDTCS 5000  

Bancada de análise FTIR AVL/ SESAM4 
Detector Thermo Scientific, 
Nicolet Antaris IGS Analyser 

Cromatógrafo AGILENT/ 1200 Series 

Software EZChrom Elite, 
módulos: G1322A 
desgaseificador, G1310A 
Bomba, G1329 amostrador 
automático, G1316A TCC 
porta colunas com controle 
de temperatura, G1314D 

VWD detector de luz 
ultravioleta visível.  

 


