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RESUMO 

 

 

O BTEX é um grupo de compostos orgânicos voláteis formados a partir das 
substâncias benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, considerados como poluentes 
primários provenientes principalmente dos combustíveis fósseis e que causam sérios 
danos à saúde. Neste trabalho foram feitos estudos comparativos das emissões 
legisladas de THC – total de hidrocarbonetos, CO – monóxido de carbono, NOX – 
óxidos de nitrogênio, e não legisladas - BTEX, benzeno, tolueno, etilbenzeno e 
xilenos, utilizando três motociclos abastecidos com combustível A22 que contém 
78% de gasolina com 22% de etanol anidro. Um dos motociclos é dotado de motor 
flexfuel abastecido também com EHR – Etanol hidratado de referência e A11 H50 
(ou E61) – 50% de A22 com 50% de EHR. As emissões regulamentadas foram 
quantificadas respeitando técnicas de medições tradicionais com base na Diretiva 
Europeia 97/24/EC conhecida como ciclo EURO e para quantificar os compostos 
presentes no BTEX foi utilizada a técnica analítica de Cromatografia Gasosa com 
Espectrometria de Massas (CG-EM). Os motociclos utilizados estavam equipados 
com um catalisador, dispositivo usado para reduzir a quantidade de toxicidade das 
emissões dos gases de escape. Para avaliar o desempenho do catalisador, um dos 
motociclos foi testado com e sem o dispositivo. Também foi testado um motociclo 
conforme a ABNT NBR 16369 conhecida como ciclo WMTC Worldwide Motorcycle 
Test Cycle e os resultados foram comparados com o teste da mesma motocicleta no 
ciclo EURO. Com base nos resultados das emissões verificou-se uma 
preponderância da concentração do tolueno com relação aos outros compostos do 
grupo BTEX. Os ensaios com e sem o catalisador permitiram concluir que o sistema 
de pós-tratamento (catalisador) possui uma eficiência de conversão para as 
emissões de 52,3% para o benzeno, 83,8% para tolueno, 84,6% para etilbenzeno e 
86,0% para os xilenos. Os resultados dos testes realizados com o motociclo flexfuel 
mostram que as emissões de BTEX reduzem com o aumento do etanol na mistura. 
Na comparação entre os ciclos EURO e WMTC verificou-se que o ciclo WMTC gera 
menor nível de emissão se comparado com o ciclo EURO, a menos do NOx. 
 
 
Palavras-chave: Emissões de BTEX. Poluição atmosférica. Combustíveis. 
Motociclos. 
 

  



 

ABSTRACT 

 

 

BTEX is a group of volatile organic compounds formed from benzene, toluene, 
ethylbenzene and xylenes, considered as primary pollutants coming mainly from 
fossil fuels and may cause health effects for humans and the environment. In this 
work comparative studies were developed covering regulated emissions of THC - 
total hydrocarbons, CO - carbon monoxide and NOx - nitrogen oxides. The study was 
mainly focused on unregulated emissions and covered benzene, toluene, 
ethylbenzene and xylenes. Three motorcycles were fueled with A22 fuel containing 
78% of gasoline and 22% of ethanol. One flexfuel motorcycle was also fueled with 
100% EHR – Hydrated Reference Ethanol, and with a mixture of 50% of A22 and 
50% of EHR. Regulated emissions were quantified respecting traditional 
measurement techniques based on the European Directive 97/24 / EC known as 
EURO cycle. To quantify the BTEX emissions it was applied the analytical technique 
of mass spectrometry. All motorcycles were equipped with a catalyst device used to 
reduce the amount of toxic emissions in the exhaust gases. To evaluate the 
performance of the catalyst, one motorcycle was tested with and without the device. 
One motorcycle was tested according to two different test cycles, the ABNT NBR 
16369 WMTC also known as Worldwide Motorcycle Test Cycle and the EURO cycle. 
The main conclusions were that it was observed a preponderance of the toluene 
concentration with respect to other compounds of the BTEX group. The tests with 
and without the catalyst showed that the aftertreatment system (catalyst) has a 
conversion efficiency for benzene of 52.3%, toluene 84,0%, ethylbenzene of 85,0%, 
and 86,0% for xylenes. The results regarding the flexfuel motorcycle show that BTEX 
emissions decrease with the increase of ethanol in the mixture. Comparing the 
EURO and WMTC cycles, it was observed that the WMTC cycle generates lower 
emissions compared to the EURO cycle, however, the NOx showed the opposite 
trend to other BTEX. 
 

 

Key words: BTEX emissions. Atmospheric pollution. Fuels. Motorcycles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os problemas provenientes da poluição atmosférica começaram a ser 

identificados após a revolução industrial e constituem uma das mais graves 

ameaças à qualidade de vida dos homens, da fauna e flora (FERREIRA et al., 2008; 

MOOLLA, CURTIS e KNIGHT, 2015). 

O crescente desenvolvimento das atividades industriais exige um aumento 

do consumo de combustíveis que, ao serem queimados, causam danos ao meio 

ambiente e também à saúde pública. A utilização de veículos automotivos é 

responsável pelas emissões provenientes de fontes móveis, consideradas a principal 

geradora de poluição nos grandes centros urbanos, sendo o seu controle vital para o 

bem estar da população (DAEMME et al., 2014). 

Segundo (CETESB, 2013) “A poluição do ar é determinada pela 

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

monitorada e pela comparação aos padrões estabelecidos pela legislação”.  

Os poluentes emitidos na atmosfera podem ser de origem natural ou 

antropogênica, e são divididos em primários, quando emitidos diretamente por uma 

fonte, e secundários, quando formados na atmosfera através de reações químicas 

entre poluentes primários e os constituintes naturais da atmosfera. As fontes de 

emissão antropogênica são basicamente duas: fixas (indústrias, usinas, 

incineradores de resíduos) e móveis (meios de transporte) (CETESB, 2013).  

Nas cidades, as emissões veiculares desempenham um papel de destaque 

no nível de poluição do ar, pois emitem gases como: compostos orgânicos voláteis 

(COV), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre 

(SOx), gases ácidos, entre outros ( CETESB, 2012). Dentre os compostos orgânicos 

voláteis destacam-se os BTEX formados pelos compostos benzeno, tolueno, 

etilbenzeno, o-xileno, m-xileno e p-xileno (FERREIRA et al., 2008). 

Existe uma variedade de COV presentes na atmosfera que podem ocorrer 

de origem natural: produzidos pela decomposição de matéria orgânica e de origem 

antropogênica: emitidos através das atividades humanas oriundas da evaporação ou 

combustão de combustíveis fósseis do setor de transportes. Os compostos BTEX 

são alguns dos principais COV, que não estão contemplados na Resolução 

CONAMA 03/90, no entanto alguns deles apresentam limites para exposição 
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ocupacional (limites de emissões de poluentes em ambientes de trabalho que 

favoreçam o surgimento de doenças), para emissões de fontes fixas (CASTRO, 

2011). 

A gasolina automotiva consiste em uma mistura de hidrocarbonetos 

derivados do petróleo. A gasolina que sai da refinaria apresenta constituição 

balanceada para atender às especificações de comercialização. Os hidrocarbonetos 

aromáticos, em particular os BTEX, constituem um grupo de substâncias presentes 

na gasolina. A Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP), 

através da resolução da N°40, de 25/10/2013, tem por objetivo regular as 

especificações das gasolinas de uso automotivo definindo valores máximos e 

mínimos dos compostos (ANP, 2013). 

O Regulamento técnico N°40, de 25/10/2013 especifica a gasolina tipo C 

com no máximo, 1 % (v/v) de benzeno e 35 % (v/v) do total dos compostos 

aromáticos (SILVA et al., 2009a; BRASIL, 2013). 

Do ponto de vista ambiental, os BTEX têm um papel de destaque como 

poluentes primários, sendo os combustíveis fósseis a principal fonte de emissão 

através de veículos automotores leves, movidos à gasolina. São considerados 

alguns dos principais precursores de ozônio, além de causarem sérios danos à 

saúde (MARC et al., 2015). 

A principal via de absorção do BTEX é a pulmonar, seguida pela via oral que 

é mais eficiente dependendo da quantidade da dose ingerida. Já o contato de 

vapores desses hidrocarbonetos com a pele tem consequências menos significativas 

(CASTRO, 2011). 

Pela importância que se tem os efeitos provocados pela presença de BTEX 

no meio ambiente, governos, universidades e institutos de pesquisa têm dedicado 

estudos sobre o assunto.  

O Brasil se destaca no cenário mundial pelo uso de etanol para o 

abastecimento de veículos de passeio e recentemente foram lançadas no mercado 

nacional as motocicletas flexfuel cujas as emissões têm sido objeto de estudos. 

Tanto a respeito de emissões regulamentadas (CO, THC e NOx) como 

emissões não-regulamentadas, dentre elas os BTEX, que são objeto do presente 

estudo.  

Outro aspecto de importante relevância é que o CONAMA, através da 

Resolução 432/11 definiu a partir de 2014 um novo ciclo para realização de ensaios 
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em motociclos no Brasil. Trata-se do ciclo denominado WMTC – “Worldwide 

Motorcycle Test Cycle” considerado mais representativo às condições reais de uso 

quando comparado ao ciclo EURO, utilizado até então. Existe, no entanto, uma 

necessidade de se comparar os resultados obtidos entre ambos os ciclos. Este 

trabalho mostra uma comparação de resultados entre os dois ciclos (DAEMME, 

PENTEADO e ZOTIN, 2012). 

Reconhecidamente os conversores catalíticos são uma importante solução 

para o pós-tratamento dos gases de escape, para redução das emissões. Para 

determinar a eficiência catalítica em uma das motocicletas, foram realizadas 

medições antes e após o catalisador e os resultados são mostrados neste trabalho 

(DAEMME et al., 2013). 

Um aspecto importante a ser ressaltado, e que motivou esta dissertação, é 

que a partir de uma pesquisa bibliográfica foi possível verificar que a maioria dos 

trabalhos existentes sobre BTEX está direcionada a estudar a sua presença no ar 

ambiente, geralmente em locais com fluxo de tráfego intenso como: postos de 

combustíveis, ambientes de trabalho e vias urbanas. No entanto, são poucos os 

estudos que se preocupam em analisar a emissão coletada diretamente do 

escapamento de veículos automotores. Em função do exposto, foram realizadas 

pesquisas nos gases de escape de motociclos, em um laboratório de emissões 

gasosas com ênfase em poluentes legislados e não-legislados, com o objetivo de 

contribuir com resultados e conclusões para a comunidade acadêmica e que 

possam gerar benefícios para o meio ambiente e para a sociedade.  

Os resultados poderão, também, contribuir para que estudos posteriores 

sejam aprofundados tendo como referência os resultados e conclusões aqui 

apresentados. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Analisar a contribuição na poluição atmosférica, através de estudos 

comparativos das emissões de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, utilizando 

três motociclos abastecidos com gasolina (mistura A22), sendo um deles flexfuel 

abastecido também com A11 H50 e EHR. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Desenvolver uma metodologia para medição de BTEX em um laboratório de 

emissões veiculares. 

 Avaliar a geração de BTEX em motocicletas, sendo uma delas abastecida 

com diferentes misturas de gasolina e etanol. 

 Comparar o desempenho de uma motocicleta testada de acordo com os 

ciclos de emissões EURO e WMTC. 

 Comparar os resultados de emissões gasosas em uma motocicleta equipada 

com e sem catalisador.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A partir das últimas décadas, alguns fatores têm intensificado a preocupação 

e a busca por fontes alternativas de energia no mundo, dentre os quais se 

destacam: os efeitos nocivos da utilização dos derivados do petróleo sobre o meio 

ambiente; as políticas nacionais e internacionais de preservação ambiental que 

estabelecem metas de controle das emissões; a volatilidade do preço do petróleo e 

a necessidade dos países em buscar uma maior independência energética. 

A crise mundial do petróleo de 1973 levou o Brasil a buscar alternativas de 

fontes energéticas. Em resposta ao desabastecimento de petróleo ocorrido nas 

décadas de 70 e 80, o governo federal criou o PRO-ÓLEO (Plano de Produção de 

Óleos Vegetais) para fins carburantes, e o PROÁLCOOL (Programa Nacional do 

Álcool) (PAULILLO et al., 2007; SUAREZ e MENEGHETTI, 2007) 

A proposta do PRO-ÓLEO previa a regulamentação de uma mistura com 

30% de óleo vegetal (ou derivado) no óleo diesel e ainda uma substituição integral 

em longo prazo. No entanto, com a queda do preço do petróleo, a proposta deixou 

de ser atrativa. Alguns pesquisadores brasileiros continuaram focados nas 

pesquisas e, em 2002, um programa de substituição do diesel de petróleo, 

denominado PROBIODIESEL foi implantado, com o objetivo de substituir até 2005 

todo o diesel consumido no Brasil por B5 (mistura de 5% biodiesel com 95% de 

diesel). O programa previa, em quinze anos, chegar ao patamar de B20. A soja 

converteu-se na principal oleaginosa a ser utilizada na produção do biodiesel devido 

à grande capacidade de produção no Brasil (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007). 

O Proálcool foi lançado em 1975, justificando-se por uma conjugação de 

fatores que ocorreram nesse período: preços baixos do açúcar no mercado 

internacional; os altos preços do petróleo; e a ociosidade das usinas de produção de 

etanol e açúcar (RICO e SAUER, 2015). O objetivo do programa foi definir os 

parâmetros da nova política energética, inicialmente baseado na produção de álcool 

anidro para ser adicionado à gasolina. O Ministério da Indústria e Comércio (MIC) e 

a Comissão Executiva Nacional do Álcool (CENAL) concluíram que a produção de 

carros movidos a álcool era viável, mesmo levando em conta a necessidade de uma 

rápida adaptação por parte da indústria automobilística para a produção de motores 

a álcool (PAUL, FUCK e DALCIN, 2012). 
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A constituição de um novo mercado para veículos movidos a etanol foi 

possível, graças aos incentivos fiscais a produção dos carros “a álcool” e pelo 

controle de preços para tornar o etanol mais econômico que a gasolina. Entretanto 

as primeiras séries de veículos lançadas no mercado apresentaram sérios 

problemas, em geral relacionados à agressividade do álcool aos motores e a 

dificuldade na partida. Estes problemas comprometeram as estimativas de vendas 

pela indústria automotiva, e a efetiva disseminação do motor a álcool somente se 

tornou possível a partir de um processo de adaptação tecnológica ao novo 

combustível. Entretanto, a inovação mecânica de maior impacto no mercado 

automobilístico foi o desenvolvimento dos motores flexfuel, adaptados para 

utilização tanto de gasolina, como etanol ou ainda uma mistura em qualquer 

proporção dos dois combustíveis (PAUL, FUCK e DALCIN, 2012). 

Em 1986 foi criado o PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar 

por Veículos Automotores) com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação 

atmosférica por fontes móveis (automóveis, caminhões, ônibus e máquinas 

rodoviárias e agrícolas) fixando prazos, limites máximos de emissão e 

estabelecendo exigências tecnológicas para veículos automotores, nacionais e 

importados. 

Para complementar o controle do PROCONVE e reduzir a poluição do ar por 

motocicletas, em 2002 foi criado o Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Motociclos e Veículos Similares – PROMOT, introduzido pela Resolução nº 

297/2002 do CONAMA.  

A legislação que fundamenta o PROMOT foi baseada em outras vigentes na 

Europa, principalmente na Diretiva das Comunidades Europeias de nº 97/24/EC, 

sendo que os primeiros limites propostos para vigorar a partir de 2003 (equivalentes 

aos estipulados para o EURO I) levaram em consideração o estágio tecnológico da 

indústria nacional de motociclos e similares. Outras fases surgiram com reduções 

significativas nos limites máximos permitidos das emissões (ABRACICLO, 2011). 

De maneira análoga ao PROCONVE, são denominadas “fases” do PROMOT 

os intervalos de tempo entre a vigência de um determinado limite de emissão dado 

pela legislação e a entrada em vigor de novos limites de emissão mais restritivos, 

que contemplam inovações tecnológicas nos ciclomotores e similares, possibilitando 

a redução das emissões. 
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O controle pelo PROMOT é executado a partir da classificação dos 

ciclomotores em razão de seu deslocamento volumétrico (cc), sendo as fases 

caracterizadas por “M – motociclos” conforme TABELA 1, que apresenta as fases e 

os limites estabelecidos pela legislação. 

 

 
TABELA 1 - INFORMAÇÕES DOS LIMITES DO PROMOT POR FASE 

Fases 
Resolução 
CONAMA 

Início da 
Vigência 

 
Cilindrada 

 

Monóxido de 
carbono 

(CO em g/km) 

Hidrocarbonetos 
(HC em g/km) 

Óxidos de 
nitrogênio 

(NOx em g/km) 

M1 Nº 297/02 2003 
≤ 250 cc 

13 3,0 0,3 
> 250 cc 

M2 Nº 297/02 2005* 
< 150 cc 

5,5 
1,2 

0,3 
≥ 150 cc 1,0 

M3 Nº 342/03 2009 
< 150 cc 

2,0 
0,8 

0,15 
≥ 150 cc 0,3 

M4 Nº 432/11 2014 
< 150 cc 

2,0 
0,8 

0,15 
≥ 150 cc 0,3 

Nota: Para novos modelos, a partir de 2006 a vigência é para todos os modelos  
Fonte: Brasil (2011); CETESB, (2013) 

 

Em 2014 entrou em vigor a 4ª fase de controle de emissões de poluentes 

para motocicletas, aplicada aos novos modelos. Em 2016 essa fase foi estendida 

para todos os modelos de motocicletas. A Fase M4 é caracterizada pelo uso do novo 

procedimento de ensaio (Ciclo WMTC) e a introdução do controle das emissões 

evaporativas nas motocicletas. Outra exigência importante que entrou em vigor a 

partir de 2014 é a determinação de um fator de deterioração de emissões das 

motocicletas de maior volume de vendas, a fim de garantir condições mínimas de 

atendimento dos padrões ao longo da sua vida útil (CETESB, 2013). 

No Brasil, durante o século XX, na medida em que o país se urbanizou 

impulsionado por mudanças econômicas importantes, a inclusão de novas 

tecnologias e as transformações culturais e demográficas impuseram mudanças 

importantes nos modos de circulação da população no meio urbano. O crescimento 

no número de automóveis esteve relacionado não apenas com o aumento de renda 

ocorrido no país, mas também com desonerações fiscais que impulsionaram as 

vendas em boa parte do período 2001-2014, sobretudo após 2003 (INCT, 2015). Por 

outro lado, o crescimento da frota de motocicletas está relacionado ao preço, 

tornando a aquisição desse tipo de veículo uma importante estratégia para o 
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deslocamento diário, tanto em cidades menores quanto nas grandes metrópoles, e 

especialmente em suas periferias (GARCIA et al., 2013). 

O crescimento da frota de motocicletas no Brasil nos últimos anos, assim 

como seu perfil de utilização tornou necessário o estabelecimento de um programa 

específico para o controle das emissões dessa categoria de veículo. Esta 

preocupação se acentuou nas grandes cidades onde se estima que um carro circule 

em média 30 quilômetros por dia, enquanto as motocicletas, cuja frota é utilizada 

primordialmente para prestar serviços, percorrem até 180 quilômetros. A mesma 

estimativa aponta que uma motocicleta polui por dia o correspondente a 120 

automóveis (BRASIL, 2009). 

Entre 2001 e 2014, o número de motos no Brasil passou de 4,5 milhões para 

22,8 milhões de unidades. Em 2001 havia 2,7 motos para cada 100 habitantes. Em 

2014 o número aumentou para 11,3 motos para cada 100 habitantes. Apenas no 

ano de 2014, houve um aumento de 6,6% na produção anual se comparado a 2013, 

representando cerca de 1,4 milhão de unidades (INCT, 2015). 

A definição deste estudo em utilizar motociclos com configurações distintas e 

combustíveis com diferentes concentrações de etanol justifica-se pelo aumento 

significativo da utilização de motociclos no Brasil nos últimos anos e mesmo com os 

limites de emissão de alguns gases definidos pelo IBAMA, ainda existem vários 

outros poluentes não legislados, dentre eles os BTEX. 

O interesse de estudar as emissões do BTEX é contribuir com os estudos do 

grupo de pesquisa certificado pelo CNPq sob o título “Estudos sobre a emissão de 

poluentes e o desempenho mecânico de veículos e motores a combustão 

alimentados por combustíveis fósseis e biocombustíveis”, do qual a mestranda faz 

parte. O trabalho foi focado no estudo de emissões de BTEX. Segundo (CASTRO, 

2011) não existe legislação específica para esses compostos que são incluídos no 

grupo das emissões de THC, no entanto, quando o combustível evapora, esses 

compostos são emitidos para a atmosfera, contribuindo significativamente para a 

degradação da qualidade do ar e principalmente para o mecanismo de formação do 

ozônio troposférico, que é classificado pela EPA (Environmental Protection Agency) 

como um dos seis poluentes mais encontrados na atmosfera. 

Devido à falta de informações e dados sobre emissões de motociclos 

flexfuel, o presente trabalho visa contribuir com ensaios, estudos e conclusões que 

contribuam para a comunidade científica e para a sociedade.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 CARACTERÍSTICA DOS POLUENTES  
 

 

Os compostos considerados como “legislados” são os que possuem limite de 

emissões veiculares definidos pelo PROMOT (CO, NOX e HC) e os “não legislados” 

compreendem aqueles compostos que contribuem para a poluição do ar, porém 

ainda não possuem uma legislação que regulamente limites de emissões em 

motociclos. 

 

 

4.1.1 Compostos legislados (THC, CO e NOx)  
 

 

Hidrocarbonetos Totais (THC)  

 

Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, 

podem ser oxidados com uma grande facilidade, liberando energia e calor, por isso 

são utilizados como combustíveis, e sua principal fonte é o petróleo (LOUREIRO, 

2005).  

O metano (CH4) é o mais abundante na atmosfera por isso esse grupo é 

dividido em metano e hidrocarbonetos não metano (NMHC). Dentre os NMHC 

encontram-se os COV com características diferenciadas do restante dos poluentes 

atmosféricos (RIBEIRO, 2011). As emissões de NMHC não são regulamentadas 

para motocicletas, entretanto, esses compostos são classificados como substâncias 

cancerígenas (SO, K. L. e WANG, T, 2004; GUO, H.; WANG, Tao e LOUIE, P. K. K, 

2004).  

Os hidrocarbonetos são considerados como poluentes primários e estão 

presentes no meio ambiente através de origem natural (produzidos pela 

decomposição de matéria orgânica, dos animais ruminantes que produzem metano 

através do seu processo digestivo e erupções vulcânicas). Os hidrocarbonetos de 

origem antropogênica são emitidos na atmosfera através das atividades industriais, 
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e principalmente pela queima de combustíveis fósseis de fontes móveis (CASTRO, 

2011). 

 
Monóxido de carbono (CO)  

 

É um gás inodoro, incolor e de extrema toxicidade, parcialmente solúvel em 

água e em alguns solventes orgânicos. É ligeiramente inflamável, proveniente da 

combustão incompleta dos combustíveis fósseis, e considerado um dos principais 

poluentes do ar urbano (CETESB, 2013). O CO pode causar efeitos nocivos para a 

saúde, reduzindo a oferta de oxigênio para os órgãos do corpo, como o coração e o 

cérebro (LOUREIRO, 2005). 

Em geral é encontrado em maiores concentrações nas cidades, em função 

da intensa circulação de veículos movidos à gasolina (CASTRO, 2011).  

 

Óxidos de nitrogênio (NOX)  

 

Os óxidos de nitrogênio são compostos por dióxido de nitrogênio (N2O) e 

óxido nítrico (NO) e podem ser de origem natural ou antropogênica e primária ou 

secundária. O NOx de origem natural são formados por relâmpagos, vulcões e por 

atividades microbiológicas (LOUREIRO, 2005). O NOx antropogênico forma-se nas 

regiões de altas temperaturas como na câmara de combustão de veículos 

automotores. Quanto maior a temperatura, maior a sua formação. Na atmosfera 

esses óxidos são extremamente prejudiciais, pois em combinação com OH formam o 

ácido nítrico HNO3, responsável pela deposição ácida e em presença de radiação 

ultravioleta e hidrocarbonetos contribui para formação do smog fotoquímico 

(poluição do ar predominante de áreas urbanas, originada por reações químicas) 

(MARTIN e FERREIRA, 2010; SILVA et al., 2014).  

Segundo Martin e Ferreira (2010), nas emissões veiculares o NOx resulta 

dos motores de combustão interna. A emissão deste poluente depende da 

composição do combustível, do modo de operação do veículo, do processo de 

queima e da câmara de combustão. O NO térmico é proveniente da oxidação do 

nitrogênio do ar em altas temperaturas. Esta é a fonte de produção dominante de 

NOx para altas temperaturas e tempos de residência relativamente longos.  
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4.1.2 Compostos não legislados - BTEX 
 

 

Os compostos orgânicos voláteis (COV) são um subconjunto de substâncias 

químicas consideradas como poluentes primários emitidos da queima de 

combustíveis fósseis, principalmente de veículo automotor. Eles representam uma 

gama variada de compostos associados a efeitos nocivos para a saúde humana, 

principalmente vinculada ao sistema respiratório (IARC, 1989).  

Um dos grupos mais comuns de compostos orgânicos voláteis associados 

com emissões do veículo é constituído por benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, 

conhecido como BTEX. Os compostos são tratados como um grupo devido às 

concentrações desses componentes serem fortemente correlacionadas umas às 

outras no ambiente ( MOOLLA, CURTIS e KNIGHT, 2015). 

Os hidrocarbonetos aromáticos BTEX são classificados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) entre os compostos orgânicos voláteis mais prejudiciais à 

saúde humana, com potenciais efeitos cancerígenos. Por esse motivo o estudo de 

seus efeitos sobre a saúde humana e o ecossistema se tornou uma prioridade nos 

últimos anos (MOOLLA, CURTIS e KNIGHT, 2015).  

Os BTEX possuem um anel aromático como principal característica 

estrutural e seus pesos moleculares variam de 78,11 para o benzeno, 92,15 para o 

tolueno, 106,17 para o etilbenzeno e 106,18 para os xilenos. A TABELA 2 apresenta 

as fórmulas moleculares e estruturais desses compostos bem como algumas das 

principais propriedades físicas. 

 
TABELA 2 - INFORMAÇÕES DOS COMPOSTOS (BTEX) 

Composto Benzeno Tolueno Etilbenzeno o xileno m xileno p xileno 

Fórmula 
Molecular 

C6H6 C7H8 C8H10 C8H10 C8H10 C8H10 

Fórmula 
estrutural 

 

      
Peso      

Molecular 
78,11 92,15 106,17 106,18 106,18 106,18 

Ponto de 
Ebulição (°C) 

80,1 110,6 136,19 144,4 139,1 138,3 

Densidade a 
20 °C (g/cm

3
) 

0,8787 0,8669 0,8670 0,8802 0,8642 0,8611 

FONTE: IARC, 1982 
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Os compostos de BTEX são gerados durante a extração de petróleo e gás 

natural bruto e são utilizados numa variedade de produtos, incluindo adesivos, 

detergentes, tintas, explosivos, combustíveis, inseticidas, produtos para polir, 

resinas, cimento de borracha e solventes. Os BTEX também são amplamente 

utilizados como intermediários na fabricação de milhares de outros compostos 

orgânicos, pelas indústrias químicas, farmacêuticas e principalmente, na formulação 

de combustíveis (BOLDEN, KWIATKOWSKI e COLBORN, 2015). 

Os BTEX são liberados para a atmosfera através da queima ou evaporação 

de combustíveis fósseis, derrame acidental de produtos químicos, utilização de 

solvente e partir de operações de petróleo e gás. Os dados atuais apresentam a 

queima de gasolina e diesel de veículos automotores como principal fonte 

antropogênica de BTEX no ar, já que apenas 5 a 10% das emissões de BTEX no ar 

são de fontes estacionárias (BOLDEN, KWIATKOWSKI e COLBORN, 2015). 

Estudos mostram que em ambientes de trabalho, os problemas endócrinos 

têm sido associados com a exposição a produtos químicos que contenham BTEX, 

assim como problemas imunológicos e diminuição do esperma. Para os xilenos, o 

risco da exposição foi correlacionado com um aumento de oligomenorréia e do 

etilbenzeno a aumentos nos marcadores de estresse oxidativo (BOLDEN, 

KWIATKOWSKI e COLBORN, 2015). 

  

Benzeno 

 

O benzeno, também conhecido como benzol, é um líquido incolor com um 

odor doce que evapora rapidamente no ar e dissolve-se ligeiramente em água além 

disso, é altamente inflamável pode ser encontrado no ar, na água e no solo através 

de fontes naturais e antropogênicas (ATSDR, 2015b). 

Dentre as fontes naturais, o benzeno é encontrado nas emissões de gases 

de vulcões e as fontes antropogênicas são os processos industriais e emissões 

veiculares. O nível de benzeno no ar pode aumentar pelas emissões da queima ou 

evaporação de combustíveis fósseis (CCME, 2004a). 

O benzeno foi isolado pela primeira vez em 1825 por Faraday a partir de um 

líquido condensado, através da compressão de gás de petróleo e sintetizado pela 

primeira vez por Mitscherlich, em 1833, por destilação de ácido benzoico com cal. 
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Foi primeiramente industrializado como subproduto da destilação de óleo leve, 

derivado de alcatrão de carvão em 1849 e do petróleo em 1941 (ATSDR, 2007). 

A principal via de exposição da população ao benzeno ocorre geralmente 

através da respiração do ar. As pessoas são expostas a uma pequena quantidade 

de benzeno todos os dias, no ambiente ao ar livre, no local de trabalho e em casa 

(ATSDR, 2007). 

Pessoas que respiram o benzeno por longos períodos podem apresentar 

efeitos nocivos nos tecidos que formam as células sanguíneas, especialmente na 

medula óssea. Estes efeitos podem perturbar a produção de sangue e causar uma 

diminuição nos componentes sanguíneos, causando anemia. A exposição excessiva 

ao benzeno pode ser prejudicial para o sistema imunológico, aumentando a 

possibilidade de infecção e, talvez, reduzindo a defesa do organismo contra o câncer 

(IARC, 2012).  

  

 

Tolueno 

 

O tolueno é um hidrocarboneto aromático utilizado como aditivo em misturas 

de gasolina para aumentar octanagem, na composição de solvente, tintas, 

revestimentos, adesivos, produtos de limpeza, na produção de nylon, plásticos e 

poliuretanos (EPA, 2005). 

A maioria do tolueno liberada para a atmosfera é emitida a cada período de 

produção decorrente do uso e descarte de produtos industriais, porém a principal 

fonte de emissões de tolueno surge do uso da gasolina, que normalmente inclui as 

emissões de escape dos veículos automotores, tanques de armazenamento de 

gasolina, postos de abastecimento e acidentes decorrentes do transporte de 

petróleo (EPA, 2005; ATSDR 2015a). 

O tolueno é considerado um contaminante de ambientes fechados, sendo 

identificado muitas vezes concentrações no ar interior superiores ao exterior. Isto 

ocorre provavelmente devido à sua liberação a partir de produtos domésticos 

comuns (tintas, diluentes de tintas, adesivos e solventes) e de fumaça de cigarro 

(CCME 2004b).  

Exposição humana ao tolueno, em ambientes de trabalho foi correlacionada 

com o decréscimo de hormônio luteinizante (LH), do hormônio folículo-estimulante 
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(FSH), da testosterona, do aumento do risco de aborto espontâneo e diminuição da 

fertilidade nas mulheres. A exposição também foi vinculada a alterações no número 

de células imunitárias, a ativação dos percursores de estresse oxidativo e diminuição 

da função hepática e renal (BOLDEN, KWIATKOWSKI e COLBORN, 2015). Esse 

composto também pode causar danos ao sistema nervoso central e nas funções 

auditivas em trabalhadores expostos a altas concentrações. 

 

Etilbenzeno 

 

Etilbenzeno é um hidrocarboneto aromático que ocorre naturalmente no 

petróleo também é subproduto da combustão de biomassa usado como componente 

de aviação e combustível para automóveis, usado quase que exclusivamente para a 

produção de estireno (ATSDR, 2010). Foi produzido pela primeira vez em escala 

comercial na década de 1930 na Alemanha e nos Estados Unidos (IARC, 2000). 

A exposição ao etilbenzeno ocorre nas indústrias de processamento 

químico, incluindo as de borracha e plásticos, durante a produção de xilenos mistos, 

carregamento e manipulação de etilbenzeno, nas emissões de escapamentos de 

veículos e fumaça de cigarro (IARC, 2000). A exposição ocupacional durante a 

produção de estireno foi considerada mínima ou improvável devido à natureza 

fechada do processo de produção (CCME, 2004c). 

Segundo CCME, (2004c) e IARC, (2000), não há números precisos para 

substanciar afirmações de câncer em relação à exposição ao etilbenzeno, porém os 

artigos não descartam essa possibilidade. 

 

Xilenos 

 

Os xilenos são hidrocarbonetos aromáticos com dois grupos metil ligados ao 

anel benzênico. Comercialmente são compostos por três isômeros: meta-xileno (m-

xileno), orto-xileno (o-xileno), e para-xileno (p-xileno), dependendo da posição do 

grupo metil no anel benzênico. Os três isômeros de xileno têm uma pressão de 

vapor elevada e estão sujeitos à rápida volatilização (CCME, 2004d). 

Xilenos mistos são utilizados na produção dos isômeros individuais ou 

etilbenzeno, como solvente, em tintas e revestimentos, ou como uma mistura de 
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gasolina e podem ser encontrados naturalmente em alcatrão de carvão, nas 

reservas de petróleo e gás natural em pequenas quantidades (EPA, 2003). 

Os estudos disponíveis indicam que xilenos são rapidamente absorvidos 

pelo organismo e distribuídos por todo o corpo, mas apresentam a maior afinidade 

para os tecidos ricos em lipídios, tais como o tecido adiposo ou do cérebro. A 

eliminação é rápida e ocorre principalmente na urina (IARC, 1989). 

 

 

4.2 COMBUSTÍVEIS  
 

 

Gasolina  

 

A gasolina é um combustível para motores de combustão interna com 

ignição por centelha (ciclo Otto), composto de frações líquidas leves do petróleo, 

com hidrocarbonetos que variam desde C5 até C10 ou C12. Considera se como 

gasolina automotiva as especificadas pela ANP, exceto a gasolina de aviação e a 

gasolina para uso em competição automotiva. A gasolina “A” é produzida a partir de 

processos utilizados nas refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e 

nos formuladores, já a gasolina “C” é constituída de gasolina “A” e etanol anidro 

combustível, nas proporções e especificações definidas pela resolução vigente da 

ANP (BRASIL, ARAÚJO e SOUSA, 2012).  

 

Etanol Combustível  

 

O etanol combustível é destinado ao uso em motores ciclo Otto e possui 

como principal componente o etanol biocombustível líquido derivado de biomassa 

renovável. É produzido a partir do álcool etílico, especificado sob as formas de 

etanol anidro combustível (EAC) e etanol hidratado combustível (EHC) (BRASIL, 

2011). 

O ANEXO A apresenta uma especificação parcial da gasolina de referência 

utilizada para ensaios de avaliação de consumo de combustível e emissões 

veiculares, destinada à homologação de veículos automotores. O ANEXO B 

apresenta especificações do etanol anidro e etanol hidratado. 
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4.3 MOTOCICLO 
 

 

Segundo CONAMA (2002, P. 412) “Motociclo é um veículo automotor de 

duas rodas e seus similares de três rodas (triciclo) ou quatro rodas (quadriciclo), 

dotado de motor de combustão interna com cilindrada superior a cinquenta 

centímetros cúbicos e cuja velocidade máxima ultrapasse cinquenta quilômetros por 

hora”. Neste texto, os motociclos também serão denominados como motos, ou 

motocicletas, termos também utilizados na literatura leiga e especializada. 

 

Um breve histórico do desenvolvimento das motocicletas no Brasil 

 

Em 1970, a Yamaha se estabeleceu no país, seguida da Honda que lançou 

no mercado a CG 125 em 1976. A Suzuki se instalou no País em 1992 e lançou no 

ano seguinte a primeira motocicleta. Em 2005 uma nova geração de motocicletas foi 

disponibilizada no mercado pela Yamaha, equipada com injeção eletrônica, 

catalisador e sistema de indução de ar. Também em 2005 a Honda lançou a CG 

Titan Mix ES – primeira motocicleta flexfuel (bicombustível) do mundo. Em 2010 foi 

ampliada a oferta ao mercado de novos modelos com a tecnologia flexfuel 

(ABRACICLO, 2011). 

 

 

4.4 TÉCNICA ANALÍTICA CG-EM 
 

 

A cromatografia pode ser combinada a diferentes sistemas de detecção. É 

considerada uma das técnicas analíticas mais utilizadas e de melhor desempenho. 

O acoplamento de um cromatógrafo com um espectrômetro de massas combina as 

vantagens da cromatografia de alta seletividade e eficiência de separação com as da 

espectrometria de massas na obtenção de informação estrutural, massa molar e 

aumento adicional da seletividade (CHIARADIA et al., 2008). 

A espectrometria de massas é uma técnica analítica em que moléculas de 

uma amostra são convertidas em íons na fase gasosa em condições de alto vácuo, 

separadas no espectrômetro de massas de acordo com sua razão massa (m) sobre 
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a carga (z), m/z. Todos os espectrômetros de massa são basicamente similares. 

Eles consistem dos seguintes itens: (a) sistema de alto vácuo como, por exemplo, 

bombas turbomoleculares destinadas à produção de vácuo, (b) sistema de entrada 

de amostras, onde amostras líquidas e gasosas podem entrar por capilares ou 

amostras sólidas podem ser aplicadas em placas específicas, (c) fonte de ionização 

onde as amostras são convertidas em íons e transferidas para a fase gasosa, (d) 

analisador de massas e (e) detector (SILVERSTEIN et al., 2007). 

A combinação CG-EM é relativamente simples, uma vez que as 

características de funcionamento do cromatógrafo em fase gasosa são 

suficientemente compatíveis com a necessidade de alto vácuo do espectrômetro de 

massas. A utilização de colunas capilares em CG possibilita a conexão da saída da 

coluna diretamente à fonte do espectrômetro, uma vez que, em condições normais 

de operação, o sistema de bombeamento do espectrômetro de massas é capaz de 

captar todo o eluente da coluna (CHIARADIA et al., 2008). 

 

 

4.5 CATALISADOR AUTOMOTIVO 
 

 

Os catalisadores automotivos são utilizados para reduzir a emissão de gases 

poluentes oriundos da combustão dos combustíveis. 

De uma forma geral, um catalisador automotivo convencional apresenta um 

formato de colmeia, contendo minúsculos canais revestidos por metais nobres 

(Platina, Paládio, Ródio). Esses metais induzem uma reação química de 

transformação dos gases nocivos em dióxido de carbono e água (SILVA et al., 

2009b), (RANGEL e CARVALHO, 2003). A colmeia é revestida por uma manta 

termo-expansiva cuja função é proteger o sistema, não permitindo a fuga de gases e 

calor, o que aumenta a eficiência das reações químicas. Os catalisadores são fonte 

constante de pesquisa no setor automotivo na intenção de aumentar sua eficiência, 

de reduzir seu volume físico e de reduzir seu custo. O fornecimento global é feito por 

um número restrito de empresas de alta tecnologia razão pela qual suas pesquisas 

usualmente são protegidas por segredos industriais o que dificulta o acesso a 

informações pela comunidade acadêmica e pela sociedade. 
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4.6 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

A legislação brasileira sobre o benzeno é decorrente de um passado que 

remonta aos anos 70, quando os trabalhadores, mesmo com suas entidades 

representativas controladas pela repressão política, externaram sua preocupação 

quanto à exposição a este composto (ARCURI e CARDOSO, 2005).  

Segundo Arcuri e Cardoso (2005), o sindicato dos trabalhadores 

metalúrgicos de Santos-SP relatou a "epidemia de benzenismo” - conjunto de sinais, 

sintomas e complicações decorrentes da exposição aguda ou crônica ao benzeno 

(Arcuri et al., 2012). O sindicato denunciou a existência de casos de “leucopenia” 

(doença causada pela redução no número de leucócitos no sangue, glóbulos 

brancos responsáveis pelas defesas do organismo), por exposição ao benzeno em 

trabalhadores da Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), em Cubatão-SP. Na 

época, diversos outros casos foram detectados e as denúncias assumiram 

repercussão nacional (ARCURI e CARDOSO, 2005; MANDAL, 2013).  

Devido à pressão da sociedade os serviços públicos tiveram que tomar uma 

atitude diante do problema, através de uma extensa revisão legislativa sobre o 

benzeno definindo normas e regulamentos, favorecendo a saúde do trabalhador em 

relação à exposição ao benzeno. Como resultado, foi criado um grupo de trabalho 

técnico, encarregado de propor uma nova legislação. Esse grupo elaborou o 

documento “Benzeno – Subsídios Técnicos à Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho” (ARCURI e CARDOSO, 2005). 

 

Principais normas e regulamentos relacionados ao benzeno no Brasil 

 

O Acordo Nacional do Benzeno foi elaborado em 1995, cujos principais 

objetivos foram: estabelecimento de competências dos órgãos envolvidos; a criação 

da Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz), através da instrução 

normativa N.º 1 de 18/03/1996 e a criação do Grupo de Representação dos 

Trabalhadores do Benzeno (GTB). 

A Norma Regulamentadora (NR) Nº 15 de 06/07/1978 Anexo 11 – Nas 

atividades ou operações nas quais os trabalhadores ficam expostos a agentes 

químicos, a caracterização de insalubridade ocorrerá quando forem ultrapassados 
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os limites de tolerância, onde estão inclusos os compostos: tolueno, etilbenzeno e 

xilenos. 

A Norma Regulamentadora (NR) Nº 15 de 06/07/1978 Anexo 13 A – 

Atividades e operações insalubres. Regulamenta ações, atribuições e procedimentos 

de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à proteção da saúde 

do trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno. 

Instrução Normativa N.º 1 de 20/12/1995 - Esta Norma Técnica visa à 

determinação da concentração de benzeno no ar nos ambientes de trabalho. 

Instrução Normativa N.º 2 de 20/12/1995 - conjunto de ações e 

procedimentos que visam à detecção, o mais precocemente possível, de efeitos 

nocivos induzidos pelo benzeno à saúde dos trabalhadores. 

Portaria Interministerial Nº 775, de 28 de abril de 2004 – Proíbe a 

comercialização de produtos acabados que contenham “benzeno” em sua 

composição, admitindo, porém, alguns percentuais. 

Resolução ANP Nº 57, de 20 de outubro de 2011 – Regulamenta as 

especificações das gasolinas de uso automotivo e as obrigações quanto ao controle 

da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que 

comercializam o produto em todo território nacional; (revogada pela Resolução ANP 

Nº 40, DE 25.10.2013) (ANP, 2011). 

 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 
 

 

No Brasil, o principal foco da legislação com relação aos BTEX é o uso do 

benzeno, devido ao fato de ser considerado um composto cancerígeno e possuir 

situações em que expõe trabalhadores ao composto em atividades que utilizam 

aromáticos como matéria prima para manipulação de produtos. Já o tolueno, 

etilbenzeno e xilenos são considerados apenas tóxicos e também possuem limites 

de tolerância para prevenção da saúde. O capítulo teve o objetivo de descrever 

resumidamente as principais características dos poluentes analisados neste estudo, 

relatar os efeitos de cada um dos BTEX sobre a saúde humana e ao meio-ambiente, 

descrever os combustíveis utilizados na formulação das misturas, assim como as 
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técnicas de medição adotadas para a medição dos poluentes presentes nos gases 

de escape automotivo. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os estudos realizados que relacionam 

exposição humana à poluição oriunda das emissões veiculares, com o objetivo de 

identificar a preocupação da emissão de compostos no ar, as metodologias 

utilizadas para medição e análise dos resultados, e a relação das conclusões dos 

autores.  

MONOD et al. (2001) realizaram o estudo de compostos monoaromáticos no 

ar ambiente em dezenove cidades da Europa, Ásia e América do Sul com foco nas 

emissões de xilenos e etilbenzeno (X/E). O estudo apresenta especiação de 

hidrocarbonetos, incluindo a separação dos xilenos e etilbenzeno por cromatografia 

gasosa. O objetivo foi determinar as concentrações dos compostos em amostras de 

ar ambiente (coletadas em canisters) e combustíveis líquidos (analisados por injeção 

direta), para identificar a principal fonte destes gases. Após a análise e discussão 

dos resultados, os autores concluíram que na maioria das cidades os xilenos e o 

etilbenzeno são provenientes das emissões de automóveis. 

SKOV et al. (2001) apresentaram o estudo da exposição humana ao 

benzeno e do efeito da poluição provocada pelo tráfego de veículos, em 

Copenhagen, na Dinamarca. O estudo foi realizado com 50 voluntários divididos em 

dois grupos: (grupo A) trabalhadores de ambientes externos e (grupo B) 

trabalhadores internos. Os voluntários eram principalmente não fumantes, que vivem 

sozinhos, ou em conjunto com outros não fumantes. Foram realizadas seis 

campanhas de monitoramento com duração de cinco dias por um período de um ano 

a partir de outubro de 1997. O objetivo deste estudo foi investigar a possível ligação 

entre as emissões do tráfego e exposição humana ao benzeno. As medições foram 

realizadas em cerca de 70 locais ao ar livre dentro da cidade, assim como nas 

residências dos voluntários. Para amostragem foi utilizado um “amostrador difusivo 

Radiello” constituído por um cartucho de carvão ativo fixado em um corpo de 

polietileno poroso. Um cromatógrafo de fase gasosa foi utilizado para análise das 

amostras e os resultados foram avaliados considerando algumas variáveis como: a) 

voluntários, que por motivos pessoais deixaram a cidade no período de medição, b) 

a correlação dos valores medidos nas áreas externas e residenciais, com os valores 

fornecidos por um analisador de BTX de uma estação de monitoramento da 
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qualidade do ar, c) a comparação dos resultados com base nas informações das 

atividades dos voluntários que foram descritas em diários e, d) a contribuição do 

tráfego da cidade e a influência dos dados meteorológicos. Os autores concluíram 

que o tráfego de veículos, provavelmente, é a principal fonte de exposição ao 

benzeno para pessoas não expostas ao fumo do tabaco. Dois parâmetros principais 

foram tomados como referência para controlar o nível geral de benzeno em 

Copenhague: a emissão proveniente do tráfego e a dispersão da velocidade do 

vento.  

A exposição a compostos orgânicos voláteis para os indivíduos com 

profissões associadas a emissões dos gases de escapamento ou vapores de 

gasolina foi tema de um trabalho desenvolvido por JO e SONG (2001) realizado em 

Taegu, terceira maior cidade da Coréia, e teve como objetivo avaliar o grau de 

exposição de trabalhadores de cinco diferentes tipos de ocupação. O estudo foi 

realizado com dez voluntários de diferentes atividades e mais oito atendentes de 

garagem, divididos em grupos de fumantes e não fumantes. Este estudo mediu as 

concentrações de seis aromáticos: benzeno, tolueno, etilbenzeno, o-xileno, m-xileno 

e p-xileno no local de trabalho dos voluntários em amostras do ar inspirado. Os 

resultados demonstraram que os trabalhadores exibiram elevados níveis de 

exposição e que nem sempre os fumantes estão mais expostos que os não 

fumantes. Concluíram, no entanto, que o tabagismo ainda é a principal causa de 

exposição ao benzeno. 

Leong et al. (2002), apresentaram um trabalho referente ao estudo da 

aplicabilidade da mistura de gasolina/etanol como um combustível alternativo na 

Tailândia para conter os poluentes tóxicos de emissão de COV veicular. As taxas de 

emissão de benzeno, tolueno, m-xileno, formaldeído e acetaldeído foram medidas 

em uma frota de 16 veículos com diferentes características de motor, ano e 

fabricantes. Foram utilizados três diferentes tipos de combustíveis: gasolina sem 

chumbo, gasolina misturada com 10% de etanol (E10) e gasolina misturada com 

15% de etanol (E15). Os ensaios para coleta das emissões foram realizados em um 

dinamômetro de chassis (Dyna Protocolo HPA 107), configurado para o ciclo de 

condução Bangkok e as emissões foram coletadas através de um amostrador de 

volume constante, com vazão definida de 1,0 L/min. As análises dos 

hidrocarbonetos foram realizadas pelos métodos de infravermelho não dispersivo 

(modelo analisador Horiba HC MEXA-3246E) com a medição por inserção de sonda 
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diretamente sobre o efluente de escape. A amostragem de benzeno, tolueno e m -

xileno utilizou carvão ativo de origem vegetal (SKC No. 226-09) conforme NIOSH 

(método de 1997), e a coleta de formaldeído e acetaldeído foi realizada pela retirada 

de amostras de ar e gases de escape diluídos de acordo com o procedimento 

analítico padrão estabelecido pela California Air Resource Board. Para análise dos 

resultados considerou-se as emissões com relação: a) ao efeito da quilometragem 

entre os veículos novos e antigos; b) o comportamento da composição dos 

combustíveis e; c) os tipos de motores e catalisadores utilizados. O resultado do 

teste mostrou grandes variações nas taxas médias de emissões com diferentes 

quilometragens, tipos de combustível e catalisadores. Houve uma redução na taxa 

de emissão de benzeno, tolueno e m-xileno nos carros que utilizam combustíveis 

E10 e E15, quando comparados com os que foram abastecidos com gasolina. O uso 

de combustíveis que contém adição de etanol, no entanto, aumentou a emissão de 

formaldeído e acetaldeído. Como conclusão, os autores publicaram que a melhoria 

na composição dos combustíveis e nas tecnologias dos veículos, assim como um 

aumento na eficiência dos catalisadores no decorrer dos anos, contribuíram para a 

redução da emissão dos poluentes estudados. 

Um estudo das emissões de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

motociclos foi realizado por Yang et al. (2005). O objetivo do trabalho foi fornecer 

uma base para avaliar a importância das emissões de HPA (hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos) provenientes das motocicletas e fornecer orientações para 

desenvolvimento de estratégias de controle da poluição atmosférica para Taiwan 

Environmental Protection Administration (TEPA) e outros países que possuem 

motocicletas como importante meio de transporte. Neste estudo foram utilizadas 

como amostras três diferentes tipos de motocicletas com configuração de 

carburadores e injeções diferenciadas conforme TABELA 3 sendo todas abastecidas 

com a principal gasolina utilizada em Taiwan. Como metodologia de ensaio, as 

motocicletas foram conduzidas em um banco de chassis com ciclo padronizado, e os 

gases foram coletados através do escape ligado a um túnel de diluição e a um 

sistema de amostragem de volume constante. Os resultados foram obtidos com a 

comparação de cada poluente e tecnologia de cada motocicleta, onde foi possível 

concluir que as motocicletas de dois  tempos possuem valores mais elevados de 

emissões que as de quatro tempos. 
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A TABELA 3 apresenta as principais características dos motociclos utilizados 

no estudo de Yang et al. 

TABELA 3 - ESPECIFICAÇÕES DAS MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA TESTE  

Motociclos 
Tipo de 
motor 

Sistema de combustível 
Deslocamento 

(cm
3
) 

Quiometragem Classificação 

2 – Stk/Cb 2 - tempos Carburador 50 16 Novo 

2 – Stk/Cb 2 - tempos Carburador 50 29,800 Em uso 

4 – Stk/Cb 4 - tempos Carburador 125 94 Novo 

4 – Stk/Cb 4 - tempos Carburador 125 39,000 Em uso 

4 – Stk/Cb 4 - tempos Injeção 125 11 Novo 

4 – Stk/Cb 4 - tempos Injeção 125 47,400 Em uso 

FONTE: YANG et al.(2005). 

 

Correa e Arbila (2007) realizaram o monitoramento dos hidrocarbonetos 

aromáticos BTEX e dois trimetilbenzenos – (BTEXT), na cidade do Rio de Janeiro 

durante 2004 e 2005. Foram coletadas 94 amostras, usando cartuchos de carvão 

ativo, no período diário entre 9:00 e 15:00 h e as análises químicas foram realizadas 

utilizando um cromatógrafo em fase gasosa com detector de ionização de chama. O 

objetivo principal do trabalho foi realizar uma campanha de monitoramento no centro 

do Rio de Janeiro das emissões de BTEXT para obter um histórico do 

comportamento desses poluentes e avaliar uma mudança de perfil destes 

compostos. Não foi possível uma comparação direta, mas os autores deste trabalho 

observaram que os valores de concentrações BTEXT foram correlatos com os de 

outras cidades brasileiras que utilizam o mesmo combustível, e maiores do que os 

valores médios para os países desenvolvidos e menores que outros países em 

desenvolvimento. A análise demonstrou que os BTEXT individuais são originados da 

mesma fonte de emissões e uma baixa correlação com outros poluentes primários, 

indicando que os compostos aromáticos merecem consideração e que as perdas por 

evaporação são relevantes para o saldo total de emissões. 

Outro trabalho realizado no mesmo período teve como objetivo avaliar os 

níveis atmosféricos de aldeídos e BTEX e sua relação com as mudanças da frota 

veicular da área urbana do Rio de Janeiro. Os aldeídos foram coletados por meio de 

cartuchos de resina revestidos com 2,4-dinitrofenilidrazina. A análise foi realizada 

utilizando um cromatógrafo líquido de alta eficiência. Os BTEX foram recolhidos e 

analisados utilizando uma metodologia da agência de proteção ambiental dos 

Estados Unidos. Foram realizadas coletas do ar ambiente através de tubos contendo 

duas seções de carvão ativo de casca de coco e as amostras foram analisadas por 
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CG-EM. Os resultados dos aldeídos apresentaram os valores de formaldeído, 

acetaldeído, propionaldeído, butiraldeído e valeraldeído assim como para os BTEX. 

Esses resultados de emissões veiculares foram analisados em comparação com 

informações de dados anteriores e de outras cidades. Este estudo demonstra que a 

concentração de formaldeído aumentou cerca de 10 vezes como consequência da 

introdução em 2000 de veículos que utilizam gás natural veicular (GNV) como 

combustível. Posteriormente, com avanços tecnológicos de controle a poluição 

veicular (catalisadores), as concentrações de acetaldeído no meio ambiente foram 

reduzidas. A análise dos resultados de BTEX demonstra que as concentrações de 

benzeno e tolueno foram menores do que os valores determinados em estudo 

realizado no ano de 1996 para o mesmo local. Essa evolução pode ser explicada 

como uma consequência da alteração na composição da gasolina. Já os níveis de 

etilbenzeno e xilenos são semelhantes aos valores obtidos na mesma época 

(MARTINS et al, 2007). 

Os efeitos dos teores de enxofre e aromáticos contidos na formulação da 

gasolina sobre as emissões de poluentes de motociclos, foram estudados por Yao et 

al. (2008). Os compostos avaliados foram CO, THC e NOx e cinco principais 

componentes tóxicos do ar. Para o estudo foi utilizada uma motocicleta com motor 

de quatro tempos e 8 misturas de gasolina divididas em 4 grupos contendo na 

formulação valores de 149, 146, 48,5, e 40,5 ppm de enxofre e 28,6, 22,0, 29,0, e 

21,0% em volume para os compostos aromáticos. A coleta das amostras foi 

realizada durante os ensaios dinamométricos e as amostras dos componentes 

tóxicos do ar foram quantificadas por um espectrômetro de massas acoplado a um 

cromatógrafo gasoso. Os resultados deste trabalho foram baseados na correlação 

entre composições de combustível e as emissões de poluentes do ar. A redução do 

teor de enxofre no combustível não apresentou melhora significativa com relação as 

emissões de CO, THC ou NOx, já a redução do teor de aromáticos diminui as 

emissões de THC e aumenta as emissões de NOx. Estes resultados demonstram 

que as emissões de poluentes são influenciadas pela concentração de aromáticos 

no combustível mais que o teor de enxofre. Em relação aos gases tóxicos, a redução 

de aromáticos no combustível diminuiu as emissões de benzeno e tolueno e 

aumentou as emissões de aldeídos. Os autores concluem que o benefício da 

redução de emissões devido a mudanças na composição combustível em 

motocicletas pode ter impactos significativos na análise de risco para a saúde. 
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Amostras de ar foram coletadas em três locais característicos na cidade do 

Rio de Janeiro: centro da cidade, aeroporto nacional e uma floresta urbana, onde as 

principais emissões são provenientes de veículos, aeronaves e fontes biogênicas 

(naturais), respectivamente. Os aldeídos e as concentrações BTEX mostraram um 

perfil característico que pode ser atribuído às fontes de emissões. A amostragem e 

análise de BTEX foram baseadas em uma metodologia definida pela EPA. O ar 

ambiente foi coletado através de tubos contendo duas seções de carvão ativo de 

casca de coco e as amostras foram analisadas usando um cromatógrafo em fase 

gasosa HP 5870 GC série II com um detector de ionização na chama. Benzeno e 

tolueno apresentaram concentrações dentro da floresta na mesma faixa de valores 

determinados em um parque florestal na China. Xilenos e etilbenzeno resultaram 

abaixo do limite de detecção da instrumentação em todas as amostras retiradas da 

floresta. Xilenos e etilbenzeno não têm fontes biogênicas, e são mais reativos do 

que tolueno e benzeno através da ação com radicais OH, durante o dia. Os 

resultados mostram que o impacto das emissões urbanas sobre a floresta é 

insignificante, bem como o impacto das emissões de aviões sobre a área urbana 

(GUIMARÃES, 2010). 

GODOI et al. (2010) realizaram o estudo sobre a poluição de BTEX e a 

densidade de vegetação em algumas áreas públicas de Curitiba. Demonstraram que 

a fonte de BTEX nas áreas de estudo é a emissão veicular e representa um risco de 

exposição para saúde humana devido ao efeito carcinogênico do benzeno. 

ZHANG et al. (2012) publicaram o estudo referente às concentrações 

atmosféricas de carbonilas e BTEX durante a estação de verão por três anos 

consecutivos (2008 e 2010), com o objetivo de: a) apresentar os níveis de poluição, 

b) avaliar a tendência da variação anual e suas possíveis causas e c) estimar a 

contribuição desses compostos para formação de ozônio. O processo de 

amostragem e análise de carbonilas foi baseado no método da U.S. - EPA TO – 11 

utilizando um sistema de HPLC Alliance 2695. Quanto aos BTEX, foram recolhidos 

por meio de aspiração do ar através de um tubo de absorção durante 1h, e 

analisados por cromatografia em fase gasosa. As concentrações de BTEX 

aumentaram de 2008 a 2009 e diminuíram em 2010. O estudo concluiu que a 

principal fonte de BTEX está relacionada à emissão de veículos e que é um dos 

principais grupos de compostos que contribui para formação de ozônio na cidade de 

Beijing.  
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Um estudo realizado por Millrer et al. (2012) refere-se ao monitoramento da 

qualidade do ar com foco em padrões espaciais e foi realizado na cidade industrial e 

urbana de Windsor, Ontário, Canadá durante um período de três anos, entre 2004 a 

2006, no decorrer das quatro estações do ano totalizando 12 períodos de 

amostragem com cerca de 12 locais. As análises foram realizadas utilizando a 

técnica CG-EM. Foram observadas correlações entre as espécies BTEX e 

constatado que as emissões móveis são as principais fontes destes compostos. 

Correa et al. (2012) realizaram o trabalho referente ao impacto das emissões 

de BTEX para a atmosfera, provenientes da evaporação de combustíveis em postos 

de abastecimento. O estudo foi realizado em onze postos de gasolina localizados na 

cidade do Rio de Janeiro. Para coleta das amostras foram utilizados cartuchos de 

carvão ativo. As amostras foram coletadas em vários intervalos de tempo totalizando 

50 amostras que foram analisadas utilizando cromatógrafo gasoso acoplado a um 

detector seletivo de massas. Os resultados apresentados neste estudo mostraram 

que as concentrações de aromáticos no ar ambiente de postos de gasolina foram 

sensivelmente superiores aos valores médios em locais com alto fluxo veicular. 

Um outro estudo foi realizado por Magagnotti et al. (2013) referente a 

exposição dos operadores que utilizam picadores móveis de madeira movidos a 

diesel. O objetivo desta pesquisa foi determinar a exposição dos operadores aos 

compostos de BTEX e HPA. A pesquisa investigou 28 operadores localizados nos 

Apeninos, norte da Itália Central. A exposição ao BTEX foi determinada com 

amostradores passivos da marca Radiello, enquanto que a exposição a HPAs foi 

determinada com amostradores ativos. O estudo não detectou qualquer exposição 

mensurável para BTEX, enquanto que a exposição a HPAs foi muito baixa, 

especialmente para os compostos reconhecidos como cancerígenos. 

Foi avaliada a exposição de trabalhadores aos compostos BTEX com 

objetivo de verificar as características de emissões em um posto de reabastecimento 

de ônibus (diesel) em Johanesburgo, na África do Sul. A pesquisa inclui as seguintes 

tarefas: a) coletar dados de concentração de exaustão de diesel no ar durante o 

reabastecimento e as emissões de benzeno, tolueno, etilbenzeno, o-xileno e p-

xileno, b) avaliar se estas concentrações químicas estão acima dos padrões legais, 

nacionais e internacionais, e c) investigar a variação dos valores BTEX durante um 

dia típico no local. As análises foram realizadas utilizando método de cromatografia 

em gasosa. Os resultados mostraram que o o-xileno e benzeno foram as espécies 
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mais abundantes entre os BTEX no local. O benzeno estava dentro dos limites de 

exposição definidos para trabalhadores sul-africanos, mas acima dos limites 

internacionais de exposição. Por outro lado, as concentrações de tolueno, 

etilbenzeno e xilenos estavam dentro dos limites permitidos nacional e 

internacionalmente em todo o período de acompanhamento, com base em médias 

ponderadas da jornada de trabalho de 8 horas. Em resumo, os autores citam que a 

qualidade do ar ocupacional no local estudado é uma questão de preocupação para 

a saúde, especialmente no que diz respeito à exposição ao benzeno. Concluem, 

ainda, que as estratégias de redução das emissões são cruciais e as discrepâncias 

entre os valores dos limites nacionais e internacionais merecem uma investigação 

mais aprofundada para determinar se as diretrizes de definição dos limites de 

emissão da África do Sul para o benzeno são suficientes para precaução de seus 

habitantes. (Moolla, Curtis e Knight, 2015) 

O trabalho desenvolvido por Li et al. (2015) tem como objetivo um estudo 

das emissões evaporativas e de escape em três motocicletas quatro tempos com 

diferentes deslocamentos, as quais foram abastecidas com E10 e gasolina, testadas 

utilizando um dinamômetro. Os autores observaram que o THC reduz com entrada 

do etanol e o tolueno possui uma maior concentração com relação aos outros 

compostos. 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO  
 

 

Neste capítulo foram apresentados e resumidos artigos publicados sobre o 

tema desta dissertação. Os artigos apresentam estudos de emissões de BTEX com 

diferentes metodologias de ensaios, sendo que na maioria das conclusões o 

principal resultado entre eles está na confirmação do impacto das emissões de 

BTEX em fontes móveis provenientes da utilização de combustíveis fósseis. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Os ensaios foram realizados em um laboratório de emissões veiculares, que 

possui estrutura e equipamentos que atendem às especificações das normas 

definidas pelo CONAMA para homologação de motociclos: a diretiva 97/24/EC e a 

norma ABNT NBR 16369. 

As amostras disponibilizadas para o desenvolvimento dos ensaios foram 

abastecidas com uma mistura de combustível padrão denominada A22 e, entre as 

selecionadas, uma delas utilizou, adicionalmente, mais dois tipos de combustível 

com diferentes teores de etanol. 

Para organização dos ensaios foi definido um plano que contemplou a 

realização de no mínimo três ensaios, de modo a permitir uma análise estatística 

dos resultados. As emissões regulamentadas foram definidas pelo PROMOT: THC, 

CO e NOx, respeitando técnicas de medições tradicionais. Para análise dos BTEX foi 

utilizada a técnica analítica de CG-EM com o objetivo de identificar e quantificar os 

compostos. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

 

Combustíveis 

 

 

A escolha dos combustíveis para o estudo foi definida com base no consumo 

nacional e em concordância com as normas utilizadas para ensaios de emissões 

realizados no Brasil. A norma ABNT NBR 8689 é responsável por padronizar a 

nomenclatura e as proporções de combustíveis em cada mistura (ABNT, 2006). As 

resoluções da ANP: 21/2009 e 23/2010 definem as especificações que devem ser 

atendidas com relação às características, métodos de análise e limites da 

composição (ANP, 2009, 2010).  

As análises dos compostos aromáticos foram realizadas utilizando a 

metodologia própria de um laboratório especializado em análise de combustível. O 

método adotado utilizou um cromatográfico a gás Varian modelo CP 3800, uma 
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coluna PONA 100 m, injetor 250°C, split 1:200, coluna: 35°C por 15 min, rampa de 1 

°C/min até 60 °C permanece por 20 min, rampa de 2 °C/min até 200 °C permanece 

10 min, total 140 min de corrida, detector de ionização de chama 300°C, foi utilizado 

o gás Hélio 5.0 como gás de araste com pressão constante de 49,0 PSI na cabeça 

da coluna. Quantificação por padronização externa, utilizando padrão mix de BTEX 

da marca Supelco com uma curva de calibração de 5 pontos com diluições de 0,710 

mg/L a 4,259 mg/L. 

Os combustíveis utilizados para o estudo foram preparados nas proporções 

conforme TABELA 4. 

 

TABELA 4 - DESCRIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NOS ENSAIOS 

Parâmetro  A22 A11 H50 
(E61) 

EHR 

Enxofre Total  (mg kg
-1

) 10 9,6 1,1 

Etanol  (% vol.) 23 62 N.D. 

Massa Específica a 20ºC  (kg m
-3

) 742,7 776,1 809,9 

Cromatografia Detalhada 

Totais Aromáticos 

% vol. 

19,338 10,412 N.D 

Total C14 + 0,003 0,003 N.D 

Total Iso – Parafinas 29,488 13,778 N.D 

Total Naftênicos 4,076 2,561 N.D 

Total Olefinas 5,301 2,721 N.D 

Total Oxigenados 22,774 60,912 100,0 

Total Parafínicos 15,280 7,248 N.D 

Totais Desconhecidos 3,741 2,367 N.D 

Benzeno 0,154 0,075 N.D 

Tolueno 13,661 7,051 N.D 

p – Xileno 0,304 0,009 N.D 

m – Xileno 0,595 0,296 N.D 

o – Xileno 0,389 0,181 N.D 

Etilbenzeno 0,200 0,104 N.D 

Outros Aromáticos 4,035 2,696 N.D 

N.D.: Valores não detectados  
FONTE: A autora (2015) 

 

Motociclos 

 

Para a realização deste estudo foram selecionados três motociclos com 

diferentes configurações que estão descritas na TABELA 5. De acordo com a 

Abraciclo (2015) esses motociclos são aqueles que possuem o maior percentual de 

vendas da frota brasileira em todos os anos no período 2009-2014. Foram 



43 
 

escolhidos: M1G, selecionado devido a possibilidade do laboratório em ensaiá-lo 

com dois tipos de escapamento, sendo um original e outro sem catalisador. Amostra 

M2G por possibilitar o ensaio nos ciclos EURO e WMTC, este último conforme a 

norma ABNT NBR 16639, devido às suas características que possibilitaram ensaios 

em ambos ciclos em sua totalidade de fases e a amostra M3F de 150 cc com motor 

flexfuel que possibilitou a utilização de combustíveis com diferentes teores de etanol 

(ABNT, 2015). 

 

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DOS MOTOCICLOS UTILIZADOS NOS TESTES DE EMISSÃO 
VEICULAR 

Motocicletas 

Identificação Fase 
Motor  
(cc) 

Ano de 
fabricação 

Combustível Catalisador 

M1Gsc M3 124,9 2009 Gasolina Não 

M1G M3 124,9 2009 Gasolina Sim 

M2G M3 291,6 2010 Gasolina Sim 

M3F M3 149,2 2011 Flexfuel Sim 

 

 

6.2 METODOLOGIA DE ENSAIO E ANÁLISE 
 

 

6.2.1 Emissões legisladas 
 

 

Os ensaios legislados foram realizados com base em duas normas que 

regulamentam os testes em motociclos no Brasil, a Diretiva Europeia 97/24/EC, e a 

ABNT NBR 16369. Em ambas o veículo ciclomotor é colocado sobre um 

dinamômetro de rolo, que lhe aplica cargas de pista em um trajeto que simula as  

condições de tráfego urbano e estrada. A Diretiva Europeia 97/24/EC foi utilizada 

para os três motociclos e a ABNT NBR 16369 apenas no ensaio de condução da 

amostra com M2G afim de realizar a análise da correlação das emissões entre as 

normas. 

O Brasil adotou o padrão europeu de ensaios, baseando-se na Diretiva 

Europeia 97/24/EC (ciclo EURO) que tem como objetivo realizar simulações das 

cargas de pista, para verificações das emissões de hidrocarbonetos totais, monóxido 

de carbono e óxidos de nitrogênio. Um trajeto pré-estabelecido seguido e divido em 

FONTE: A autora (2015) 
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uma ou duas fases, de acordo com a cilindrada do motor do motociclo, até 150 cc 

efetuam apenas uma fase (ciclo urbano), com motores de cilindrada superior a 150 

cc, aplica-se além do ciclo urbano, uma segunda fase denominada extra urbana com 

velocidades que chegam a 120 km/h. As distâncias percorridas em cada fase são de 

aproximadamente 6,0 km conforme demonstrado na FIGURA 1 que mostra o perfil 

de velocidade em função do tempo desenvolvido durante o ensaio de emissões 

(DAEMME et al., 2014). 

O CONAMA, através da Resolução 432/11 seguindo as mudanças ocorridas 

na legislação europeia, definiu a partir de 2014 um novo ciclo para realizações de 

ensaios em motociclos no Brasil, considerado mais representativo às condições 

reais de uso. Os ensaios para a determinação dos gases de escapamento dos 

motociclos e similares passaram a ser os previstos na regulamentação da 

comunidade Europeia, utilizando o ciclo de condução transiente WMTC –  

“Worldwide Motorcycle Test Cycle”, sendo a principal diferença entre as 

metodologias, a característica transiente do ciclo WMTC, além do número de fases 

que pode ser de uma, duas ou até três fases, em função da velocidade máxima 

desenvolvida pelo motociclo em teste combinada com a cilindrada do motor. Cada 

fase tem a duração de 600 s. conforme FIGURA 1, que apresenta o ciclo completo 

de emissões, com três fases (DAEMME et al., 2014). 

 

FIGURA 1 - CICLOS DE VELOCIDADES EM FUNÇÃO DO TEMPO PARA ENSAIOS DE EMISSÕES 
EM MOTOCICLOS. CICLOS EURO E WMTC. 
FONTE: A autora (2016)  
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A ABNT publicou, em 07 de maio de 2015, a norma ABNT NBR 16369:2015 

- Motociclos e veículos similares - Determinação de hidrocarbonetos, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono no gás de escapamento, 

elaborada pelo Comitê Brasileiro Automotivo de acordo com os padrões do ciclo de 

condução transiente WMTC. 

 

 

6.2.2 Emissões não legisladas (BTEX) 
 

 

As emissões de escapamento estudadas nessa pesquisa têm foco nas 

emissões dos BTEX, compostos não legislados para os motociclos. Para verificar a 

consistência dos resultados encontrados e controle do método de ensaio foram 

necessárias coletas das emissões legisladas, que são realizadas pelo processo 

oficial de ensaios determinado pelo CONAMA (2002). Para análise e quantificação 

dos BTEX foram utilizadas as técnicas CG-EM. 

O ensaio é realizado conforme metodologia definida pelas normas de ensaio 

do ciclo EURO ou WMTC, onde 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 com velocidade imposta ao motor diretamente 

proporcional à velocidade que o motociclo desenvolve, simulando assim as 

condições reais de operação. Durante todo o trajeto do motociclo, 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. A 

amostragem das emissões regulamentadas foi realizada com a coleta de uma 

alíquota constante desse gás diluído e armazenado 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. Essa amostra foi então direcionada para os 

detectores específicos, que quantificaram os poluentes.  
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Conforme representado na FIGURA 2, para a coleta das emissões não 

legisladas é realizada através do amostrador de aldeídos que direciona as amostras 

para cartuchos de carvão ativos conectados ao sistema, uma conexão para coleta 

de ar ambiente e outra dos gases de escape. 

 

 

Amostragem 

 

O preparo ocorreu com a instalação de um cartucho em um sistema de 

amostragem, respeitando a direção de fluxo indicado pelo fabricante, e com uma 

vazão regulada para 1,0 L/min e após foi realizado um teste de verificação de 

vazamentos no cartucho. A coleta ocorreu durante o ciclo de condução ao qual a 

motocicleta está sujeita para determinação das emissões legisladas. Foi usado um 

cartucho para cada fase do ciclo de condução, e um cartucho para coleta do ar de 

FIGURA 2 - ESQUEMA DA EXECUÇÃO DE ENSAIO DE EMISSÕES 
FONTE: DAEMME et al., (2012) 

Utilizado para coleta das 
amostras de BTEX em cartucho 
de carvão ativado  
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diluição (ar ambiente). A FIGURA 3 apresenta o sistema de amostragem que foi 

utilizado nesse estudo para coletar os compostos de BTEX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

O sistema de amostragem é controlado por um microcomputador e possui 

dois conjuntos de linhas de amostragem, cada uma com um controlador de vazão 

independente, uma linha teve a função de coletar ar ambiente e as outras para o gás 

de exaustão. Conforme representado na FIGURA 4, as coletas foram realizadas 

através da conexão de cartucho com as linhas e com a programação da vazão de 

1L/min. 

 

 

 

 

Microcomputador 

Linhas de 
amostragem 

Linhas de 
amostragem 

FIGURA 3 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM 
FONTE: A autora (2015) 
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O cartucho de carvão ativo utilizado foi de leito duplo (400/200 mg, Supelco 

Orbo 32 com capacidade de vazão de 50-1000 mL/min), contendo um leito 

principal de 400mg, onde são retidos os compostos a serem analisados e um leito 

de segurança de 200mg, que é utilizado para reter algum composto que passe pelo 

leito principal a fim de reter toda amostra. O cartucho possui também a lã de vidro, 

necessária para selar o cartucho e não possui interação com a amostra.  

O carvão ativo possui uma grande área de superfície ativa, além de alta 

estabilidade térmica, por esse motivo é considerado o melhor adsorvente para 

compostos orgânicos voláteis, além de ser bastante eficiente na dessorção 

(processo de desprendimento das moléculas) desses compostos, que podem ser 

extraídos facilmente com a adição de solventes e auxílio de banho de ultrassom 

(CASTRO 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - SISTEMA DE AMOSTRAGEM COM CARTUCHOS DE CARVÃO ATIVO 
FONTE: A autora (2015) 

Cartuchos 
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A FIGURA 5 apresenta o esquema do cartucho de carvão ativo com o leito 

principal e o leito de segurança  

 

Para a coleta foi utilizado um cartucho para ar ambiente e um para cada 

fase de coleta dos gases de escapamento conforme o ciclo de condução de cada 

motociclo. 

Os cartuchos receberam uma primeira identificação de acordo com a função 

(ar ambiente ou exaustão). Para conexão, as extremidades de vidro do cartucho 

foram quebradas, para possibilitar a passagem da amostra e o mesmo acoplado às 

linhas do sistema de amostragem. 

Antes do início do ensaio, o sistema tem como padrão realizar um teste de 

estanqueidade, garantindo assim que não haja vazamentos nas conexões entre 

mangueira e cartucho, obtendo uma completa coleta da amostra. 

Após a coleta, a identificação dos cartuchos foi completada com o número 

de ensaio.  

Considerando a capacidade de vazão do cartucho para coleta de no máximo 

1L/min, foram realizados alguns ensaios com o objetivo de garantir que a 

programação do controlador de vazão do sistema impinger estivesse correto, devido 

ao mesmo não apresentar um valor preciso com definição de vazão abaixo de 

1mL/min.  

Os primeiros testes foram realizados e submetidos às seguintes etapas: 

FIGURA 5 - CARTUCHO DE CARVÃO ATIVO UTILIZADO NA COLETA DAS AMOSTRAS 
FONTE: Castro (2011) 

Leito de Segurança 

Lã de Vidro 

Leito Principal 
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1° Ensaios com coletas de amostras não legisladas utilizando os dois conjuntos de 

linhas de amostragem, onde foram configuradas as vazões das linhas para 1,5 L/min 

e 1,0 L/min; 2° As amostras foram validadas comparando com os resultados dos 

ensaios das emissões legisladas e enviadas para extração e análise;  

3° Os resultados foram avaliados e foi definido que a vazão programada do sistema 

impinger de 1 L/min estava correta. 

 

Extração  

 

Para iniciar o procedimento de extração um microlitro de solução com 

concentração de 100 ng mL-1 de tolueno deuterado foi adicionado com uma micro 

seringa no interior do cartucho com objetivo de avaliar a eficiência do processo de 

extração. Em seguida o carvão ativo é retirado quantitativamente para um vial de 2 

mL. O conteúdo de cada cartucho foi colocado em frascos separados, e adicionados 

1000 µL de diclorometano a uma temperatura de -20°C com o intuito de prevenir a 

volatilização dos compostos, pois o processo de extração é exotérmico, o que pode 

fazer com que se percam quantidades expressivas de compostos voláteis pelo 

aquecimento. Os frascos selados foram colocados num banho de ultrassom durante 

20 minutos, a fim de retirar os compostos do carvão ativado, através da agitação, 

deixando-os diluídos no solvente diclorometano. Após o banho de ultrassom, o vial é 

resfriado e, em seguida, deixado durante 1 hora a 10 °C. No momento de injeção da 

amostra, é retido apenas o solvente com os compostos com uma micro seringa 

(CORREA et al., 2012). 

 

Análise química  

 

O processo de análise pode ser representado conforme FIGURA 6, onde 

após o processo de extração, as amostras foram injetadas em um cromatógrafo a 

gás Varian modelo 450 GC acoplado a um detector seletivo de massa modelo 220 

MS com um amostrador automático CombiPAL estático contendo uma coluna VF-

5MS (30 m, 0,25 mm e 0,25 µm de espessura de filme). As injeções de 1,0 µL de 

amostra foram realizadas em um injetor a 200°C, com uma razão de divisão de 1:4, 

utilizando como gás de arraste hélio a 2,0 mL min-1. O programa de temperatura do 

forno começou a 40°C e foi mantida durante 3 minutos; isto foi seguido por uma taxa 
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de aquecimento de 15°C min-1 até 200°C, e a coluna foi mantida a esta temperatura 

durante 6 minutos. As temperaturas da armadilha de ions, do coletor e da linha de 

transferência foram 150°C, 40°C e 180°C, respectivamente. O detector seletivo de 

massa de iões monitorados a partir de 72 a 79, 89 a 93 e 101 para 107 e 119 a 121 

(m/z) (CORREA et al., 2012). 

 

 

A calibração foi realizada com uma solução padrão de BTEX (Supelco EPA 

TO -1 Mix 1A). Para construir a curva de calibração, foram usadas soluções com 

concentrações variando de 0,1 a 4,0 ng µL-1. Os coeficientes de correlação foram 

sempre acima de 0,99. Utilizando o método dos mínimos quadrados, curvas de 

calibração foram obtidas, e os limites de detecção e de quantificação foram 

calculados; esta informação foi obtida dividindo-se por três a dez vezes a relação 

sinal-ruído pelos coeficientes lineares das curvas de calibração. O limite de 

quantificação para cada BTEX calculado foi de 5,6 pg µL-1, correspondendo a uma 

concentração de 1,0 µg m-3 na atmosfera (CORREA et al., 2012). 

Os resultados das análises são apresentados através de cromatogramas 

que apresentam os picos e valores das concentrações em ppm conforme exemplo 

da FIGURA 7. 

FIGURA 6 - PROCESSO DE ANÁLISE CG-EM 
FONTE: A autora (2016) 
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FIGURA 7 - EXEMPLO DE UM CROMATOGRAMA 
FONTE: A autora (2015)  

 

 

6.3 PLANO DE ENSAIO 
 

 

O plano de ensaio prevê a realização de medição em: 

 

a) Um motociclo de 125 cc, abastecido com combustível A22 do qual foi retirado seu 

catalisador e testado segundo a diretiva 97/24/2006 (M1Gsc), 

b) O mesmo motociclo de 125 cc, com combustível A22, porém equipado com 

catalisador, testado segundo a diretiva 97/24/2006 (M1G). 

c) Um motociclo de 300 cc, abastecido com A22 e testado segundo as diretivas 

97/24/2006 e WMTC (M2G). 

d) Um motociclo flexfuel de 150 cc, abastecido com A22, A61 e EHR e testado 

segundo a diretiva 97/24/2006(M3F). 

Para a realização do estudo foi definido um plano de ensaios conforme 

TABELA 6, com o objetivo de descrever os tipos e quantidades de ensaios de 

motociclo/combustível. 
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TABELA 6 - PLANO DE ENSAIOS 

Identificação 
A22 EHR A11 H50 

EURO WMTC BTEX EURO BTEX EURO BTEX 

M1Gsc 4 X 4 X X X X 

M1G 4 X 4 X X X X 

M2G 4 4 8 X X X X 

M3F 4 X 4 4 4 4 4 

FONTE: A autora (2015) 

 

 

6.4 METODOLOGIA DE CÁLCULO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Os resultados das análises não legisladas foram disponibilizados por fase, 

definida conforme o ciclo de ensaio legislado e apresentados em ppm. Para a 

conversão em g/km foi utilizado o cálculo adaptado da norma ABNT NBR 

16369/2015 – a qual define o método para o cálculo de hidrocarbonetos, monóxido 

de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de carbono no gás de escapamento 

conforme fórmula: 

𝐵𝑇𝐸𝑋 𝑔

𝑘𝑚
 1 = (

𝑽𝒆𝒅× 𝒅𝑯𝑪× [𝑩𝑻𝑬𝑿𝒆𝟏− 𝑩𝑻𝑬𝑿𝒅𝟏× (𝟏− 
𝟏

𝑹𝑫
)]×𝟏𝟎−𝟔

𝑫𝟏
) × 𝐹𝑝                                    (1) 

 

Onde: 

 

𝐵𝑇𝐸𝑋 𝑔

𝑘𝑚
 1 = massa dos compostos - BTEX por fase em g/km 

𝑉𝑒𝑑  = volume do gás amostrado nas condições de entrada do AVC, corrigido para a 

condição padrão de temperatura e pressão (293,15 K e 101,325 kPa) 

𝑑𝐻𝐶 = densidade de massa dos compostos – BTEX a 20 °C kg/m3 

𝐵𝑇𝐸𝑋𝑒1 = concentração do composto medido no cartucho de carvão ativo do gás de 

escapamento diluído, expressa em partes por milhão de carbono (10−6C) 

𝐵𝑇𝐸𝑋𝑑1 = concentração do composto medido no cartucho de carvão ativado do ar de 

diluição, expressa em partes por milhão de carbono (10−6C) 

RD = Razão de diluição 

𝐷1 = distância percorrida 

𝐹𝑝 = Fator de ponderação 
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O valor do fator de ponderação, utilizado para o resultado final atribuindo 

pesos diferenciados a cada fase do ciclo, se deu de acordo com a metodologia 

empregada no ciclo em que os ensaios foram realizados: Diretiva 97/24/2006 ou 

ABNT 16369/2015. 

Para apresentação dos resultados foi calculada a média e desvio padrão dos 

valores de ensaios realizados em cada motocicleta, conforme APÊNDICES A e B. 

 

 

6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 
 

 

Neste capítulo foram relacionados os materiais e métodos utilizados neste 

trabalho, processo de adaptação da metodologia de análise dos compostos não 

legislados, os equipamentos utilizados nos ensaios, a metodologia de cálculo 

utilizada na determinação dos compostos BTEX e a definição do plano para 

execução dos ensaios. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A FIGURA 8 mostra um panorama geral dos resultados e tem o objetivo de 

evidenciar a relevância das emissões de BTEX quando comparadas com os 

hidrocarbonetos totais.  

 

 

 

Uma análise detalhada dos dados apresentados na FIGURA 8 é feita no 

decorrer deste capítulo, mas alguns aspectos merecem um comentário preliminar. 

Constata-se que a presença do catalisador tem influência positiva na 

redução das emissões de BTEX, ao analisar o comportamento do motociclo M1. No 

motociclo M3F, quando abastecido com A11 H50 e EHR, os valores dos BTEX são 

menores que o THC. O mesmo, no entanto, não acontece quando abastecido com o 

A22. Este resultado não era esperado, visto que os compostos aromáticos 

pertencem ao grupo dos hidrocarbonetos. Porém o detector de hidrocarbonetos, que 

utiliza o princípio de ionização de chama, é calibrado com gás propano (com três 

carbonos) e o grupo dos BTEX possui de seis a oito carbonos, não sendo conhecido 

o fator de resposta desse detector para esses compostos. Esse fato pode resultar 

em erros de leitura para o THC, visto que os hidrocarbonetos emitidos durante a 

combustão do motor possuem diferentes constituições. Já na determinação dos 

BTEX por espectrometria de massas foram utilizados padrões específicos de cada 

composto, eliminando-se essa variável. 

FIGURA 8 - GRÁFICO DA CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS DE THC E BTEX 
FONTE: A autora (2016) 
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Na FIGURA 8 observa-se ainda uma redução dos aromáticos (BTEX) com o 

aumento da participação do etanol na mistura devido a menor concentração desses 

compostos neste combustível.  

Os resultados observados na análise da FIGURA 8 foi comparada com o 

trabalho realizado por Li et al. (2015) que teve como objetivo o estudo das emissões 

evaporativas e de escape em três motocicletas com diferentes características, as 

quais foram abastecidas com E10 e gasolina, testadas utilizando um dinamômetro, 

onde os autores também observaram que o THC reduz com entrada do etanol e o 

tolueno possui uma maior concentração com relação aos outros compostos. 

A FIGURA 9 mostra as concentrações de cada um dos aromáticos. Nela 

pode-se observar a preponderância do tolueno sobre os demais. Esse fato pode ser 

explicado observando os resultados dos BTEX presentes nos combustíveis, 

conforme TABELA 4, onde se constata que o tolueno apresenta a maior 

concentração quando comparado aos demais. Ou seja, a preponderância do tolueno 

nos combustíveis se reflete nas emissões gasosas geradas pelos motociclos. 

 

 
FIGURA 9 – GRÁFICO DA RELAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENSAIOS REALIZADOS NOS TRÊS 
MOTOCICLOS 
FONTE: A autora (2015) 

 

Os resultados das emissões do motociclo flexfuel podem ser observados no 

gráfico da FIGURA 10. Verifica-se que o aumento do teor de etanol no combustível 

resulta na diminuição da emissão dos compostos aromáticos, sendo o resultado do 

combustível EHR menor quando comparado com a mistura A22. 
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FIGURA 10 - GRÁFICO COMPARATIVO DOS ENSAIOS REALIZADOS NO MOTOCICLO 
FLEXFUEL COM COMBUSTÍVEIS DE DIFERENTES TEORES DE ETANOL 
FONTE: A autora (2015) 

 

A FIGURA 11 mostra uma comparação dos resultados obtidos após os 

ensaios do motociclo M1G com e sem catalisador (M1Gsc), abastecido com gasolina 

A22. A observação do gráfico permite concluir que o sistema de pós-tratamento 

(catalisador) possui uma eficiência de conversão para as emissões desses gases de 

52,3% para o benzeno, 84% para tolueno, 85% para etilbenzeno e 86% para os 

xilenos. A menor conversão para o benzeno pode indicar que os demais compostos 

que possuem em sua estrutura química um anel benzênico e um radical perdem 

esse radical pela ação do catalisador gerando assim benzeno, o qual é composto 

apenas pelo anel benzênico. 

 

 
FIGURA 11 - GRÁFICO COMPARATIVO DOS ENSAIOS REALIZADOS NO MOTOCICLO M1 COM 
E SEM CATALISADOR 
FONTE: A autora (2015) 
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O motociclo M2 foi ensaiado utilizando dos ciclos, EURO e WMTC, com 

gasolina A22. A FIGURA 12 mostra os resultados das emissões legisladas e dos 

hidrocarbonetos do tipo não metano (NMHC) nos dois ciclos. Verifica-se que no ciclo 

WMTC as emissões de THC, CO e NMHC reduzem se comparadas com o ciclo 

EURO. Situação inversa acontece para os óxidos de nitrogênio. Isso ocorre, 

possivelmente, em função das características dos ciclos: tempo, aceleração e 

velocidades às quais o veículo é sujeito em cada ciclo, que são diferentes entre si. 

 

FIGURA 12 - GRÁFICO COMPARATIVO DAS EMISSÕES REGULAMENTADAS 
FONTE: A autora (2015) 

 

Na FIGURA 13 são apresentados os resultados das emissões de BTEX 

(não-legisladas). Observa-se uma situação semelhante à da FIGURA 12, onde as 

emissões no ciclo WMTC também são menores que no EURO. Tendência que pode 

ser justificada pelo fato de que os compostos BTEX fazem parte dos 

hidrocarbonetos (THC), que apresentaram redução nas emissões com aplicação do 

ciclo WMTC. 
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FIGURA 13 - GRÁFICO COMPARATIVO DAS EMISSÕES NÃO REGULAMENTADAS 
FONTE: A autora (2015) 

 

A FIGURA 14 apresenta as emissões regulamentadas de THC, CO e NOX 

nos motociclos objeto de estudo. Comparando-se as emissões com os limites da 

legislação vigente, conforme TABELA 1, observa-se que: todos motociclos atendem 

os limites de emissões para o THC, independente do combustível, ciclo ou ausência 

de catalisador (caso M1Gsc). No tocante às emissões de CO o motociclo M2G 

apresentou valores acima dos limites previstos na legislação em ambos ciclos em 

que foi testado. Para as emissões de NOX apenas o motociclo M1G, quando testado 

sem catalisador, superou os limites da legislação. 

 

 

FIGURA 14 - GRÁFICO DAS EMISSÕES REGULAMENTADAS DE THC, CO E NOX 
FONTE: A autora (2015) 
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Para propiciar uma análise dos resultados de emissões de BTEX foi 

realizado um balanço de massas individual de cada um dos compostos, cujo sistema 

simplificado pode ser observado na FIGURA 15. 

 

 

FIGURA 15 - SISTEMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO DA EMISSÃO 
FONTE: A autora (2016) 

 

No balanço foi considerado um sistema cuja entrada é a massa (g) de cada 

um dos compostos BTEX presentes no combustível. O processo é a combustão e 

catálise que ocorrem no veículo, e a saída são os BTEX (g) presentes nos gases de 

escape. 

 

Descrição dos valores utilizados para o cálculo do balanço de massas: 

 

Para os valores de entrada foram definidos os compostos benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e a soma dos xilenos conforme a TABELA 4. Esses valores foram 

obtidos da análise dos compostos químicos dos combustíveis A22 e A11 H50 

utilizados nos ensaios. 

Os valores de entrada, constantes dos certificados de análise apresentados 

no Anexo C, foram expressos em volume (%) e os valores de saída primeiramente 

foram disponibilizados em ppm e depois convertidos em g/km de acordo com os 

resultados já apresentados neste trabalho. Para o balanço de massas foram 

convertidos para massa (g) utilizando os seguintes cálculos: 

Para a conversão em massa dos compostos de entrada foi necessário 

utilizar o valor da densidade do combustível declarado na TABELA 4; o resultado do 

cálculo do consumo do veículo apresentado no APÊNDICE A; e a informação da 
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distância percorrida durante o desenvolvimento do ciclo de condução executado no 

ensaio conforme APÊNDICE C. 

O consumo dos motociclos foi calculado conforme a norma ABNT NBR 

7024/2010, que determina o método para a medição do consumo de combustível de 

veículos automotores através do cálculo por balanço de carbono, onde o gás de 

escapamento é coletado e analisado durante a operação da motocicleta seguindo os 

ciclos de condução EURO ou WMTC. O consumo (em L/km) é calculado a partir das 

massas de THC, CO e CO2 em g/km, emitidos pelo motor do motociclo.  

Para o cálculo do valor de entrada foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 = (𝑑𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 × (
𝐷

𝐶
)) × 1000                                                               (2) 

Onde: 

 

𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙= massa do combustível expressa em (kg) 

𝑑𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙= densidade do combustível a 20ºC (kg m-3) 

𝐷= distância percorrida em (km) 

𝐶= consumo em (km/L) 

 

Para o cálculo do valor de saída foi utilizada a seguinte fórmula: 

𝐵𝑇𝐸𝑋𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑉𝑒𝑑 ×  𝑑𝐻𝐶 ×  [𝐵𝑇𝐸𝑋𝑒1 −  𝐵𝑇𝐸𝑋𝑑1 ×  (1 −  
1

𝑅𝐷
)] × 10−6                 (3) 

 

Onde: 

 

𝐵𝑇𝐸𝑋𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = massa dos compostos - BTEX expressa em g 

𝑉𝑒𝑑= volume do gás amostrado nas condições de entrada do AVC, corrigido para a 

condição padrão de temperatura e pressão (293,15 K e 101,325 kPa) 

𝑑𝐻𝐶 = densidade de massa dos compostos – BTEX a 20 °C kg/m3 

𝐵𝑇𝐸𝑋𝑒1 = concentração do composto medido no cartucho de carvão ativado do gás 

de escapamento diluído, expressa em partes por milhão de carbono (10−6C) 

𝐵𝑇𝐸𝑋𝑑1 = concentração do composto medido no cartucho de carvão ativado do ar de 

diluição, expressa em partes por milhão de carbono (10−6C) 

RD = Razão de diluição 
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As TABELAS 7 e 8 apresentam os dados de entrada e saída para cada 

composto e a TABELA 9 mostra a variação percentual entre as massas de entrada e 

saída durante o processo. Cumpre ressaltar que os dados de emissões com EHR 

não estão aqui presentes tendo em vista a inexistência de BTEX no etanol, apesar 

de haverem sido identificados nos gases de escape. 

Os dados da tabela são a média aritmética dos cálculos realizados para 

cada ensaio.  

 

TABELA 7- VALORES DO BALANÇO DE MASSAS DOS COMPOSTOS BENZENO E TOLUENO 

Motociclo 
Benzeno Tolueno 

Entrada (g) Processo (g) Saída (g) Entrada (g) Processo (g) Saída (g) 

M1G - A22 0,135 0,034 0,101 11,934 11,668 0,266 

M1GSC - A22 0,127 -0,046 0,173 11,309 10,138 1,171 

M3F - A22 0,165 -0,162 0,326 14,602 13,215 1,388 

M3F - A11 H50 0,097 0,046 0,051 9,128 8,955 0,173 

M2G/EURO - A22 0,570 -0,023 0,593 50,530 49,206 1,325 

M2G/WMTC - A22 1,024 0,693 0,331 90,825 90,241 0,584 

FONTE: A autora (2016) 

 

TABELA 8 - VALORES DO BALANÇO DE MASSAS DOS COMPOSTOS ETILBENZENO E XILENOS 

Motociclo 
Etilbenzeno Xilenos 

Entrada (g) Processo (g) Saída (g) Entrada (g) Processo (g) Saída (g) 

M1G - A22 0,175 0,156 0,019 1,435 1,422 0,013 

M1GSC - A22 0,166 0,081 0,085 1,360 1,297 0,064 

M3F - A22 0,214 0,105 0,109 1,756 1,676 0,080 

M3F - A11 H50 0,135 0,108 0,026 0,629 0,604 0,025 

M2G/EURO - A22 0,740 0,668 0,072 6,077 6,011 0,066 

M2G/WMTC - A22 1,330 1,296 0,034 10,923 10,904 0,020 

FONTE: A autora (2016) 
 

Para facilitar a visualização dos resultados, foi elaborada a TABELA 9 que 

resume os percentuais de variação entre as massas de entrada e saída. Valores 

positivos na TABELA 9 significam redução da massa de poluente na saída do 

processo. 
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TABELA 9 - VARIAÇÃO PERCENTUAL ENTRE AS MASSAS DE ENTRADA E SAÍDA 

Motociclo 
Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos 

Variação% 

M1G - A22 25,237 97,770 89,321 99,091 

M1GSC - A22 -34,895 89,812 49,576 95,407 

M3F - A22 -98,264 90,498 49,246 95,438 

M3F - A11 H50 47,467 98,115 80,430 95,968 

M2G/EURO - A22 -4,067 97,378 90,293 98,910 

M2G/WMTC - A22 67,694 99,357 97,471 99,821 

FONTE: A autora (2016) 

 
Dos ensaios nos quais se utilizou gasolina e suas misturas, observou-se 

que: 

a) Em todas as condições de teste houve uma redução dos TEX presentes nos 

gases de escape, quando comparados àqueles presentes no combustível. 

b) Esta afirmação se aplica para todas as motos ensaiadas - (Euro lll, com ou sem 

catalisador nos diferentes ciclos). 

c) Também foi constatada uma redução dos TEX nos combustíveis contendo 

misturas de gasolina e etanol utilizados no estudo. 

d) Para o benzeno, observou-se um aumento em três condições: moto sem 

catalisador abastecida com A22, moto flexfuel com A22 e moto no ciclo EURO com 

A22. 

e) Nos casos em que houve um aumento de benzeno observa-se uma acentuada 

redução dos demais compostos, indicando uma possível transformação desses 

compostos em benzeno pela perda do radical ligado ao anel benzênico. 

f) No que diz respeito ao desempenho do catalisador, usando o mesmo combustível 

(M1), observou-se uma melhora na eficiência para todos os BTEX quando se 

compara com a mesma moto sem catalisador. 

g) O motociclo M3F possui tecnologia flexfuel, necessitando de uma configuração 

diferenciada de catalisador para atender as emissões regulamentadas que permita o 

uso de gasolina, etanol ou suas misturas. Neste motociclo observou-se, com uso de 

gasolina, um incremento considerável de benzeno enquanto nos demais compostos 

houve uma redução significativa. O fato pode estar correlacionado com o projeto do 

catalisador. 

h) No mesmo motociclo com uso do combustível A11 H50, com uma redução de 

50% na entrada dos compostos BTEX em função da maior participação do etanol, 
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possivelmente o catalisador passou a operar em uma condição mais favorável à 

conversão de todos compostos do grupo. 

i) No tocante ao motociclo M2G, ensaiado em dois ciclos diferentes, observou-se 

uma melhor conversão dos compostos BTEX no ciclo WMTC. Conforme já 

mencionado, o mesmo foi observado para o total de hidrocarbonetos, grupo que 

abrange os aromáticos. Esse fato pode ser explicado pelas diferentes características 

dos ciclos, onde o ciclo WMTC possui acelerações, velocidades e tempo de duração 

maior, possibilitando o rápido aquecimento do catalisador e manutenção das 

condições de conversão catalítica (temperatura) durante a execução do ensaio. 
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8 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

 

 

A pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho apontou a preocupação 

com o contato humano aos compostos BTEX devido à sua toxicidade com ênfase ao 

benzeno, por ser considerado cancerígeno. A legislação brasileira limita, através de 

regulamentos, a exposição de trabalhadores que utilizam esses compostos em sua 

rotina diária, porém atualmente não existem limites de emissões desses compostos 

pelos veículos automotores dotados de motor à combustão. 

O tolueno apresenta a concentração de emissão mais elevada com relação 

aos outros compostos do grupo, devido ao fato de possuir também a maior 

concentração na composição dos combustíveis utilizados. Estudos para a redução 

da concentração desse composto na gasolina devem ser considerados, sendo esse 

composto classificado como tóxico à saúde humana.  

A comparação dos resultados dos ensaios realizados no motociclo flexfuel 

indica que a utilização de etanol é uma opção para redução não apenas nos 

compostos de BTEX, mas também das emissões dos aromáticos. Os resultados 

permitem inferir que as emissões de BTEX estão diretamente ligadas com a 

concentração do etanol no combustível.  

Apesar da análise físico-química do etanol não haver apresentado valores 

detectáveis de concentração de aromáticos, os resultados das análises do 

escapamento da motocicleta M3F apresentaram valores de BTEX (mesmo em 

concentração pequena quando comparada aos outros combustíveis). 

Quando foram comparados os resultados com os ciclos EURO e WMTC, foi 

possível observar que as emissões dos compostos THC e CO foram menores com o 

ciclo WMTC em relação ao EURO. Isso pode ser explicado pela diferença entre os 

ciclos que exigem de forma diferenciada o motor do veículo, Os resultados das 

emissões de NOx estão diretamente ligados com processo de queima na câmara de 

combustão. Este fator pode ter impactado no aumento do NOx e redução nos demais 

compostos. Considerando que os BTEX fazem parte dos compostos do grupo THC, 

os valores de análise também foram menores. 

Os compostos de principal interesse desse estudo, BTEX, pertencem ao 

grupo dos hidrocarbonetos (THC), sendo que essas emissões em todas amostras 

estudas não apresentaram desvios aos limites da legislação. Desta maneira os 
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resultados obtidos para o grupo dos BTEX propiciam um entendimento dessas 

emissões em veículos com normais condições de uso. 

O balanço de massas mostrou que houve uma redução da massa de 

tolueno, etilbenzeno e xilenos presentes no combustível quando comparada com os 

gases de escape. Pode-se concluir que essa redução se deu em função do processo 

de combustão ocorrido no motor, associado à passagem dos gases pelo catalisador. 

Em alguns motociclos observou-se um aumento do benzeno podendo indicar 

uma transformação dos TEX em benzeno, tendo em vista que todos os TEX 

possuem um núcleo benzênico mais um radical e podem ter perdido este radical (na 

combustão e/ou no catalisador) convertendo-se em benzeno. 

Os objetivos desta dissertação foram cumpridos. Foi desenvolvida uma 

metodologia para medição de BTEX em um laboratório de emissões veiculares. Foi 

avaliada a geração de BTEX em motocicletas, sendo uma delas abastecida com 

diferentes misturas de gasolina e etanol. Foi comparado o desempenho de uma 

motocicleta testada de acordo com os ciclos de emissões EURO e WMTC e foram 

também comparados os resultados de emissões gasosas em uma motocicleta 

equipada com e sem catalisador.  

Os resultados dessa pesquisa estão circunscritos às amostras utilizadas nos 

testes. 
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TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugerem-se estudos para determinar o fator de resposta do detector de 

ionização de chama (DIC) ao grupo dos compostos aromáticos (BTEX), com intuito 

de verificar se as emissões do total de hidrocarbonetos não estão sendo 

subestimadas pela metodologia atual. 

Sugerem-se estudos para verificar a emissão de BTEX em veículos 

automotores abastecidos com etanol, considerando que na composição desse 

biocombustível não possui adição de aromáticos, entretanto nos resultados das 

medições apresentados neste trabalho foram identificados compostos de BTEX. 

Sugerem-se estudos com uma especiação completa dos COV por 

espectrometria de massas. 

Sugerem-se estudos de modelagem da combustão para verificar a 

possibilidade de formação do benzeno a partir dos demais TEX. 

Sugerem-se estudos utilizando TEX marcado (deuterados) para verificar a 

formação de benzeno deuterado na emissão. 

Sugerem-se estudos das influencia das emissões de BTEX na qualidade do 

ar em função do uso de diferentes teores de etanol na mistura. 
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ANEXO A 

Características da Gasolina Padrão para Ensaios de Consumo e Emissões, 

conforme Resolução ANP N° 21 de 24/02/05. 

 

 

CARACTERÍSTICA UNIDADE 
LIMITE MÉTODO 

Gasolina A Gasolina C ABNT/NBR ASTM 

Aspecto  LIMS LIMS 14954 D4176 

Teor de - AEAC % volume isento 22 ± 1 13992 - 

Massa específica a 20ºC kg/m³ 720,0 a 758,0 735,0 a 765,0 
7148 

14065 
D1298 / D4052 

Destilação 

9619 D86 

PIE (Ponto Inicial de Ebulição) 

ºC 

30,0 a 40,0 - 

10% vol., evaporados 45,0 a 60,0 - 

50% vol., evaporados 90,0 a 110,0 - 

90 % vol., evaporados 149,0 a 170,0 - 

PFE (Ponto Final de Ebulição) 195,0 a 213,0 - 

Resíduo, máx %volume 2,0 - 

Nº de Octano Motor (MON), mín. - - 82,0 - D2700 

Nº de Octano Pesquisa (RON), 
mín. 

- - 93,0 - D2699 

Pressão de vapor a 37,8ºC kPa - 54,0 a 64,0 

14149 
14156 

 

D4953 / D5190 

D5191 / D5482 

Goma atual lavada, máx. mg/100mL 4,0 4,0 14525 D381 

Período de indução a 100ºC, mín. minuto - 1000 14478 D525 

Corrosividade ao cobre, 3h 50ºC, 
máx. 

- 1 1 14359 D130 

Enxofre, máx. mg/kg 50 50 - 
D2622 / D7039 
D3120D5453 

Chumbo, máx. g/L 0,005 0,005 - D3237 

Fósforo, máx. g/L 0,005 0,005 - D3231 

Benzeno, máx. %volume 1,0 1,0 
15289 

15441 

D3606 / D5443 

D6277 

Hidrocarbonetos 

14932 D1319 
Aromáticos, máx. 

%volume 

35,0 - 

Olefínicos, máx. 15,0 - 

Saturados, máx. anotar - 
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ANEXO B 

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/m
3
 791,5 máx 

807,6 a 
811,0 

5992 e 
15639 

D4052 

Teor alcoólico (2) 
% 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. (3) % volume 98,0 95,1 - D5501 
Teor de água, máx. (3) % 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 - 
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ANEXO C 
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APÊNDICE A 

 

Apresentação dos resultados dos ensaios de emissões legisladas.  

 

 
Motociclo / M1G 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

A22 3878 02/02/2016 0,184 1,057 0,065 40,413 0,011 0,173 50,978 

A22 3879 03/02/2016 0,195 1,205 0,056 40,303 0,011 0,184 50,789 

A22 3883 04/03/2016 0,190 1,225 0,057 40,503 0,011 0,178 50,534 

Média 0,190 1,162 0,059 40,406 0,011 0,178 50,767 

Des. Padrão 0,006 0,092 0,005 0,100 0,000 0,006 0,223 

 
 

Motociclo / M1GSC 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

A22 3737 07/10/2015 0,505 2,119 0,410 37,114 0,013 0,491 51,719 

A22 3743 09/10/2015 0,515 2,168 0,394 37,612 0,013 0,502 50,983 

A22 3895 09/03/2016 0,434 1,893 0,348 34,797 0,012 0,423 55,544 

A22 3896 10/03/2016 0,443 1,847 0,362 34,176 0,012 0,431 56,506 

Média 0,488 2,045 0,389 36,301 0,013 0,475 53,069 

Des. Padrão 0,039 0,173 0,024 1,857 0,001 0,038 2,999 

 
 

Motociclo / M3F 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

A22 3663 14/08/2015 0,181 1,085 0,066 49,765 0,011 0,170 41,782 

A22 3667 18/08/2015 0,189 1,114 0,068 49,656 0,012 0,177 41,813 

Média 0,185 1,100 0,067 49,711 0,012 0,174 41,798 

Des. Padrão 0,006 0,021 0,001 0,077 0,001 0,005 0,022 

 
 

Motociclo / M3F 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

A11 H50 3749 14/10/2015 0,144 0,611 0,102 50,015 0,012 0,131 35,782 

A11 H50 3752 15/10/2015 0,159 0,619 0,103 50,279 0,012 0,147 35,558 

A11 H50 3882 04/02/2016 0,157 0,607 0,096 48,411 0,014 0,143 36,908 

Média 0,152 0,615 0,103 50,147 0,012 0,139 35,670 

Des. Padrão 0,011 0,006 0,001 0,187 0,000 0,011 0,158 

 
 

Motociclo / M3F 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

EHR 3736 07/10/2015 0,270 1,203 0,047 47,185 0,031 0,239 29,017 

EHR 3742 09/10/2015 0,246 1,057 0,048 47,728 0,029 0,217 28,880 

Média 0,258 1,130 0,048 47,457 0,030 0,228 28,949 

Des. Padrão 0,017 0,103 0,001 0,384 0,001 0,016 0,097 
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Motociclo / M2G - EURO 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

A22 3735 07/10/2015 0,213 3,334 0,065 78,152 0,025 0,188 25,867 

A22 3740 08/10/2015 0,211 3,227 0,067 78,659 0,025 0,186 25,764 

A22 3741 09/10/2015 0,217 3,502 0,066 78,407 0,026 0,191 25,704 

Média 0,214 3,354 0,066 78,406 0,025 0,188 25,778 

Des. Padrão 0,003 0,139 0,001 0,254 0,001 0,003 0,082 

 
 

Motociclo / M2G - WMTC 

Combustível Ensaio Data THC CO NOx CO2 CH4 NMHC Consumo 

A22 3748 14/10/2015 0,130 2,035 0,092 67,000 0,016 0,114 30,796 

A22 3753 15/10/2015 0,130 2,033 0,098 66,883 0,017 0,113 30,849 

A22 3755 16/10/2015 0,129 2,039 0,092 66,216 0,016 0,114 31,140 

Média 0,130 2,036 0,094 66,700 0,016 0,114 30,928 

Des. Padrão 0,001 0,003 0,003 0,423 0,001 0,001 0,185 
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APÊNDICE B 

 

Apresentação dos resultados de emissões de BTEX. 

 

 

Motociclo / M1G 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

A22 3878 02/02/2016 0,017 0,045 0,003 0,002 

A22 3879 03/02/2016 0,017 0,043 0,003 0,002 

A22 3883 04/03/2016 0,017 0,046 0,003 0,003 

Média 0,017 0,045 0,003 0,002 

Des. Padrão 0,000 0,002 0,000 0,000 

 
 

Motociclo / M1GSC 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

A22 3737 07/10/2015 0,033 0,276 0,021 0,017 

A22 3743 09/10/2015 0,037 0,274 0,019 0,015 

A22 3896 10/03/2016 0,024 0,122 0,008 0,006 

A22 3895 09/03/2016 0,021 0,112 0,008 0,006 

Média 0,035 0,275 0,020 0,016 

Des. Padrão 0,003 0,002 0,002 0,001 

 
 

Motociclo / M3F 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

A22 3663 14/08/2015 0,061 0,266 0,020 0,015 

A22 3667 18/08/2015 0,047 0,196 0,016 0,012 

Média 0,054 0,231 0,018 0,013 

Des. Padrão 0,010 0,050 0,003 0,002 

 
 

Motociclo / M3F 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

A11 H50 3749 14/10/2015 0,010 0,036 0,006 0,005 

A11 H50 3752 15/10/2015 0,010 0,035 0,005 0,005 

A11 H50 3882 04/02/2016 0,006 0,016 0,002 0,002 

Média 0,010 0,035 0,005 0,005 

Des. Padrão 0,000 0,001 0,000 0,000 
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Motociclo / M3F 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

EHR 3736 07/10/2015 0,003 0,008 0,001 0,000 

EHR 3742 09/10/2015 0,000 0,000 0,000 0,000 

Média 0,002 0,004 0,000 0,000 

Des. Padrão 0,002 0,006 0,000 0,000 

 
 

Motociclo / M2G - EURO 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

A22 3735 07/10/2015 0,051 0,112 0,006 0,005 

A22 3740 08/10/2015 0,046 0,108 0,007 0,006 

A22 3741 09/10/2015 0,042 0,090 0,004 0,004 

Média 0,046 0,103 0,006 0,005 

Des. Padrão 0,005 0,011 0,001 0,001 

 
 

Motociclo / M2G - WMTC 

Combustível Ensaio Data 
Benzeno 

(g/km) 
Tolueno 
(g/km) 

Etilbenzeno 
(g/km) 

Xilenos 
(g/km) 

A22 3748 14/10/2015 0,013 0,029 0,002 0,001 

A22 3753 15/10/2015 0,010 0,025 0,002 0,001 

A22 3755 16/10/2015 0,011 0,025 0,001 0,001 

Média 0,011 0,027 0,002 0,001 

Des. Padrão 0,001 0,002 0,000 0,000 
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APÊNDICE C 

 

Dados utilizados para o balanço de massa 
 
 

Benzeno 

   
Combustível 

     

Motociclo Ensaio Distância 
Volume 

(l) 
Massa 

(kg) 
Massa 

(g) 
Entrada  

(%) 
Entrada 

(g) 
Processo 

(g) 
Saída 

(g) 
Variação 

(%) 

M1G - A22 3878 5,984 0,117 0,087 87,181 0,154 0,134 0,030 0,104 22,610 

M1G - A22 3879 5,971 0,118 0,087 87,315 0,154 0,134 0,036 0,099 26,672 

M1G - A22 3883 5,959 0,118 0,088 87,580 0,154 0,135 0,036 0,099 26,430 

M1GSC - A22 3737 5,986 0,116 0,086 85,961 0,154 0,132 -0,067 0,200 -50,964 

M1GSC - A22 3743 5,98 0,117 0,087 87,114 0,154 0,134 -0,089 0,223 -66,027 

M1GSC - A22 3896 5,967 0,106 0,078 78,429 0,154 0,121 -0,024 0,145 -19,843 

M1GSC - A22 3895 5,956 0,107 0,080 79,640 0,154 0,123 -0,003 0,126 -2,747 

M3F - A22 3663 6,019 0,144 0,107 106,991 0,154 0,165 -0,205 0,370 -124,351 

M3F - A22 3667 6,012 0,144 0,107 106,788 0,154 0,164 -0,119 0,283 -72,177 

M3F - E61 3749 6,005 0,168 0,130 130,247 0,075 0,098 0,040 0,058 40,764 

M3F - E61 3752 6,022 0,169 0,131 131,438 0,075 0,099 0,041 0,058 41,172 

M3F - E61 3882 6,024 0,163 0,127 126,672 0,075 0,095 0,057 0,038 60,466 

M2G/EURO - A22 3735 12,853 0,497 0,369 369,039 0,154 0,568 -0,083 0,651 -14,545 

M2G/EURO - A22 3740 12,843 0,498 0,370 370,226 0,154 0,570 -0,025 0,596 -4,458 

M2G/EURO - A22 3741 12,819 0,499 0,370 370,396 0,154 0,570 0,039 0,532 6,802 

M2G/WMTC - A22 3748 27,615 0,897 0,666 665,985 0,154 1,026 0,667 0,359 65,010 

M2G/WMTC - A22 3753 27,753 0,900 0,668 668,163 0,154 1,029 0,744 0,285 72,260 

M2G/WMTC - A22 3755 27,689 0,889 0,660 660,392 0,154 1,017 0,669 0,348 65,812 

 
 

Tolueno 

   
Combustível 

     

Motociclo Ensaio Distância 
Volume 

(l) 
Massa 

(kg) 
Massa 

(g) 
Entrada (%) 

Entrada 
(g) 

Processo 
(g) 

Saída 
(g) 

Variação 
(%) 

M1G - A22 3878 5,984 0,117 0,087 87,181 13,661 11,910 11,640 0,269 97,737 

M1G - A22 3879 5,971 0,118 0,087 87,315 13,661 11,928 11,673 0,255 97,863 

M1G - A22 3883 5,959 0,118 0,088 87,580 13,661 11,964 11,690 0,274 97,710 

M1GSC - A22 3737 5,986 0,116 0,086 85,961 13,661 11,743 10,091 1,652 85,929 

M1GSC - A22 3743 5,98 0,117 0,087 87,114 13,661 11,901 10,263 1,638 86,239 

M1GSC - A22 3896 5,967 0,106 0,078 78,429 13,661 10,714 9,990 0,724 93,239 

M1GSC - A22 3895 5,956 0,107 0,080 79,640 13,661 10,880 10,210 0,670 93,842 

M3F - A22 3663 6,019 0,144 0,107 106,991 13,661 14,616 13,017 1,600 89,057 

M3F - A22 3667 6,012 0,144 0,107 106,788 13,661 14,588 13,412 1,176 91,940 

M3F - E61 3749 6,005 0,168 0,130 130,247 7,051 9,184 8,967 0,216 97,643 

M3F - E61 3752 6,022 0,169 0,131 131,438 7,051 9,268 9,060 0,208 97,758 

M3F - E61 3882 6,024 0,163 0,127 126,672 7,051 8,932 8,837 0,094 98,944 

M2G/EURO - A22 3735 12,853 0,497 0,369 369,039 13,661 50,414 48,975 1,439 97,146 

M2G/EURO - A22 3740 12,843 0,498 0,370 370,226 13,661 50,577 49,198 1,379 97,273 

M2G/EURO - A22 3741 12,819 0,499 0,370 370,396 13,661 50,600 49,444 1,156 97,716 

M2G/WMTC - A22 3748 27,615 0,897 0,666 665,985 13,661 90,980 90,353 0,627 99,311 

M2G/WMTC - A22 3753 27,753 0,900 0,668 668,163 13,661 91,278 90,730 0,548 99,400 

M2G/WMTC - A22 3755 27,689 0,889 0,660 660,392 13,661 90,216 89,640 0,576 99,361 

 
 
 
 
 
 

Etilbenzeno 

   
Combustível 

     

Motociclo Ensaio Distância 
Volume 

(l) 
Massa 

(kg) 
Massa 

(g) 
Entrada (%) 

Entrada 
(g) 

Processo 
(g) 

Saída 
(g) 

Variação 
(%) 

M1G - A22 3878 5,984 0,117 0,087 87,181 0,200 0,174 0,155 0,019 89,086 

M1G - A22 3879 5,971 0,118 0,087 87,315 0,200 0,175 0,157 0,017 90,127 

M1G - A22 3883 5,959 0,118 0,088 87,580 0,200 0,175 0,155 0,020 88,751 

M1GSC - A22 3737 5,986 0,116 0,086 85,961 0,200 0,172 0,043 0,128 25,302 

M1GSC - A22 3743 5,98 0,117 0,087 87,114 0,200 0,174 0,060 0,114 34,654 

M1GSC - A22 3896 5,967 0,106 0,078 78,429 0,200 0,157 0,107 0,050 67,956 

M1GSC - A22 3895 5,956 0,107 0,080 79,640 0,200 0,159 0,112 0,047 70,390 
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M3F - A22 3663 6,019 0,144 0,107 106,991 0,200 0,214 0,091 0,123 42,653 

M3F - A22 3667 6,012 0,144 0,107 106,788 0,200 0,214 0,119 0,094 55,839 

M3F - E61 3749 6,005 0,168 0,130 130,247 0,104 0,135 0,102 0,033 75,327 

M3F - E61 3752 6,022 0,169 0,131 131,438 0,104 0,137 0,105 0,032 76,644 

M3F - E61 3882 6,024 0,163 0,127 126,672 0,104 0,132 0,118 0,014 89,317 

M2G/EURO - A22 3735 12,853 0,497 0,369 369,039 0,200 0,738 0,664 0,074 89,937 

M2G/EURO - A22 3740 12,843 0,498 0,370 370,226 0,200 0,740 0,657 0,084 88,691 

M2G/EURO - A22 3741 12,819 0,499 0,370 370,396 0,200 0,741 0,683 0,057 92,252 

M2G/WMTC - A22 3748 27,615 0,897 0,666 665,985 0,200 1,332 1,299 0,033 97,496 

M2G/WMTC - A22 3753 27,753 0,900 0,668 668,163 0,200 1,336 1,303 0,033 97,501 

M2G/WMTC - A22 3755 27,689 0,889 0,660 660,392 0,200 1,321 1,287 0,034 97,417 

 

 

Xilenos 

   
Combustível 

     

Motociclo Ensaio Distância 
Volume 

(l) 
Massa 

(kg) 
Massa 

(g) 
Entrada (%) 

Entrada 
(g) 

Processo 
(g) 

Saída 
(g) 

Variação 
(%) 

M1G - A22 3878 5,984 0,117 0,087 87,181 1,643 1,432 1,421 0,012 99,177 

M1G - A22 3879 5,971 0,118 0,087 87,315 1,643 1,435 1,423 0,012 99,176 

M1G - A22 3883 5,959 0,118 0,088 87,580 1,643 1,439 1,423 0,016 98,920 

M1GSC - A22 3737 5,986 0,116 0,086 85,961 1,643 1,412 1,313 0,099 92,959 

M1GSC - A22 3743 5,98 0,117 0,087 87,114 1,643 1,431 1,344 0,087 93,909 

M1GSC - A22 3896 5,967 0,106 0,078 78,429 1,643 1,289 1,255 0,034 97,358 

M1GSC - A22 3895 5,956 0,107 0,080 79,640 1,643 1,308 1,274 0,034 97,401 

M3F - A22 3663 6,019 0,144 0,107 106,991 1,643 1,758 1,667 0,090 94,855 

M3F - A22 3667 6,012 0,144 0,107 106,788 1,643 1,755 1,685 0,070 96,021 

M3F - E61 3749 6,005 0,168 0,130 130,247 0,486 0,633 0,600 0,033 94,816 

M3F - E61 3752 6,022 0,169 0,131 131,438 0,486 0,639 0,609 0,029 95,398 

M3F - E61 3882 6,024 0,163 0,127 126,672 0,486 0,616 0,601 0,014 97,689 

M2G/EURO - A22 3735 12,853 0,497 0,369 369,039 1,643 6,063 5,993 0,070 98,843 

M2G/EURO - A22 3740 12,843 0,498 0,370 370,226 1,643 6,083 6,006 0,076 98,743 

M2G/EURO - A22 3741 12,819 0,499 0,370 370,396 1,643 6,086 6,034 0,052 99,145 

M2G/WMTC - A22 3748 27,615 0,897 0,666 665,985 1,643 10,942 10,923 0,019 99,822 

M2G/WMTC - A22 3753 27,753 0,900 0,668 668,163 1,643 10,978 10,957 0,020 99,814 

M2G/WMTC - A22 3755 27,689 0,889 0,660 660,392 1,643 10,850 10,831 0,019 99,826 

 


