
AEA discute emissão de álcool não queimado 

No Seminário de Emissões realizado em 26/04/2012 pela Associação Brasileira de 

Engenharia Automotiva (AEA), o engenheiro Gabriel Murgel Branco apresentou 

palestra relatando um estudo feito com 1.450 veículos flexíveis. Consultor 

especializado em emissões veiculares, Branco demonstrou que da forma como são 

controladas hoje as emissões na partida a frio dos veículos flex, é permitido o uso de 

uma mistura exageradamente rica de etanol nessa condição, o que é indesejável, 

como esclarece a seguir. Desde então, a pedido do IBAMA, um Grupo de Trabalho 

vem se reunindo sob os auspícios da AEA para discutir e propor solução para o 

controle dessa emissão indesejada.  

Entrevistado pelo site AFEEVAS, o especialista explica: "Essa prática foi aceita por 

causa da dificuldade inicial alegada pelas montadoras para atender o limite de emissão 

de hidrocarbonetos não queimados (NMHC) para os veículos flex, em um estágio em 

que essa tecnologia ainda estava em seus primórdios no país. Mas, com o avanço da 

eletrônica embarcada e conhecimento mais apurado de mapeamento do motor com uso 

indistinto de gasolina, etanol e de suas misturas, não faz mais sentido permitir essa 

estratégia de calibração da partida a frio, que não traz benefícios ambientais. Embora o 

assunto ainda esteja em estudo, quando os carros flex utilizam 100% de etanol hidratado 

e o veículo foi calibrado para injeção rica na partida a frio, a emissão excessiva de 

álcool não queimado traz risco potencial de contribuir para a formação de ozônio", 

destaca. "Contudo, é importante dizer que o problema deixa de existir assim que o 

conversor catalítico e o motor atingem a sua temperatura normal de trabalho, o que leva 

normalmente muito pouco tempo, e também não ocorre em caso de partida a quente e 

regime de uso normal do veículo" lembra.  

"Devido a calibração rica da partida fria do veículo, a reatividade fotoquímica da 

emissão que ocorre nesse regime em aproximadamente 30% dos modelos flex 

comercializados atualmente é maior com etanol do que com gasolina. Não se trata de 

situação que resulta em comprometimento ambiental importante, e portanto ainda não 

requer soluções drásticas nem urgentes, mas na fase L7 do PROCONVE será preciso 

não somente aprimorar as medições especializadas das emissões orgânicas, como 

também eliminar essa prática, que não é justificável tecnicamente", ressalta o 

engenheiro. 

Branco complementa: "É necessário rever os procedimentos de certificação dos veículos 

para recalcular as emissões dos compostos orgânicos (e os respectivos potenciais de 

formação de ozônio) bem como atribuir fatores apropriados de conversão para a revisão 

do inventário de emissões, que é incompleto nesse aspecto", informa Branco. "Também 

será necessário medir a reatividade da gasolina", finaliza, lembrando que o Brasil ainda 

carece de informações técnicas para estruturar, de forma consistente, uma estratégia de 

controle ambiental do ozônio troposférico (poluente formado na baixa altitude, não a 

camada de ozônio que protege o planeta das radiações ultravioleta). 
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