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Resumo 

  

Palavras-Chave:   Emissões, Elementos, Veículos ligeiros, Dinamómetro            

   Partículas 

Esta dissertação tem como objetivo caracterizar a composição 

inorgânica de PM2.5 de exaustão emitidas por veículos 

representativos da frota portuguesa. Para alcançar este objetivo 

foram monitorizados oito veículos a gasolina e gasóleo recorrendo a 

ensaios em dinamómetro de chassis. As partículas foram recolhidas 

sobre filtros de fibra de quartzo através de um sistema de 

amostragem a volume constante. Foi adotada a metodologia 

ARTEMIS, para a simulação da condução em condições reais. Cada 

veículo testado realizou 3 ciclos de condução: estrada, para 

situações de tráfego fluido; urbano com partida a quente ou a frio 

para simulação da condução em cidades. Após a amostragem 

seguiram-se as análises químicas dos iões solúveis, por 

cromatografia iónica e dos elementos por Emissão Atómica por 

Plasma Induzido (ICP-AES) ou por Espectrometria de Massa por 

Plasma Induzido (ICP-AES). 

Os resultados mostraram que o sódio, o cálcio, o alumínio e o 

magnésio são os principais elementos das PM2.5 de exaustão. O 

sódio com fatores de emissão de 3907 ng.km-1 e 140810 ng.km-1, 

para os veículos a gasolina e a gasóleo, respetivamente, é o 

elemento maioritário. Os iões apresentaram na sua composição 

nitrato e fosfato. Os fatores de emissão obtidos indicaram que os 

automóveis a gasóleo emitem três a cinco vezes mais que os 

automóveis a gasolina. Comparando as emissões nos diferentes 

ciclos de condução verificou-se que as emissões em meio urbano 

foram superiores às de estrada, sendo três a quatro vezes maiores, 

nos automóveis gasolina e duas e três vezes nos automóveis a 

gasóleo. Esta diferença entre os ciclos deve-se essencialmente às 

elevadas emissões no ciclo urbano com motor a quente. A 

quantidade de material emitido, é ainda afetada pela idade das 

viaturas, visto serem os veículos de classes europeias inferiores, 

EURO 3, que registaram os maiores fatores de emissão. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

  

Keywords:  Emissions, Elements, Light-Duty-Vehicles, Dynamometer,            

  Particles 

The main purpose of this dissertation was to evaluate the inorganic 

composition of PM2.5, emitted by vehicles representative of the 

Portuguese fleet. To achieve this goal, exhaust samples from eight 

petrol and diesel vehicles, were collected in a chassis 

dynamometer facility. The particles were collected on quartz fiber 

filters, using a constant volume flow system. To simulate the real-

word driving conditions, three ARTEMIS cycles were followed: road, 

to simulate a fluid traffic flow and urban with hot and cold starts, to 

simulate driving conditions in cities. Samples were analyzed for the 

water soluble ions, by ion chromatography, and for the elemental 

compounds, by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectroscopy (ICP-AES) and Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectometry (ICP-MS). 

The results revealed that sodium, calcium, aluminum and 

magnesium are the main elements in the PM2.5 from the exhaust 

emissions. Sodium, with emission factors of 3907 ng.km-1 and 

140810 ng.km-1, for petrol and diesel vehicles, respectively, is the 

major element. The water soluble ions encompass in their 

composition sulfate and phosphate. The emission factors indicated 

that diesel vehicles emit three to five times more than petrol 

automobiles. By comparing the emissions for different cycles it was 

found that emissions under driving conditions in urban areas are 

higher than those found for road cycles, being three or four times 

higher, for petrol vehicles, and two or three times more, for diesel 

vehicles. This difference between cycles is mainly due to the high 

emissions for the urban cycle with hot startup. The amount of 

material emitted is affected by the vehicle age. The highest 

emissions factors were obtained for vehicles belonging to the oldest 

class (EURO 3).  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

i 
 

Índice 

1. Introdução .................................................................................................................. 1 

1.2. Objetivo .................................................................................................................. 2 

1.3. Estrutura da dissertação ......................................................................................... 2 

2. Emissões de veículos ................................................................................................ 5 

2.1. Sistemas de controlo de emissões ..................................................................... 6 

2.1.1. Padrão europeu de emissões .......................................................................... 7 

3. Emissão de material particulado por veículos ligeiros ...............................................11 

3.1. Emissões de PM de não exaustão .....................................................................11 

3.2. Emissão de PM de exaustão .............................................................................11 

3.3. Partículas de exaustão ......................................................................................12 

3.3.1. Fração inorgânica .......................................................................................15 

3.4. Metodologias para amostragem de partículas .......................................................17 

3.4.1. Ciclos de teste europeus .................................................................................18 

4. Metodologia ..............................................................................................................23 

4.1. Amostragem de PM2.5 de exaustão ....................................................................23 

4.1.1. Seleção dos veículos ..................................................................................23 

4.1.2. Teste de emissão .......................................................................................24 

5. Análise química ........................................................................................................27 

5.1. Determinação dos iões solúveis ........................................................................27 

5.1.1. Extração das amostras ...............................................................................27 

5.1.2. Equipamento e parâmetros de operação ....................................................28 

5.2. Determinação dos elementos ............................................................................30 

5.2.1. Digestão das amostras ...............................................................................31 

5.2.2. Equipamento e parâmetro de operação ......................................................31 

5.3. Cálculo dos fatores de emissão .........................................................................33 

6. Resultados ................................................................................................................35 



 

 

 

ii 

 

6.1. Caracterização das partículas de exaustão .......................................................35 

6.1.1. Iões solúveis em água ................................................................................35 

6.1.2. Composição elementar ...............................................................................36 

6.2. Comparação do perfil de emissão dos veículos a gasolina e a gasóleo .............49 

6.3. Correlação entre os elementos das PM de exaustão .........................................52 

6.4. Comparação das emissões de elementos com outros estudos..........................53 

6.4.1. Estudos em dinamómetro ...........................................................................53 

6.4.2. Estudos em túneis ......................................................................................57 

7. Conclusão .................................................................................................................61 

8. Referências bibliográficas .........................................................................................65 

Anexos ............................................................................................................................73 

Anexo A .......................................................................................................................75 

 

 

  



 

iii 
 

Índice de Figuras 

Figura 3.1 - Distribuição típica da matéria particulada emitida pelo tubo de escape dos 

veículos a motor (adaptado de Kittelson, 1998) ...............................................................14 

Figura 3.2 - Perfil de velocidades do ciclo NEDC (adaptado de Tiago, 2011) ..................20 

Figura 3.3 - Estrutura das condições típicas de condução nos ciclos ARTEMIS urbano, 

estrada e autoestrada (adaptado de André, 2004) ...........................................................22 

Figura 4.1 - Teste de emissões em dinamómetro, no laboratório do IFSTTAR (Fonte: 

Célia Alves) .....................................................................................................................24 

Figura 4.2 - Esquema do procedimento do teste de emissões para veículos de 

passageiros (Fonte: IFSTTAR) ........................................................................................25 

Figura 5.1 - Componentes básicos de um sistema de cromatografia iónica (adaptado de 

Down e Lehr, 2005) .........................................................................................................28 

Figura 5.2 - Sistema de cromatografia iónica para a análise dos aniões ..........................29 

Figura 5.3 - Sistema de cromatografia iónica para a análise dos catiões .........................30 

Figura 5.4 - Constituintes principais de um ICP-AES (Carvalho, 2007) ............................32 

Figura 5.5 - Principais constituintes de um sistema ICP-MS (Coimbra, 2007) ..................32 

Figura 6.1 a - Variação das emissões dos veículos a gasolina nos diferentes ciclos de 

condução ARTEMIS, para os elementos do Grupo I ........................................................40 

Figura 6.1 b - Variação das emissões dos veículos a gasolina nos diferentes ciclos de 

condução ARTEMIS, para os elementos do Grupo II .......................................................40 

Figura 6.1 c - Variação das emissões dos veículos a gasolina nos diferentes ciclos de 

condução ARTEMIS, para os elementos do Grupo III ......................................................40 

Figura 6.2 a - Variação das emissões do veículo 2 a gasóleo, nos diferentes ciclos de 

condução ARTEMIS, para os elementos do Grupo i ........................................................46 

Figura 6.2 b - Variação das emissões do veículo 2 a gasóleo, nos diferentes ciclos de 

condução ARTEMIS, para os elementos do Grupo ii .......................................................46 

Figura 6.2 c - Variação das emissões do veículo 2 a gasóleo, nos diferentes ciclos de 

condução ARTEMIS, para os elementos do Grupo iii ......................................................46 

Figura 6.3 a - Comparação entre o perfil de emissões dos veículos a gasolina e gasóleo, 

para os elementos com menores emissões .....................................................................49 

Figura 6.3 b - Comparação entre o perfil de emissões dos veículos a gasolina e gasóleo, 

para os elementos com maiores emissões ......................................................................50 

file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014202
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014205
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014205
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014205
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014205
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014205
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014205
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014206
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014206
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014206
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014206
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014206
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014206
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014207
file:///C:/Users/toshiba/Desktop/Dissertação_Catia_Barbosa_Versão_Final_5.docx%23_Toc376014207




 

 
 





 

v 
 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 - Padrões de Emissão Europeus para veículos a passageiros, g.km-1 (adaptado 

de Timilsina & Dulal 2009) ................................................................................................ 9 

Tabela 2 - Veículos selecionados para o teste de emissões de PM2.5 de exaustão ........23 

Tabela 3 – Composição química, em ng.km-1, das partículas de exaustão de veículos 

ligeiros de passageiros a gasolina, de diferentes classes europeias e em diferentes ciclos 

de condução ARTEMIS ...................................................................................................37 

Tabela 4 - Composição química, em ng.km-1, das partículas de exaustão de veículos 

ligeiros de passageiros a gasóleo, de diferentes classes europeias e em diferentes ciclos 

de condução ARTEMIS ...................................................................................................43 

Tabela 5 - Coeficiente de correlação de Pearson, r, para elementos emitidos pelos 

veículos da classe EURO 3 a gasolina e a gasóleo .........................................................52 

Tabela 6 - Características dos veículos que serviram de comparação com os do presente 

estudo ..............................................................................................................................53 

Tabela 7 – Fatores de emissão para distintos elementos presentes nas partículas de 

exaustão de veículos ligeiros a gasolina (ng.km-1), reportados em diferentes estudos.....54 

Tabela 8 - Fatores de emissão para distintos elementos presentes nas partículas de 

exaustão de veículos ligeiros a gasóleo (ng.km-1), reportados em diferentes estudos .....56 

Tabela 9 - Comparação entre as emissões obtidas neste estudo através de ensaios em 

dinamómetro com as obtidas em túneis por outros autores (ng.veiculo-1.km-1) ................58 

 

  



 

 

 

 
 

 

  



 

vii 

 

Abreviaturas e siglas 

ACAP – Associação Automóvel de Portugal 

ARTEMIS – Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 

Systems 

CVS – Constant Volume Sampling 

dp – Diâmetro Aerodinâmico Equivalente 

FE – Fator de Emissão 

FPD – Filtro de Partículas Diesel 

ICP-AES - Espectrometria de Emissão Atómica por Plasma Induzido 

ICP-MS - Espectrometria de Massa por Plasma Induzido 

IFFSTAR – Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, 

L’Aménagement et des Réseaux 

PM – Partículas em Suspensão 

PM0.1 – Partículas de Diâmetro Aerodinâmico Equivalente Inferior a 0.1 μm 

PM2.5 – Partículas de Diâmetro Aerodinâmico Equivalente Inferior a 2.5 μm 

r – Coeficiente de Correlação de Pearson 

RGE – Recirculação do Gás de Exaustão 

 



 

 

 

 
 



 

ix 

 

Símbolos e compostos químicos 

Al – Alumínio 

Ba – Bário 

Ca – Cálcio  

Ca2+ – Ião Cálcio 

Cl- – Cloreto 

CO – Monóxido de Carbono 

Co – Cobalto 

Cr – Crómio 

Cs – Césio 

Cu – Cobre 

Fe – Ferro 

HC – Hidrocarbonetos 

HClO4 – Ácido Perclórico 

HCT- Hidrocarbonetos Totais 

HCNM – Hidrocarbonetos Não Metânicos 

HF – Ácido Fluorídrico 

HNO3 – Ácido Nítrico 

H2O – Água 

H2SO4 – Ácido Sulfúrico 

K+ – Ião Potássio 

Li – Lítio 

MSA – Ácido Metanossulfónico 



 

 

 

x 

 

Mg – Magnésio 

Mg2+ – Ião Magnésio 

Mn – Manganês 

Mo – Molibdénio 

N2 – Azoto 

Na – Sódio 

Na+ – Ião Sódio 

Na2CO3 – Carbonato de Sódio 

NaHCO3 – Bicarbonato de Sódio 

NH4
+ – Ião Amónio 

Ni – Níquel 

NO3
- – Nitrato 

NOx – Óxidos de Azoto 

P – Fósforo 

PO4
3- – Fosfato 

Pr – Praseodímio 

S – Enxofre 

Sb – Antimónio 

SO4
2- – Sulfato 

TBA – Tetrabutilamónio 

V – Vanádio 

 

 



Caracterização da composição elementar de PM2.5 emitidas por veículos 

 

1 

 

1. Introdução 

Com o crescimento da população e o desenvolvimento económico, os veículos 

automóveis tonaram-se um bem valioso e necessário na sociedade atual. O uso dos 

automóveis facilitou o acesso ao trabalho, à educação, às áreas de comércio e lazer, 

promovendo deste modo um incremento da economia e do bem-estar 

(Dora e Phillips, 2000). Contudo os veículos com motor de combustão interna (gasolina e 

diesel) são uma das maiores fontes de poluentes gasosos e particulados nas áreas 

urbanas, o que causa sérias preocupações a nível ambiental e da saúde pública 

(Krzyżanowski et al., 2005). Dos diversos poluentes emitidos por esta fonte, destacam-se 

o monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de azoto (NOx) e partículas 

(PM).  

Para minimizar os impactos negativos das emissões provenientes dos automóveis têm 

vigorado legislações cada vez mais restritas, regidas por diretivas europeias. As 

preocupações relativas às emissões de matéria particulada têm ganho ênfase nos últimos 

anos, visto que este poluente contribui para as alterações climáticas, redução da 

visibilidade e para os efeitos negativos na saúde, nomeadamente ao nível das doenças 

respiratórias (Schauer et al., 2006). 

A maioria das partículas provenientes das emissões automóveis apresenta um diâmetro 

aerodinâmico inferior a 2.5 μm (PM2.5), uma vez que resultam do processo de combustão 

(Abu-Allaban et al., 2003). Os estudos de caracterização destas partículas, emitidas por 

veículos de passageiros, incidem essencialmente nas suas frações de carbono orgânico 

e carbono elementar (Mazzoleni et al., 2010). A informação detalhada da composição 

química das PM2.5 de exaustão, nomeadamente a nível dos iões e dos metais, ainda é 

escassa na Europa. Estes dados tornam-se importantes não só para a sua utilização 

como traçadores de processos, o que permitirá no futuro a implementação de medidas 

mitigadoras mais eficazes, como também servirá de suporte a estudos relativos aos 

efeitos destas emissões sobre a saúde (Maricq, 2007).  

A quantificação da composição elementar destas partículas através da determinação dos 

fatores de emissão é uma tarefa difícil devido à complexidade das propriedades químicas 

e físicas das PM. A interação destas com o meio ambiente promove alterações 

significativas na distribuição por tamanhos, na forma e na composição química 

(Mazzoleni et al., 2010). Contudo esta informação é uma mais valia para se compreender 

quais são os elementos maioritários das partículas de exaustão, informação que pode ser 
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usada para a implementação de medidas de redução dos componentes químicos mais 

críticos.  

 

1.2. Objetivo 

Esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo a caracterização da 

composição de partículas do tipo PM2.5, em termos de elementos e iões solúveis, 

emitidas pelo tubo de escape de veículos ligeiros de passageiros, representativos da frota 

portuguesa.  

De modo a completar este estudo é ainda pretendido: 

 quantificar as emissões associadas a cada um dos elementos e iões presentes 

nas partículas amostradas;  

 estudar a variação das emissões nos diferentes modos de condução; 

 identificar as principais origens destes compostos. 

Para o cumprimento destes objetivos procedeu-se à recolha de amostras de partículas de 

exaustão, de diferentes veículos, a partir de ensaios em dinamómetro. A caracterização e 

quantificação dos iões são obtidas através de cromatografia iónica. No caso dos 

elementos a determinação da sua composição é realizada por espectrometria de emissão 

atómica por plasma induzido (ICP-AES) e por espectrometria de massa por plasma 

induzido (ICP-MS). 

Com a realização deste trabalho pretende-se contribuir para uma maior informação sobre 

a composição inorgânica do material particulado emitido por uma amostra de veículos 

representativos da frota portuguesa, fornecendo assim dados para uma melhor 

intervenção nesta área.  

 

1.3. Estrutura da dissertação 

O presente estudo encontra-se estruturado em capítulos, estando alguns destes divididos 

em subcapítulos, de forma a organizar a informação para uma consulta mais clara e 

rápida. 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução do trabalho expondo a motivação e 

relevância do tema, apresentando a importância da caracterização das partículas de 
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exaustão. Ao longo do capítulo são ainda descritos os objetivos a alcançar neste estudo e 

a organização da dissertação. 

O segundo e terceiro capítulos abrangem a revisão bibliográfica, com incidência nas 

emissões dos veículos ligeiros, nas medidas de controlo das emissões e na formação e 

composição das partículas de exaustão. Neste capítulo consta ainda uma pesquisa 

bibliográfica sobre os estudos existentes nesta área e a legislação atual.  

No quarto e quinto capítulos é descrita a metodologia utilizada para a recolha e análise 

das amostras de partículas. São descritos os equipamentos e métodos utilizados na 

amostragem das partículas em ensaio de dinamómetro, bem como as técnicas de análise 

química.  

Ao longo do sexto capítulo são apresentados os resultados obtidos. Estes são 

discutidos e analisados individualmente tendo em conta os vários parâmetros que afetam 

as emissões. É estabelecida uma comparação entre a caracterização de partículas em 

dinamómetro e em túnel, com vista a identificar as principais diferenças. 

No sétimo capítulo constam as conclusões retiradas da análise e discussão dos 

resultados e algumas propostas para trabalhos futuros. 
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2. Emissões de veículos 

O crescimento desmedido da frota de viaturas com motor de combustão tem contribuído 

para que o setor automóvel continue a ser um dos principais responsáveis pela poluição 

atmosférica, apesar das crescentes restrições e limites impostos de modo a controlar a 

emissão de gases e partículas. No contexto atual, o desafio recai sobre a necessidade de 

gerir o crescimento dos transportes a motor maximizando os seus benefícios e 

minimizando os efeitos indesejáveis (Faiz et al., 1996).  

As emissões dos veículos com motor de combustão interna (gasolina e diesel) são 

principalmente subprodutos da queima do combustível no interior da câmara de 

combustão, lançadas para a atmosfera a partir de perdas evaporativas e da exaustão.  

As emissões evaporativas, originadas pelo sistema de combustível, nomeadamente pelo 

depósito, pelo sistema de injeção e pelas linhas de combustível, são compostas 

essencialmente por hidrocarbonetos. Estas emissões resultam da combinação entre a 

volatilização do combustível e a variação diurna da temperatura ambiente (Torres, 2005). 

No entanto as mudanças de temperatura do sistema de combustível, que ocorrem 

durante as diferentes condições de condução, também contribuem significativamente 

para este tipo de emissão (Hausberger et al., 2005). Uma vez que o gasóleo é pouco 

volátil estas emissões são negligenciadas para os veículos a diesel, sendo apenas 

consideradas relevantes para os veículos a gasolina (Hausberger et al., 2005).  

As emissões de exaustão, expelidas através do tubo de escape advêm da queima do 

combustível. Em condições ideais, na combustão da gasolina e do gasóleo, os produtos 

finais seriam apenas CO2 e H2O. Contudo, tal não se verifica nas condições normais de 

funcionamento, uma vez que os combustíveis não são puros. A formação de outros 

produtos finais na combustão deve-se ainda à formação de uma mistura comburente-

combustível não ideal, resultante da associação do oxigénio da atmosfera a outros gases. 

Na prática é formada uma complexa mistura de gases e partículas, incluindo produtos de 

combustão incompleta, tais como o CO, NOx, HC e PM, o que torna este tipo de 

emissões preocupantes devido à toxicidade dos diversos compostos formados 

(Jie, 2011). Estas emissões são afetadas não só pelas condições de condução e pelo 

combustível utilizado, como também dependem das diferentes características do veículo, 

nomeadamente o tipo de motor, o ano de fabrico, o modelo, o sistema de controlo de 

emissões e a tecnologia utilizada (Bravo e Pellicer,  2007; Sehlstedt et al., 2007). 
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Em Portugal, a maioria dos veículos ligeiros de passageiros usados atualmente são 

equipados com motor a gasolina ou a diesel (Oliveira, 2012) . A combinação do aumento 

do número de automóveis e o uso destes tipos de combustível acarreta efeitos 

secundários indesejáveis para o ambiente e a saúde pública devido às elevadas 

emissões de gases de exaustão. O tipo de motor tem uma grande influência na natureza 

e quantidade de poluentes emitidos. No motor a gasolina, os poluentes predominantes 

são: o CO e o HC, formados devido à combustão incompleta; e o NOx, resultante da 

reação química entre o azoto e o oxigénio presentes no ar (Frey e Kim, 2005). Por outro 

lado, nos veículos movidos a diesel, além das emissões referidas para os veículos a 

gasolina ocorre ainda a emissão de uma quantidade significativa de partículas (Onursal e 

Gautam, 1997). 

 

2.1. Sistemas de controlo de emissões 

As emissões de gases e partículas através do escape dos veículos com motor de 

combustão podem ser minimizadas através do desenvolvimento de sistemas de controlo. 

Nos veículos a gasolina, os fabricantes têm usado conversores catalíticos de três vias, 

para controlar as emissões de CO, HC e NOx (Colvile et al., 2000). Este conversor 

cerâmico é montado no tubo de escape e permite a oxidação do monóxido de carbono e 

dos hidrocarbonetos de forma a obter dióxido de carbono e água, enquanto ocorre 

simultaneamente a redução dos óxidos de azoto a azoto molecular (N2) (Lindqvist, 2009). 

Contudo este equipamento é apenas eficaz quando a superfície do catalisador atinge 

temperaturas próximas dos 350ºC, o que origina grandes emissões quando há um 

arranque a frio (North, 2007). Os veículos a gasolina de injeção direta, nos quais o 

combustível é injetado diretamente na câmara de combustão, produzem uma maior 

emissão de partículas. Dessa forma, será essencial proceder à implementação de um 

sistema de redução de emissão de partículas neste tipo de veículos (Lindqvist, 2009).  

Nos veículos com motor a diesel o uso do conversor catalítico de três vias é inviável, visto 

que a combustão é realizada com excesso de ar. Para estes automóveis o pós-

tratamento do CO e do HC é alcançado através do catalisador de oxidação a diesel 

(North, 2007). A redução das emissões de NOX é conseguida através da tecnologia de 

Recirculação do Gás de Exaustão (RGE). Este sistema obriga a que uma parte dos 

gases de escape seja recirculada, voltando à câmara de combustão. A adição de gás de 

exaustão reduz a temperatura de combustão originando uma diminuição do NOx formado. 
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No entanto, como este sistema só permite uma redução de 35% do NOx, foi desenvolvido 

um outro método baseado na utilização de um agente adsorvente. Este agente, 

normalmente o mineral zeolite, retém as moléculas de NO e NO2 (Lindqvist, 2009). Sendo 

as partículas um poluente crítico emitido pelos veículos a diesel, torna-se necessário 

controlar a sua emissão. O método usado para o seu controlo, nos veículos mais 

recentes, consiste na utilização do Filtro de Partículas Diesel (FPD) (North, 2007). Estes 

filtros são compostos por uma matriz cerâmica de carboneto de silício microperfurada, 

permitindo a adesão de 90% a 99% das partículas à sua matriz (Lindqvist, 2009).  

No entanto, estes sistemas aumentam o custo e a complexidade dos automóveis, o que 

pressupõe a existência de incentivos para a sua implementação. Os incentivos podem 

ser aplicados através de apoio económico ou de normas obrigatórias, sendo estas 

últimas as escolhidas pelos países industrializados (Faiz et al., 1996). Estas normas 

surgem como instrumentos de regulamentação legais que visam o alcance de padrões de 

desempenho, apresentando como principais vantagens a objetividade e a certeza relativa 

dos resultados, devido às medidas de conformidade (Timilsina e Dulal, 2009). Um dos 

principais instrumentos de regulamentação que permite a redução das emissões são os 

padrões de emissão dos veículos (Walsh, 1992). Sem estes padrões as políticas 

relacionadas com o consumo de combustível e a melhoria da economia deste último 

poderiam não ser suficientes para diminuir a poluição atmosférica local associada ao 

setor dos transportes (Timilsina e Dulal, 2009). 

 

2.1.1. Padrão europeu de emissões 

Na Europa, a regulamentação dos limites de emissão de poluentes de exaustão dos 

veículos a motor iniciou-se apenas em alguns países europeus, entre 1970 e 1980, 

através da implementação da Diretiva 70/220/EEC, na qual foram definidos limites de 

emissão para veículos de passageiros (Timilsina e Dulal, 2009). Estes países adotaram 

os limites de emissão formulados pela Comissão Económica Europeia, baseados nos 

padrões americanos. Ao longo dos anos a União Europeia atualizou esta regulamentação 

apresentando como um dos pontos mais importantes a aplicação dos limites de emissão 

não só a veículos a gasolina como também a veículos a diesel. Destas revisões da 

legislação resultaram limites de emissão cada vez mais apertados, com vista a minimizar 

os poluentes.  
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Em 1991 os padrões de emissão de escape foram aplicados a todos os veículos ligeiros 

particulares, independentemente da capacidade do motor. Estes limites, distintos para 

veículos a gasolina e a diesel, foram finalmente implementados em 1992 através da 

norma EURO 1 (Faiz et al., 1996). Em Março de 1994 a União Europeia adotou medidas 

ainda mais rigorosas através da Diretiva 94/12/EC, que viriam a ser implementadas em 

1996. Os veículos abrangidos por esta norma, designada por EURO 2, apresentam 

limites de emissão bastantes mais restritos comparativamente ao anteriormente 

estipulado (Scheuer, 2006). Nos anos que se seguiram foram estabelecidos padrões de 

emissão cada vez mais rigorosos através das normas EURO 3, em 2000, e EURO 4, em 

2005. Estas duas normas foram elaboradas no contexto do programa Auto-Oil, no qual 

foram analisadas as informações sobre o potencial de redução de custos e de 

tecnologias dos veículos e combustíveis (Scheuer, 2006). Este programa focou-se nas 

emissões de CO, COV, NOx e PM, o que resultou na implementação de limites mais 

apertados para os poluentes já abrangidos na anterior legislação, definindo ainda valores 

de emissão de NOx para as normas EURO 3 e 4. Em resultado da estratégia temática 

sobre a poluição atmosférica do programa CAFE, atualmente os veículos seguem os 

padrões de emissão estabelecidos pela norma EURO 5, em vigor desde 2009. Porém em 

2014 será implementada a norma EURO 6, com limites ainda mais rigorosos para as 

emissões de NOx dos veículos a gasóleo (EC, 2012).  

Desde a implementação das normas EURO os padrões de emissão europeus passaram 

a ser de cumprimento obrigatório para todos os novos veículos vendidos na União 

Europeia. Estes padrões são regulamentados por diretivas europeias e abrangem seis 

poluentes: CO, NOx, HCT, HCNM, HC+NOx e PM. Na Tabela 1 são apresentados os 

limites de emissão, expressos em g.km-1, para cada uma das classes EURO.  
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Tabela 1 - Padrões de Emissão Europeus para veículos a passageiros, g.km
-1

 (adaptado de 

Timilsina & Dulal 2009) 

Tipo de 

Motor 
Classe Diretiva 

Data de 

implementação 
CO HCT HCNM HC+NOx NOx PM 

Diesel 

EURO 1 91/441/CE julho 1992 2,72 - - 0,97 - 0,14 

EURO 2 94/12/EC janeiro 1996 1 - - 0,7 - 0,08 

EURO 3 98/69/EC janeiro 2000 0,64 - - 0,56 0,5 0,05 

EURO 4 98/96/EC janeiro 2005 0,5 - - 0,3 0,25 0,025 

EURO 5 
Regulamento 

nº 715/2007 
setembro 2009 0,5 - - 0,23 0,18 0,005 

EURO 6 
Regulamento 

nº 715/2007 
janeiro 2014 0,5 - - 0,17 0,08 0,005 

   

Gasolina 

EURO 1 91/441/CE julho 1992 2,72 - - 0,97 - - 

EURO 2 94/12/EC janeiro 1996 2,2 -  0,5 - - 

EURO 3 98/96/EC janeiro 2000 2,3 0,2 - - 0,15 - 

EURO 4 98/96/EC janeiro 2005 1 0,1 - - 0,08 - 

EURO 5 
Regulamento 

nº 715/2007  
setembro 2009 1 0,10 0,068 - 0,06 0,005 

EURO 6 
Regulamento 

nº 715/2007 
janeiro 2014 1 0,10 0,068 - 0,06 0,005 

 

O cumprimento destes limites é determinado por um ciclo de teste de emissão padrão, 

que simula a circulação de um veículo numa situação real e permite posteriormente 

analisar as emissões de exaustão dos veículos testados (Scheuer, 2006). Cada novo 

modelo de motor tem que ter um certificado de emissões antes de ser lançado no 

mercado.
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3. Emissão de material particulado por veículos ligeiros 

O setor dos transportes tem sido apontado como um dos principais responsáveis pela 

emissão de material particulado. De acordo com o Inventário Nacional de Emissões, em 

2002, no Reino Unido, os transportes representavam 80% das partículas respiráveis 

medidas nas cidades (Murrells et al., 2010). Devido às elevadas concentrações de 

partículas encontradas no meio urbano os efeitos das emissões deste poluente na saúde 

humana têm ganho um grande interesse nos últimos anos. Verifica-se que os efeitos 

adversos não dependem somente da massa total de partículas, como também do seu 

tamanho e composição.  

As partículas associadas às emissões dos veículos podem ser divididas em dois grupos: 

partículas de exaustão e partículas de não exaustão (Colvile et al., 2000). 

 

3.1. Emissões de PM de não exaustão 

As emissões de partículas de não exaustão resultam essencialmente de três processos: 

o desgaste dos pneus, travões e embraiagem; a ressuspensão das poeiras da estrada; e 

a corrosão do chassi e de outros componentes dos veículos (Colvile et al., 2000). Estas 

emissões podem contribuir significativamente para as concentrações de material 

particulado na atmosfera, com implicações na saúde humana. Existem estudos que 

associam o desgaste dos pneus às emissões de grandes quantidades de 

Hidrocarbonetos Poliaromáticos (PAH), na forma de partículas respiráveis. Outros 

demonstram que as poeiras da estrada contêm compostos que causam reações alérgicas 

nos humanos e que à medida que os veículos circulam as concentrações destes 

compostos no ar aumentam (Miguel et al., 1999).   

 

3.2. Emissão de PM de exaustão 

 Alguns estudos apontam os produtos da exaustão dos veículos como a fonte dominante 

de emissão de partículas finas e ultra-finas, nomeadamente PM2.5 e PM0.1 (Gertler, 2005). 

Em termos de número de partículas, estas emissões são bastante significativas nas 

áreas urbanas; como tal, este parâmetro, bem como o diâmetro e a composição química 

e física destas partículas, devem ser tomados em consideração nas questões 

relacionadas com a qualidade do ar. Atualmente o controlo das emissões baseia-se 
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apenas na massa de partículas emitidas. No entanto, este método não é o mais 

adequado. Sendo as partículas mais pequenas as que causam maior impacto na saúde 

torna-se importante estudar a sua composição. A caracterização do material particulado 

dos automóveis é muito recente, tendo surgido da necessidade de responder às 

preocupações inerentes aos efeitos na saúde das partículas inaláveis presentes no ar 

(Marjamäki e Keskinen, 2001).  

A quantidade de partículas emitidas pelo tubo de escape não é sempre constante, 

dependendo de um conjunto de fatores nomeadamente, os sistemas de pós-tratamento 

existentes, a manutenção e o tipo de arranque do veículo. Os motores atuais, 

nomeadamente os equipados com sistemas de controlo, têm emissões muito pequenas, 

próximas do limite de deteção da análise gravimétrica, o que torna esta medição difícil. 

Do ponto de vista da saúde pública, é mais adequado analisar as diversas frações 

separadamente, visto que os seus efeitos depois da deposição no trato respiratório são 

diferentes (Marjamäki e Keskinen, 2001) . 

Para a quantificação das partículas de exaustão podem-se considerar dois cenários: 

arranque com motor a frio, no qual são eventualmente lançadas uma grande quantidade 

de partículas devido ao processo de aquecimento do motor; arranque com motor a 

quente, cujas emissões refletem a atividade normal do veículo e dependem da tecnologia 

deste e das condições de condução (Kouridis et al., 2012).  

 

3.3. Partículas de exaustão 

As emissões de partículas de exaustão dos veículos ligeiros suscitam preocupação por 

parte dos seus fabricantes, não só devido à sua influência no desempenho do motor 

como também às implicações ambientais associadas à emissão deste poluente 

(Kittelson, 1998). Estas emissões resultantes do tubo de escape são uma das principais 

fontes do aerossol carbonáceo, originado pelos automóveis, sendo este dominado por 

partículas da gama das PM2.5 (Allaban et al., 2002). As partículas emitidas por esta fonte 

podem ser divididas em duas categorias: as partículas primárias e as partículas 

secundárias. As primeiras são emitidas diretamente pelo tubo de escape para a 

atmosfera, enquanto as partículas secundárias sofrem conversão gás-partícula na 

atmosfera a partir de precursores gasosos (Pio et al., 2013).  
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As partículas emitidas pelos veículos de combustão interna são formadas tanto na 

câmara de combustão como no sistema de exaustão e resultam da elevada temperatura, 

da deficiência de oxigénio (gerando queima incompleta do combustível) e do óleo 

lubrificante (Faiz et al., 1996). À medida que o combustível é queimado vão sendo 

formadas partículas carbonáceas sólidas que posteriormente, na exaustão, são 

aglomeradas (North, 2007). Nos motores a gasolina a quantidade de partículas emitidas é 

significativamente menor quando comparada com as emissões dos veículos a diesel 

(Wallington et al., 2008). Esta diferença deve-se ao facto de nos motores a gasolina 

haver uma melhor mistura do combustível e do oxigénio (Marjamäki e Keskinen, 2001).  

A composição das partículas de exaustão pode ser dividida em duas frações principais: a 

fração carbonácea e a fração inorgânica, que engloba a fração elementar e os iões 

solúveis em água (Norbeck et al., 1998). A composição das partículas depende do local e 

da forma como elas são colhidas. No tubo de escape, como as temperaturas são 

elevadas, a maior parte do material volátil está na fase gasosa. Contudo, como a 

exaustão é diluída e arrefecida, há uma transformação do material volátil em matéria 

particulada sólida e líquida. Desta forma os processos de diluição e arrefecimento 

determinam a quantidade relativa de material que é adsorvido ou condensado nas 

partículas existentes para formar novas partículas (Kittelson, 1998).  

O diâmetro do material particulado (dp) varia desde valores inferiores a 10 nm até aos 

10 μm, sendo os diferentes tamanhos divididos em várias categorias representativas dos 

diferentes processos de formação das partículas. Como apresentado na Figura 3.1, 

existem três fronteiras: o modo nucleação para as partículas com dp inferior a 50 nm, o 

modo acumulação, para dp entre os 50 nm e os 1 μm e a fração grosseira que engloba 

as partículas com diâmetros situados entre 1 μm e os 10 μm (Burtscher, 2001).  
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Figura 3.1 - Distribuição típica da matéria particulada emitida pelo tubo de escape dos veículos a 

motor (adaptado de Kittelson, 1998) 

A maioria das partículas ultrafinas e finas (PM0.1 e PM2.5) características das emissões de 

exaustão dos veículos são formadas principalmente por nucleação e acumulação. 

As partículas do modo de nucleação, situadas numa gama de tamanhos inferiores a 

0,050 μm, são formadas essencialmente por compostos orgânicos voláteis, podendo, 

ainda apresentar carbono e metais (Kittelson, 1998). Estudos recentes têm mencionado a 

presença de material não-volátil, nestas partículas, em situações de marcha lenta 

(Kittelson et al. 2006). A formação destas partículas está associada ao processo de 

arrefecimento do sistema de exaustão e às condições de diluição depois das emissões 

do tubo de escape (ACEA,1999). Apesar de esta gama conter apenas 1-20% da massa 

de partículas, 90% do número total de partículas encontra-se neste modo 

(Kittelson, 1998). 

As partículas do modo de acumulação correspondem a 80% da massa de partículas 

emitidas e são compostas maioritariamente por material carbonáceo sólido bastante 

aglomerado. A acumulação ocorre na câmara de combustão na qual é formada uma 

grande quantidade de partículas (Kittelson, 1998). Devido ao elevado número de 

partículas neste local, sofrem uma rápida aglomeração, causada pelas colisões entre 

elas. Apesar do número de partículas diminuir, comparativamente ao modo de nucleação, 

o seu tamanho aumenta (Zheng, 2012).  

As partículas do modo grosseiro resultam da reentrada das partículas depositadas no 

cilindro e na superfície do sistema de exaustão, de combustível não queimado e de 
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resíduos do óleo lubrificante. (Sehlstedt et al., 2007; Kittelson, 1998). Este modo não é 

normalmente considerado o mais importante nas emissões de exaustão, visto que a sua 

contribuição para o número total de partículas é muito pequena. Devido à necessidade de 

conhecer o historial do veículo é difícil prever as emissões destas partículas e de as 

relacionar com as condições operacionais (Burtscher, 2001). 

 

3.3.1. Fração inorgânica 

Os compostos inorgânicos encontrados na composição das partículas de exaustão são, 

por vezes, adicionados deliberadamente aos combustíveis para melhorar vários aspetos 

da combustão. Todavia, o seu aparecimento pode ser originado pela introdução 

inadvertida de contaminantes nas condutas de distribuição de combustível, ou 

simplesmente devido a contaminantes naturais do crude (Akinlua et al., 2007). Supõe-se 

que estes compostos existam sob a forma de vapores à temperatura de combustão, mas 

desde que a sua volatilidade seja baixa eles transitam para a fase particulada antes do 

gás de exaustão ser expelido. 

Tal como nos combustíveis, alguns compostos inorgânicos fazem parte da composição 

química original dos óleos lubrificantes, enquanto outros são adicionados 

intencionalmente para melhorar o seu desempenho contra o desgaste das peças 

(Fujita  et al., 2006).  

A introdução de ar na combustão é geralmente negligenciada. Contudo, também pode 

ser uma fonte de compostos inorgânicos. Dependendo do ambiente, da época do ano ou 

das condições do ar filtrado, o veículo pode incorporar poeiras ou sais, que 

posteriormente são emitidos na exaustão. Apesar da sua contribuição ser muito pequena, 

a sua importância não deve ser descurada, sobretudo quando as emissões são 

tipicamente baixas, como acontece nos veículos a gasolina (Eastwood, 2008; 

Heywood,  1988).  

A fração inorgânica, composta por iões solúveis e elementos, representa uma porção 

muito pequena da composição total das partículas de exaustão e varia 

consideravelmente de veículo para veículo (Norbeck et al., 1998).  
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3.3.1.1. Iões solúveis 

Os iões solúveis são uma das principais frações analisadas quando se pretende 

caracterizar a composição inorgânica das partículas de exaustão. Este grupo é composto 

por diversos aniões e catiões, nomeadamente o sulfato (SO4
2-

), fosfato (PO4
3-), nitrato 

(NO3
-), amónio (NH4

+), ião magnésio (Mg2+), ião cálcio (Ca2+) e o ião potássio (K+). O 

sulfato e o nitrato são normalmente os iões mais estudados devido aos seus processos 

de formação e à sua relação com outras espécies. A presença de sulfatos nas emissões 

de exaustão pode estar relacionada com o teor de enxofre do combustível utilizado. 

Alguns estudos indicam que o SO4
2-, emitido a partir da combustão do enxofre no 

gasóleo, pode estar envolvido na formação de partículas de nucleação (Maricq, 2002). O 

NO3
- e o NH4

+ podem resultar igualmente da composição do combustível 

(Chiang et al., 2012). Os iões PO4
3- e Ca2+ estão associados na maioria das vezes aos 

óleos lubrificantes, devido à sua utilização como aditivos (Maricq, 2007). 

 

3.3.1.2. Elementos 

A componente inorgânica das partículas emitidas pelos automóveis com motores de 

combustão está associada a uma pequena fração de elementos. Esta fração, resultante 

dos componentes dos combustíveis, do óleo lubrificante e dos materiais do motor, 

apresenta uma composição variável formada por diversos metais e não metais, sendo os 

primeiros os predominantes (Faiz et al., 1996). Devido à sua complexidade, é difícil de 

caracterizar quimicamente. Deste modo, o momento mais fácil para a analisar é após a 

sua queima, da qual resulta uma fração incombustível passível de ser estudada 

(Eastwood, 2008). Representando apenas 2-3% da massa total de partículas emitidas por 

veículos a diesel, é a segunda fração em menor percentagem, estando a restante massa 

distribuída da seguinte forma: 60-90% de carbono; <2% de iões solúveis; 10-20% de 

outros (Eastwood, 2008; Chiang et al., 2012). Contudo, apesar de os elementos estarem 

presentes nas partículas de exaustão em menor percentagem que os outros 

constituintes, não deixam de ser preocupantes (Norbeck et al., 1998; Chiang et al., 2012).  

A análise de emissões de metais de veículos a diesel, por Wang et al. (2003) revelou que 

a presença de metais na exaustão se deve principalmente à composição do combustível 

utilizado. Vários estudos demonstram que os elementos principais no gasóleo são o Al, 

Ca, Fe e Mg, com uma representatividade de 80% (Norbeck et al., 1998;  Geller et al., 

2006; Oanh et al., 2010). A restante percentagem é distribuída por diversos elementos, 
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nomeadamente, crómio (Cr), cobre (Cu), lítio (Li), vanádio (V), níquel (Ni) e zinco (Zn). 

Neste tipo de combustível pode ainda existir bário (Ba), resultante da utilização de BaSO4 

para obter características especiais que permitem diminuir o fumo durante a exaustão 

(Cadle e Mulawa, 1997). A gasolina, apesar de em menor quantidade, possui também 

diversos elementos, entre os quais Fe, Ca, Mg, Cr, Cu, Zn (Geller et al., 2006). 

Os metais originados pelo óleo lubrificante derivam da sua composição química e da 

utilização de aditivos. Os elementos associados ao óleo lubrificante decorrem da 

utilização de diferentes componentes, tais como o Ca e Mg nos aditivos detergentes; o 

Zn, o P e Cu como constituintes dos aditivos anti-desgaste e anti-oxidante. Neste óleo 

pode ainda existir Fe, Al e S devido à introdução de outros aditivos 

(Cadle  e  Mulawa,  1997). 

As peças que compõem os motores de combustão interna podem contribuir para as 

emissões devido ao seu desgaste abrasivo que leva à libertação de pequenas partículas 

metálicas. As emissões de Mo, Ni e Cr, nas emissões dos veículos a diesel, podem ser 

causadas pela utilização de um tratamento anti-desgaste que o motor a diesel recebe. 

Por sua vez, o Al associado às emissões do motor deve-se ao desgaste do pistão, 

enquanto o Fe deriva da parede do cilindro, que tipicamente é proveniente de fundição 

(Tomanik, 2000). 

 

3.4. Metodologias para amostragem de partículas  

A garantia da conformidade dos valores limite de emissões de exaustão vinculados nas 

diretivas e a certificação das baixas taxas de emissões em condições reais de condução 

podem ser alcançados através da medição das emissões (Scheuer, 2006). Vários 

métodos e instrumentos têm sido desenvolvidos com o intuito de medir as emissões de 

partículas dos veículos ligeiros de modo a determinar os seus fatores de emissão. 

Os vários métodos de medição de emissões de matéria particulada de veículos ligeiros 

compreendem estudos em túneis, medições a bordo e testes em dinamómetro de 

chassis. 

Nos estudos de emissões em túneis a amostragem de partículas é realizada através da 

colocação de amostradores de elevado ou médio caudal na direção do fluxo do tráfego. 

Os amostradores são normalmente equipados com aberturas de tamanho selecionado, 

impactores em cascata e filtros de colheita, podendo a amostragem de partículas ser 

realizada em diferentes frações de tamanhos (Pio et al., 2013). Este método permite 
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obter uma maior informação relativamente às emissões, uma vez que estas não 

englobam apenas as emissões de exaustão, como também as emissões associadas ao 

desgaste dos pneus e dos travões e à ressuspensão das poeiras da estrada 

(Frey e Kim, 2005). Um outro aspeto positivo é a possibilidade de realizar estudos 

comparativos para o mesmo local em diferentes anos. No entanto, apresentam alguns 

aspetos negativos, não só porque não permitem discriminar os diferentes tipos de 

veículos da amostragem, como também se centram num determinado local, que pode 

não ser representativo de todo o ciclo de condução (Frey e Kim, 2005).  

Os sistemas de medição de emissões a bordo têm como vantagem a capacidade de 

recolher todas as emissões reais, durante todo o ciclo de condução, sendo quantificadas 

em função do tipo de condução. Neste tipo de medição, uma pequena fração da exaustão 

é arrastada através de um filtro de quartzo. O rácio entre a exaustão e o caudal de 

amostragem é mantido constante, sendo o caudal de amostragem controlado através de 

diversas válvulas (Jason, 2010). Porém, devido ao tamanho e custos dos instrumentos, o 

método de estudo é pouco recorrente. 

O teste de dinamómetro de chassis permite medir as emissões sob condições 

controladas, através da imobilização do veículo sobre um banco de rolamentos e a 

ligação do tubo de escape a uma linha de amostragem (Frey e Kim, 2005). Este teste, 

apesar de ser dispendioso, tem como vantagem o fornecimento de unidades mais fáceis 

para o desenvolvimento de inventários de emissões e a possibilidade de realizar ciclos de 

condução representativos das condições reais (Jason, 2010). Na União Europeia este é 

um dos procedimentos mais usados para medição das emissões de exaustão, uma vez 

que permite simular a circulação dos automóvel através do dinamómetro e dos ciclos de 

teste, que pretendem representar a condução típica de um veículo europeu (Grote e 

Antonsson, 2009).  

 

3.4.1. Ciclos de teste europeus 

O controlo das emissões pode ser aplicado tanto a veículos novos, para aferir se as suas 

emissões estão em conformidade com os valores estabelecidos pelos padrões de 

emissão europeus, como para veículos em uso, quando é pretendido averiguar a 

continuidade do cumprimento dos valores de emissão (North, 2007). 

Para a comparação das emissões de poluentes de diferentes veículos, na mesma base, 

os veículos testados em dinamómetro são submetidos a ciclos de testes com um perfil de 
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velocidade e tempo pré-definidos. Sendo a representatividade e descrição das condições 

reais de condução e operação dos automóveis aspetos predominantes nestes ciclos, 

estes surgem com particular interesse na determinação da emissão de poluentes, no 

desenvolvimento de novas tecnologias ou combustíveis e na implementação de nova 

legislação (André, 2004).  

Os ciclos de teste integram os ensaios em dinamómetro, sendo as suas capacidades de 

representar estatisticamente as condições de condução essenciais para a qualidade dos 

resultados do ensaio. Estes testes duram vários minutos e compreendem vários 

subciclos, representativos dos diferentes tipos de condução (rural, urbano ou 

autoestrada). Existem dois modelos de ciclos que podem ser usados num ensaio em 

dinamómetro, os ciclos de estado estacionário e os ciclos transientes. No caso dos ciclos 

de teste de estado estacionário, uma parte da simulação da condução é feita a 

velocidade constante (Zhang e Mi, 2011). Os testes de ciclos transientes, predominantes 

nos ensaios em dinamómetro, incluem variações nas condições de operação, 

considerando situações de marcha lenta, aceleração e desaceleração 

(Zhang e Mi, 2011). Esta versatilidade torna estes ciclos mais representativos das 

condições de condução efetiva.  

Na Europa, os ciclos de homologação predominantes são: o estacionário NEDC (New 

European Driving Cycle) e o transiente ARTEMIS (Assessment and reliability of transport 

emission models and inventory systems) (Weber, 2009). Ambos os ciclos foram 

desenvolvidos para avaliar as emissões dos veículos de passageiros europeus, através 

da simulação das condições de condução típicas na Europa. Contudo o ciclo NEDC 

apresenta uma fraca representatividade das condições reais de circulação dos veículos, 

uma vez que é muito linear e possui poucos ciclos transitórios (Pelkmans e Debal, 2006). 

Como é observável pela Figura 3.2, o NEDC é apenas composto por dois sub-ciclos, o 

urbano (ECE), que se repete quatro vezes, e o extraurbano (EUDC), representativo da 

condução em autoestrada.  
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Figura 3.2 - Perfil de velocidades do ciclo NEDC (adaptado de Tiago, 2011) 

 

Por sua vez o ciclo ARTEMIS foi desenvolvido com o objetivo de aproximar o mais 

possível o ciclo de teste às condições de circulação efetiva, diminuindo a incerteza 

associada às emissões. Este ciclo nasce do projeto europeu ARTEMIS, que se destina à 

definição de métodos e ferramentas para a avaliação das emissões de poluentes 

provenientes dos transportes. Este projeto surge da necessidade de caracterizar e 

melhorar os métodos e ferramentas de medição de poluentes emitidos pelos veículos de 

passageiros, diminuindo assim a incerteza dos resultados (Joumard, 1999). 

O ciclo ARTEMIS resulta de uma vasta pesquisa baseada na observação da operação 

dos veículos nas condições reais obtidas pela monitorização de uma amostra 

representativa de viaturas particulares; na descrição das condições de condução, através 

da análise dos perfis de velocidade; na descrição dos veículos; e no desenvolvimento de 

ciclos de condução representativos, que caracterizem bem as condições de condução 

(André et al., 2006). A sua criação tem por base dados in-situ tratados estatisticamente 

que permitiram obter diferentes padrões de condução. Os dados recolhidos resultaram de 

um estudo realizado com 60 carros privados representativos da frota em uso na Europa. 

Para a recolha destes dados os veículos foram equipados com sistemas de aquisição e 

entregues aos seus proprietários, para que fossem conduzidos para os seus propósitos 

diários (André, 2004).  

O ciclo ARTEMIS é composto por três ciclos de condução: urbano, rural e autoestrada. 

Tendo sido considerados doze perfis típicos de condução, cada um destes ciclos inclui 

vários subciclos correspondentes às diversas condições de condução encontradas, como 
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se pode observar na Figura 3.3. O ciclo urbano diferencia-se dos restantes devido à 

existência de um maior número de situações de velocidade zero. Uma vez que pretende 

representar os padrões de condução no centro da cidade, este ciclo não apresenta 

situações de tráfego tão fluidas como os outros dois ciclos.  

Devido às diversas condições de condução, os ciclos rural e autoestrada apresentam 

uma parte urbana no seu início e no seu fim, sendo assim pertinente separar as emissões 

resultantes através da definição de uma pré-fase e de uma pós-fase, obtendo-se apenas 

as emissões específicas de cada um destes meios de condução (André, 2004). Além dos 

diferentes ciclos de condução, a metodologia ARTEMIS considera ainda a medição de 

emissões com motor a quente e a frio. Todavia, estas últimas emissões são apenas 

consideradas para o ciclo urbano, uma vez que é o único a apresentar emissões 

significativas com o motor frio. Para estimar estas emissões, o ciclo urbano é constituído 

por uma fase de arranque específica, que deve considerar a ignição do motor 

(André, 2004).  

Cada ciclo tem definido um perfil de velocidades, que ultrapassa ligeiramente os valores 

limite para cada via, de forma a aproximar-se ao tipo de condução praticada nas 

situações reais. Deste modo, a velocidade máxima estabelecida para o ciclo urbano 

situa-se nos 60 km.h-1, enquanto no ciclo estrada a velocidade ultrapassa um pouco os 

100 km.h-1. Para o ciclo de condução em autoestrada a velocidade máxima atingida é de 

140 km.h-1, havendo poucas situações de velocidade reduzida. 
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Figura 3.3 - Estrutura das condições típicas de condução nos ciclos ARTEMIS urbano, estrada e 

autoestrada (adaptado de André, 2004)  
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4. Metodologia 

4.1. Amostragem de PM2.5 de exaustão  

De forma a proceder à caracterização da composição elementar das PM2.5 e à 

determinação dos fatores de emissão provenientes dos veículos ligeiros de passageiros 

europeus, abrangidos pelas normas de emissão europeias EURO 3, 4 e 5, foram 

realizados testes em dinamómetro, segundo o método ARTEMIS.  

 

4.1.1. Seleção dos veículos 

Para o teste em dinamómetro foram selecionados oito veículos ligeiros de passageiros 

representativos da frota automóvel portuguesa. Na seleção foram considerados vários 

requisitos, nomeadamente as classes europeias de emissão, o tipo de motor e a 

existência ou ausência de sistema de pós tratamento de gases de escape (Tabela 2). 

Esta escolha foi apoiada nos dados da composição da frota portuguesa, disponibilizados 

pelo Instituto de Seguros de Portugal e pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal). 

Foi dada preferência de escolha aos veículos pertencentes a pessoas particulares, pois 

representam melhor a realidade das emissões, comparativamente a carros de agências 

de aluguer. Os veículos mais recentes de cada uma das classes europeias de emissão 

também tiveram uma prioridade de escolha.  

 

Tabela 2 - Veículos selecionados para o teste de emissões de PM2.5 de exaustão 

Número 
do 

veículo 
Marca Modelo 

Capacidade 
do Motor 

(L) 

Distância 
(km) 

Combustível Ano 
Classe de 
Emissão 
Europeia 

1 Peugeot 206 1.1 69413 Gasolina 2004 EURO 3 

2 Renault Scénic 1.5 127700 Gasóleo 2003 EURO 3 

3 Toyota Aygo 1.0 57764 Gasolina 2006 EURO 4 

4 Citroen 
Xsara 

Picasso 
1.6 31238 Gasóleo 2006 EURO 4 

5 Opel 
Tigra Twin 

Top 
1.3 39600 Gasóleo 2008 EURO 4 

6 Volkswagen Passat 2.0 9900 
Gasóleo 
(FPD) 

2009 EURO 4 
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7 Opel Agila 1.2 75110 Gasolina 2012 EURO 5 

8 Opel Astra 1.7 69463 
Gasóleo 
(FPD) 

2011 EURO 5 

 

4.1.2. Teste de emissão 

Os testes de emissões de escape dos veículos foram realizados no dinamómetro do 

laboratório certificado do IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des 

Transports, L’Aménagement et des Réseaux), apresentado na Erro! A origem da 

eferência não foi encontrada.. 

 

 

Figura 4.1 - Teste de emissões em dinamómetro, no laboratório do IFSTTAR (Fonte: Célia Alves) 

 

Neste teste o automóvel é preso para que permaneça estacionário, enquanto as suas 

rodas são colocadas sobre os rolamentos do dinamómetro, que simulam a resistência da 

estrada a que o veículo está sujeito nas condições reais (Frey e Kim, 2005). O condutor 

que realiza o ensaio segue as indicações disponibilizadas por um ecrã de computador 

programado com um perfil de velocidades definido pelo ciclo de teste. (Daley et al., 

1998). Para que o teste seja o mais representativo possível das condições reais de 

circulação, o ensaio no banco de rolamentos pressupõe o uso de um túnel de vento, 

colocado à frente do carro, para simular a resistência aerodinâmica, bem como 

absorvedores dissipativos para simular a inércia do veículo (Grote e Antonsson, 2009).  

Os testes de emissões de exaustão em ensaios de dinamómetro envolvem a ligação do 

tubo de escape do veículo a um túnel de diluição, operado a volume constante (CVS   – 

Constant Volume Sampling), composto por ar de diluição filtrado a temperatura e 

humidade constantes. O uso deste túnel surge da necessidade de diluir os gases 
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emitidos pelo tubo de escape com vista a diminuir as suas temperaturas elevadas 

(150-300ºC) e o potencial de condensação da água, assim como simular os processos de 

condensação e aglomeração das partículas que ocorrem quando os gases de exaustão 

entram em contacto com a atmosfera (Maricq, 2007). O túnel de diluição é dividido em 

duas condutas de diferentes diâmetros, sendo a de menor diâmetro destinada aos gases 

provenientes de veículos a gasolina e a de maior diâmetro para os gases de exaustão de 

veículos a diesel. A necessidade de um maior diâmetro na conduta destinada aos gases 

de veículos a diesel prende-se com o facto de estas emissões apresentarem um maior 

número de partículas necessitando assim de uma maior diluição. A recolha das partículas 

é feita num porta-filtros, onde é registado o aumento da massa do filtro até ao final do 

teste, sendo a proporcionalidade da amostragem assegurada pela diluição a volume 

constante (Maricq, 2007). A Figura 4.2 ilustra o método de teste realizado para a 

caracterização das emissões. 

 

Figura 4.2 - Esquema do procedimento do teste de emissões para veículos de passageiros 

(Fonte: IFSTTAR) 



 

 

 

 

26                                                                     Departamento de Ambiente e Ordenamento 

 

A recolha das emissões de partículas de exaustão foi realizada num sistema de 

amostragem a volume constante (CVS), com duas linhas a caudais de amostragem 

nunca superiores a 50 L.min-1 e caudais de diluição nunca superiores a 12 m3.min-1. As 

condições de amostragem utilizadas, entre as quais a diluição, foram definidas para cada 

veículo estando dependentes da quantidade de poluente emitido. A dupla linha de 

amostragem permitiu a colheita de duas amostras de partículas em paralelo, usando 

caudais de amostragem e diluições diferentes, de forma a obter amostras para diferentes 

análises. Todos os dias em que foram realizadas amostragens, foi obtido pelo menos um 

branco, correspondente à amostragem de ar de diluição nas mesmas condições das 

amostras de exaustão, para determinar posteriormente a concentração de fundo do túnel 

de diluição. Para estes testes foram usados filtros de fibra de quartzo da marca Whatman 

QM/A, com 47 mm de diâmetro, previamente calcinados a 500 ºC, durante 4 horas, de 

forma a eliminar possíveis interferências orgânicas. No final de cada teste os filtros foram 

guardados no congelador para preservar as amostras recolhidas. 
 

Cada veículo foi testado segundo 3 modos de condução diferentes: dois modos de 

condução urbanos (ARTEMIS Urbano) com início a frio e a quente e um modo de 

condução em estrada (ARTEMIS Estrada) com início a quente. As velocidades de 

circulação no método ARTEMIS variam consoante o subciclo em simulação, atingido os 

valores máximos de 60 km.h-1, no caso do ciclo urbano e de 120 km.h-1 fora da cidade, 

numa situação de tráfego fluido. O número de quilómetros percorridos em cada ciclo 

variou igualmente consoante o ciclo a testar, tendo sido considerado no ARTEMIS urbano 

uma distância de 4 km e no ARTEMIS estrada uma distância de 14 km. Cada ensaio foi 

repetido pelo menos três vezes, para obter uma melhor representatividade. O processo 

foi controlado informaticamente de forma a assegurar que todos os requisitos estavam a 

ser cumpridos. 
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5. Análise química 

5.1. Determinação dos iões solúveis 

A técnica de análise por cromatografia iónica assenta nos princípios da cromatografia 

líquida. Porém, este método recorre a resinas de troca iónica para separar os iões de 

uma amostra líquida, a partir das suas interações electroestáticas com os contra iões das 

resinas presentes na coluna de separação (Jackson e Haddad, 1990). Neste método os 

compostos da mistura são divididos em duas fases, uma estacionária e outra móvel. A 

primeira pode ter uma grande superfície de contacto e ser sólida ou líquida. A segunda 

consiste num fluido inerte, que entra em contacto com a fase estacionária e arrasta 

consigo os compostos. A separação dos compostos baseia-se na tendência dos iões da 

amostra efetuarem uma permuta com os contra-iões da matriz estacionária (Silva, 2010).  

A cromatografia iónica é utilizada na separação e quantificação de iões inorgânicos 

solúveis de uma amostra, tais como os aniões cloreto (Cl-), nitrato (NO3-), fosfato (PO4
3-), 

sulfato (SO4
2-), brometo (Br-) e fluoreto (F-) e os catiões amónio (NH4

+), sódio (Na+), 

potássio (K+), magnésio (Mg2+) e cálcio (Ca2+). Contudo também pode ser aplicada na 

análise de ácidos orgânicos, espécies bioquímicas, álcoois e proteínas. A sua utilização é 

recorrente, uma vez que permite quantificar misturas complexas de iões num curto 

espaço de tempo. 

 

5.1.1. Extração das amostras 

Sendo a cromatografia iónica uma técnica que pressupõe a análise de amostras líquidas 

foi necessário extrair as amostras de PM2.5 dos filtros. Para a extração dos compostos 

inorgânicos solúveis foram utilizadas porções circulares, de cada um dos filtros 

amostrados, com diâmetros de 9 e 5 mm. Nos casos em que o mesmo veículo tinha mais 

do que um filtro para o mesmo ciclo de teste, estes foram conjugados de forma a obter 

resultados representativos da “média”. Os círculos, divididos em quatro partes iguais, 

foram posteriormente conservados no congelador dentro de contentores. 

A extração da amostra foi conseguida através da adição de água ultra-pura aos 

contentores que continham as porções do filtro. Os volumes de água utilizados tiveram 

em consideração a quantidade de material depositado no filtro. Uma vez que as amostras 

eram pouco concentradas foram utilizados volumes de 5, 3 e 2 mL de água ultra-pura. De 

seguida os contentores foram colocados num banho ultra-sónico durante 16 minutos. 
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Para transferir o conteúdo líquido dos contentores para os frascos do cromatógrafo, foi 

usada uma seringa de 2 mL e um filtro. A utilização do filtro urge da necessidade de 

remover as partículas de maior tamanho da solução a analisar. 

A seringa foi lavada três vezes com água ultra pura antes de transferir o conteúdo dos 

contentores. Após a sua lavagem, fez-se passar ar e agitou-se de forma a secá-la para 

minimizar a diluição da amostra. De seguida, lavou-se a seringa com um pequeno volume 

de solução. Após este procedimento recolheu-se a amostra líquida com a seringa e 

transferiu-se 1 mL para cada um dos frascos.  

 

5.1.2. Equipamento e parâmetros de operação 

A análise dos iões solúveis da fração inorgânica das partículas de exaustão, foi realizada 

nos dois cromatógrafos do Departamento de Ambiente e Ordenamento e envolveu a 

determinação dos aniões Cl-, PO4
3-, SO4

2- e NO3
- e dos catiões NH4

+, K+, Na+, Mg2+ e 

Ca2+. A seleção dos iões analisados teve em consideração a sua presença em estudos 

similares. 

Os equipamentos de cromatografia iónica utilizados são compostos por diversos 

dispositivos, nomeadamente uma bomba distribuidora do caudal, um injetor, um loop, 

uma pré-coluna, uma coluna de separação, um supressor de micro-membrana, um 

detetor de condutividade e um sistema de aquisição de dados. Na Figura 5.1 são 

apresentados os principais componentes dos sistemas de análise cromatográfica 

utilizados. 

 

Figura 5.1 - Componentes básicos de um sistema de cromatografia iónica (adaptado de Down e 

Lehr, 2005) 
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O equipamento de análise dos aniões usado foi um sistema integrado da Dionex, modelo 

DX-100, apresentado na Figura 5.2. Para iniciar o processo de separação dos iões foi 

utilizada uma pré-coluna Dionex IonPac AG4A-SC (4x50 mm), responsável pela retenção 

dos materiais passíveis de obstruir ou contaminar a coluna, e uma coluna de separação 

Dionex IonPac AS4A-SC (4x250 mm). Para melhorar a deteção dos iões da amostra, 

diminuindo a interferência causada pelo eluente na condutividade, foi ligado um 

supressor de micro-membrana, modelo da Dionex AMMS 300,4 mm, à coluna de 

separação. O sistema foi operado com um loop de 200 μL, a uma gama de leitura de 30 

μS e uma pressão máxima igual a 10 MPa. Nesta análise foi utilizado como regenerante 

uma solução com 65 mL de hidróxido de tetrabutilamónio (TBA) e como eluente uma 

solução de 1,85 mL de ácido metanossulfónico (MSA), diluídos em água ultra-pura de 

forma a perfazer um volume final de 2 L. Ambas as soluções foram circuladas a um 

caudal de 1 mL.min-1. 

 

 

Figura 5.2 - Sistema de cromatografia iónica para a análise dos aniões 

 

A análise dos catiões envolveu o uso de um forno da Shimadzu, modelo CTO-6A, 

responsável pela manutenção da temperatura do fluido constante na coluna, garantindo 

uma pressão contante e a estabilidade do sistema. Neste forno foram incorporadas uma 

pré-coluna da Dionex, modelo CG12A (4x50 mm) e uma coluna Dionex CS12A 

(4x250 mm). O supressor ligado à coluna foi o modelo CMMS da Dionex. O sistema 

pressupôs a utilização de um condutivímetro da Shimadzu, modelo CDD-6A, de uma 

bomba reguladora do caudal Jasco, modelo PU-980 e de um injetor Gilson modelo 401. A 

operação deste sistema foi realizada com um loop de 50 μL e uma gama de leitura 
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definida em 0,1 μS.cm-1. O regenerante e eluente empregues neste sistema consistiram 

numa solução de 1,4 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) e numa solução de CAS composta 

por Na2CO3 e NaHCO3, respetivamente, diluídos em água ultra-pura num volume final de 

2 L. O sistema integral é ilustrado na Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ligação entre os sistemas cromatográficos e o software de controlo da aquisição dos 

dados “Chromeleon Chromatography” foi conseguida pela interface da Dionex UCI-100. 

 

5.2. Determinação dos elementos 

A análise de metais e não metais pode ser realizada por duas técnicas complementares: 

Espectrometria de Emissão Atómica por Plasma Induzido (ICP-AES) ou por 

Espectrometria de Massa por Plasma Induzido (ICP-MS). A técnica de ICP-AES, utilizada 

para os elementos mais abundantes, designadamente o alumínio (Al), o cálcio (Ca), o 

ferro (Fe), o potássio (K), o magnésio (Mg), o sódio (Na), o fósforo (P) e o enxofre (S), 

consiste na emissão de energia dos eletrões, num determinado comprimento de onda 

característico. A intensidade da energia emitida, no comprimento de onda selecionado 

pelo ICP-AES, para um determinado elemento, é proporcional à sua concentração na 

amostra analisada. Deste modo, através da determinação dos comprimentos de onda 

emitidos pela amostra e das suas intensidades, é possível quantificar a sua composição 

elementar (Murray et al., 2000).  

Figura 5.3 - Sistema de cromatografia iónica para a análise dos catiões 
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Quando a concentração dos metais é muito baixa, a técnica utilizada é o ICP-MS. Esta 

técnica de análise multi-elementar fundamenta-se na ionização da amostra através de 

plasma induzido e na separação e quantificação dos iões por espectrometria de massa, 

de acordo com a sua razão massa-carga. Devido à excelente sensibilidade, 

comparativamente a outras técnicas, a sua aplicação incide sobre diversas áreas, entre 

as quais o ambiente. Sendo a espectrometria de massa recorrente para a determinação 

dos metais menos abundantes, esta é aplicada a diversos metais, entre eles o lítio (Li), o 

titânio (Ti), o crómio (Cr), o manganês (Mn), o bário (Ba), o zinco (Zn) e o arsénio (As). 

 

5.2.1. Digestão das amostras 

A análise de elementos por ICP envolveu uma digestão ácida a elevada pressão, na qual 

as porções dos filtros utilizadas foram digeridas com uma mistura ácida de 2,5 mL de 

NHO3 e 5 mL de HF, num recipiente de teflon, a uma temperatura de 90ºC durante 8 

horas. Após o arrefecimento foram adicionados 2,5 mL de HClO4 à solução. Depois deste 

processo, a solução ácida foi colocada num prato de aquecimento a 230ºC, evaporando-

se completamente. O resíduo seco resultante foi de seguida dissolvido com 2,5 mL de 

HNO3, tendo sido adicionada água desionizada (MiliQ), posteriormente, até se obter uma 

solução com 50 mL de volume e 5% de HNO3. A identificação de erros analíticos ou de 

calibração foi conseguida através da digestão de uma amostra de referência (cinzas 

volantes da NIST). No presente trabalho, foram utilizadas conjugações de filtros do 

mesmo veículo, sempre que existia mais do que um para o mesmo ciclo de teste. 

 

5.2.2. Equipamento e parâmetro de operação 

As análises dos metais foram realizadas pela equipa do Laboratório do CSIC (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas), em Barcelona. As soluções resultantes da 

digestão ácida foram analisadas por ICP-AES (IRIS Advantage TJA Solutions, THERMO) 

e ICP-MS (X Series II, THERMO) para a determinação dos elementos maioritários e 

vestigiais, respetivamente. 

Os principais constituintes da interface ICP são: o gerador de radiofrequências, o indutor 

de formação de plasma, a tocha, o sistema de introdução da amostra (injetor, nebulizador 

e câmara de nebulização), as lentes e os espelhos, o sistema de dispersão e o detetor. A 

diferenciação entre as técnicas de ICP-AES (Figura 5.4) e de ICP-MS (Figura 5.5) reside 

no tipo espectrómetro, de emissão atómica ou de massa, respetivamente.  

http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
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Figura 5.4 - Constituintes principais de um ICP-AES (Carvalho, 2007) 

 

 

Figura 5.5 - Principais constituintes de um sistema ICP-MS (Coimbra, 2007) 
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5.3. Cálculo dos fatores de emissão 

O fator de emissão, dos elementos e iões presentes nas partículas de exaustão, resulta 

da razão entre a massa de elemento ou ião amostrada em cada ciclo e os quilómetros 

percorridos nesse mesmo ciclo de teste. Desta forma, tem-se, para cada ciclo, que: 

 

                                         lemento  ã    
m lemento  ã 

Distância Percorrida o ciclo
                                     (  . 1  

 

sendo, 

FE – Fator de emissão do elemento ou ião (ng.km-1) 

mElemento/Ião – Massa do elemento ou ião emitida pelo veículo durante o ciclo de teste (ng) 

Distância PercorridaNo ciclo – Total dos quilómetros percorridos em todos os ensaios do 

mesmo ciclo de teste (km) 

Para a determinação da massa do elemento ou ião, é necessário efetuar a subtração da 

média dos brancos de cada ciclo, ou seja: 

 

                                 m lemento  ã    m lemento  ã   ranco  m̅ ranco do ciclo                                   (  . 2          

 

sendo, 

mElemento/ião+Branco – Massa do elemento ou ião antes da subtração do branco (ng) 

  mBranco do ciclo – Média da massa dos brancos de um determinado ciclo, para um dado tipo 

de motor, gasolina ou gasóleo (ng) 

 

Uma vez que as massas dos elementos, ou iões, e dos brancos dos filtros analisados 

estavam afetadas da diluição do túnel de CVS, a mElemento/Ião+Branco e a mBranco foram 

corrigidas através da seguinte fórmula, 

                                          m lemento  ã   ranco  
md           ã        

 a
  
 t

ta
                                   (  . 3     

onde, 
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md_Elemento/Ião/Branco – Massa do elemento/ião/branco, antes de ser aplicada a correção da 

diluição (ng) 

Va – Volume de material amostrado durante o ciclo, considerando todas as réplicas para 

o mesmo ciclo (m3) 

Qt – Caudal de diluição no túnel CVS, considerando todas as réplicas do mesmo ciclo 

(m3.min-1) 

ta – Tempo de amostragem, considerando todas as réplicas do mesmo ciclo (min) 

 

É de notar que o volume amostrado, o caudal de diluição e o tempo de amostragem são 

distintos para os elementos e para os brancos. 
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6. Resultados 

6.1. Caracterização das partículas de exaustão 

A determinação da composição das partículas emitidas pelos veículos ligeiros de 

passageiros testados em dinamómetro, conseguida através das técnicas de 

cromatografia iónica, ICP-MS e ICP-AES permitiu calcular os fatores de emissão 

associados a cada ião e elemento. Neste ponto pretende-se compreender qual a 

constituição inorgânica das PM2.5 de exaustão.  

 

6.1.1. Iões solúveis em água 

Devido à grande variabilidade dos resultados dos brancos de amostragem e da pequena 

massa de partículas emitida por quilómetro percorrido, para a maioria das viaturas, foram 

poucos os fatores de emissão passiveis de serem determinados. Visto terem surgido 

diversas dificuldades durante a análise cromatográfica, os poucos resultados encontrados 

devem ser examinados com alguma precaução. 

Da análise realizada às estimativas dos fatores de emissão dos iões dos veículos a 

gasolina, pode-se concluir que o automóvel 1 é o que apresenta as maiores emissões, 

como seria de esperar, uma vez que é o mais antigo desta categoria. Os iões mais 

significativos emitidos por este veículo surgem no ciclo urbano quente, e compreendem o 

cloreto e o fosfato, sendo este último o ião que apresenta o maior fator de emissão 

(2460,33 μg.km-1). As emissões dos restantes iões são bastante mais baixas ou 

inexistentes, principalmente quando são analisados o ciclo estrada e o ciclo urbano a frio. 

Nos veículos 3 e 7 existem emissões de sódio e cloreto, no entanto a massa destes iões 

revelou-se muito pequena.   

Nos veículos a gasóleo as maiores emissões ocorrem para o veículo 5. Sendo este 

veículo um EURO 4, não era de esperar que as suas emissões fossem superiores às do 

veículo 2 (EURO 3), visto ter limites de emissão de partículas mais restritos e melhores 

equipamentos de controlo de emissão. Este automóvel apresenta emissões para 

praticamente todos os iões analisados, sendo apenas o amónio e o magnésio as 

espécies sem quaisquer emissões nos três modos de condução. A espécie que mais se 

destaca é o nitrato com emissões a variar entre os 1350 e os 2280 μg.km-1. Neste caso 

evidencia-se a existência de quantidades significativas do catião sódio e do anião fosfato, 

com valores entre os 350 e os 1310 μg.km-1.  
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O veículo 2 surge como o segundo veículo com maiores emissões de iões, seguindo a 

mesma tendência do veículo 5. As restantes viaturas a diesel exibem emissões muito 

inferiores às apresentadas anteriormente, situação que pode ser explicada pelo facto de 

os veículos 4, 6 e 8 pertencerem às normas de emissão mais recentes e dois destes 

automóveis (6 e 8) serem equipados com filtro de partículas.  

A abundância de nitrato nas emissões dos veículos a diesel, comparativamente aos 

veículos a gasolina, poderá estar associada ao consumo de combustível e às elevadas 

temperaturas de combustão deste tipo de motor, que levam a uma maior formação de 

NOx (Chiang et al., 2012). Sendo os óxidos de azoto um dos principais gases emitidos 

pelos veículos a gasóleo e estando a formação de nitratos associada à presença de NOx, 

elevadas emissões deste gás refletem-se numa maior emissão de nitratos.  

Comparando as emissões de fosfato nos veículos a gasolina e a gasóleo, contata-se que 

para os veículos 1 e 2, ambos da classe EURO 3, as maiores emissões aparecem no 

veículo 1, a gasolina, durante o ciclo urbano quente. A presença sistemática de fosfato 

nos diferentes automóveis poderá estar associada aos aditivos do óleo lubrificante 

utilizado (Maricq, 2007; Shields et al., 2007). 

O ião sódio apesar de ser praticamente inexistente nas partículas emitidas pelos veículos 

a gasolina, revela-se um dos iões principais nas emissões nas viaturas a gasóleo, 

podendo a sua origem estar associada ao óleo lubrificante (Oanh et al., 2010). 

Apesar de ser uma espécie iónica encontrada em diversos estudos, devido aos teores de 

enxofre nos combustíveis, tipicamente elevados no gasóleo, o sulfato não apresenta 

fatores de emissão altos, sendo praticamente inexistente nas partículas de ambos os 

tipos de veículos. 

 

6.1.2. Composição elementar 

Os sessenta elementos encontrados neste estudo compreendem metais alcalinos, Li, Na, 

K, Rb e Cs; metais alcalino-terrosos, Mg, Ca, Sr e Ba; metais de transição, Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Mo, entre outros; metais de pós-transição, Al, Ga, Tl, Pb e Bi; 

semi-metais, As, Ge, e Sb, lantanóides, Ce, Eu, Er, Yb, entre outros; e os não metais S e 

P. A determinação dos elementos foi realizada para todos os veículos testados. No 

entanto, devido à grande variabilidade dos brancos e à pequena ordem de grandeza das 

emissões, a incerteza associada à determinação de alguns fatores de emissão poderá 
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ser significativa. Como tal, para este estudo, foram considerados apenas os valores 

situados nos intervalos de confiança de 95 e 99%.  

 

6.1.2.1. Emissões de veículos a gasolina 

Nas emissões dos veículos a gasolina foram considerados três veículos de classes 

europeias distintas, por forma a avaliar a variabilidade das emissões dos vários 

automóveis e a influência das diferentes condições de condução. Os resultados obtidos 

são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição química, em ng.km
-1

, das partículas de exaustão de veículos ligeiros de 

passageiros a gasolina, de diferentes classes europeias e em diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS 

Elementos 

Veículo 1 Veículo 3 Veículo 7 

Estrada 
Urbano 

Frio 
Urbano 
Quente 

Estrada 
Urbano 

Frio 
Urbano 
Quente 

Estrada 
Urbano 

Frio 
Urbano 
Quente 

Li    2,13 2,30 5,63 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Sc   ILD 0,00 0,00 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ti   54,90 40,08 137,94 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

V    2,32 1,73 3,65 0,493* ILD ILD ILD ILD ILD 

Cr   7,31* 11,43 11,57 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Mn 3,94 6,34 7,76 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Co   0,32 0,36 0,64 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ni   ILD 4,46 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Cu   42,57 4,98 53,97 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Zn   66,67 41,42 101,89 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ga   0,74 0,79 1,77 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ge   2,11 3,76 5,20 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

As   1,14 1,93 2,12 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Se   1,53 1,06 2,97 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Rb   1,69 1,98 4,13 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Sr   17,37 20,95 39,62 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Y    ILD 3,32 3,13 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Zr   ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Nb   ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Mo   ILD 56,53 16,77 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Cd  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Sn  0,36 0,74 0,52 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Sb  ILD ILD ILD 0,494* ILD ILD ILD ILD ILD 

Cs  0,20 0,17 0,42 0,083 ILD ILD ILD ILD ILD 
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Ba  53,19 62,96 122,01 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

La  0,67 1,01 1,59 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ce  1,56 2,07 3,16 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Pr  0,29 0,29 0,66 0,087 ILD ILD 0,076 ILD ILD 

Nd  0,55 0,88 1,25 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Sm  0,15* 0,34 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Eu  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Gd  ILD 0,49 0,42 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Tb  0,15 0,20 0,38 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Dy  ILD 0,66 0,63 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ho  0,15 0,20 0,39 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Er  0,20 0,29 0,48 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Tm  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Yb  0,16 0,25 0,32 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Lu  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Hf  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ta  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

W   ILD 2,04 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Tl  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Pb  5,25 ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Bi 0,98 1,23 2,56 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Th  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

U   0,60* 1,52 1,77 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Al 4388,15 5744,13 11831,35 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ca 9287,71 12091,98 24661,95 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Fe 194,45 233,09 483,42 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

K 1059,74 1375,87 2962,51 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Mg 4236,86 5578,30 11423,03 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Na 23486,81 31170,91 62422,72 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

P 240,14* 217,31 629,51 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

S 387,41 471,76 876,34 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Todos os valores representam fatores de emissão estatisticamente diferentes dos valores de branco, para um 

nível de significância de 99% (p=0,01). Excetuam-se os valores assinalados com asterisco, para os 

quais p=0,05. 

ILD – Inferior ao limite de deteção 

Nas emissões dos veículos a gasolina observa-se uma diferença significativa entre o 

veículo mais antigo e os veículos mais recentes. A partir da Tabela 3 é possível verificar 

que os veículos 3 e 7, das classes EURO 4 e EURO 5, respetivamente, apresentam os 

resultados praticamente todos inferiores ao limite de deteção, sendo exceção o vanádio 



Caracterização da composição elementar de PM2.5 emitidas por veículos 

 

39 
 

(V), o antimónio (Sb), o césio (Cs) e o praseodímio (Pr). Esta diminuição considerável das 

emissões com a idade do veículo deve-se principalmente aos limites de emissão de 

material particulado impostos pelas normas de emissão europeias, que os fabricantes 

são obrigados a considerar. A melhoria dos sistemas de pós tratamento motivada pelo 

cumprimento da legislação tem também contribuído para a diminuição das emissões. O 

único elemento detetado nas emissões das três classes de veículos é o Pr, normalmente 

associado à composição do motor. No entanto, a sua abundância não é significativa 

quando comparada com a dos restantes elementos.  

O veículo 1, da classe EURO 3, apresenta emissões para a maioria dos elementos 

analisados. As suas emissões elevadas comparativamente aos restantes veículos podem 

ser relacionadas não só com o facto de ser o veículo mais antigo como também com a 

maior quilometragem, o que pode indiciar um maior desgaste dos seus constituintes. 

Através dos resultados obtidos podem-se considerar três grupos de elementos:  

 Grupo I: Elementos com fatores de emissão entre 0 e 150 ng.km-1 

 Grupo II: Elementos com fatores de emissão entre 150 e 3000 ng.km-1 

 Grupo III: Elementos com fatores de emissão entre 3000 e 65000 ng.km-1 

 

O Grupo I compreende todos os elementos com as menores emissões, englobando o Li, 

o Ti, Cr, o Cu, o Mn, o Zn, o Ba, entre outros. O Ti, o Zn e o Ba são os metais com 

maiores fatores de emissão do grupo, variando entre os 55 e os 67 ng.km-1, no ciclo 

estrada, e os 40 e 138 ng.km-1, no ciclo urbano. Devido às suas baixas emissões, estes 

elementos foram analisados segundo a técnica de ICP-MS. No Grupo II são considerados 

alguns dos elementos analisados pela técnica de ICP-AES, nomeadamente o Fe, o K, o 

P e o S. O potássio (K) é o elemento com maior massa emitida, de todo o grupo, 

situando-se os seus fatores de emissão entre os 1060 e os 2969 ng.km-1. Por sua vez, o 

ferro (Fe) é o menos abundante do Grupo II, com fatores de emissão a variar entre os 

194 e os 483 ng.km-1. O Grupo III, que inclui o Na, o Al, o Ca e o Mg, salienta-se dos 

restantes devido aos seus valores particularmente elevados. O sódio (Na) é o elemento 

com os maiores fatores de emissão, variando entre os 23487 ng.km-1 e os 62423 ng.km-1. 

Estes valores elevados poderão resultar dos aditivos à base de sódio usados na gasolina, 

com vista a melhorar o desempenho dos motores de combustão interna que funcionam 

com gasolina sem chumbo (Graham et al., 1976).  

Devido à inexistência de resultados relativos à massa de partículas, para o veículo 1 não 

foi possível aferir qual a contribuição dos elementos para o total da massa de partículas 
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emitidas por este veículo a gasolina. No entanto, estudos similares apontam para que a 

contribuição desta fração para a massa total seja inferior a 1% (Geller et al., 2006; 

Cheung et al., 2010). 

Visto as emissões serem afetadas pelo modo de condução é importante compreender 

como é que estas variam nos diferentes ciclos. Sendo o veículo 1 o que apresenta um 

maior número de dados de emissão para os diferentes ciclos a comparação entre estes 

foi apenas realizada para este automóvel, uma vez que os restantes não apresentam 

resultados ilustrativos. A variação das emissões para este veículo a gasolina está dividida 

em três gráficos, agrupando os elementos consoante a sua abundância (Figura 6.1 a, 

6.1 b e 6.1 c). 
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Figura 6.1 a - Variação das emissões dos veículos a gasolina nos diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS, para os elementos do Grupo I 
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Figura 6.1 b - Variação das emissões dos veículos a gasolina nos diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS, para os elementos do Grupo II 
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Figura 6.1 c - Variação das emissões dos veículos a gasolina nos diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS, para os elementos do Grupo III 
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Ao comparar as emissões do veículo 1 nos diferentes ciclos, observam-se emissões mais 

baixas para a condução em estrada em comparação com a realizada em meio urbano. 

Estas últimas são normalmente três a quatro vezes superiores às encontradas em 

estrada. O molibdénio (Mo) representa um caso extremo, apresentando emissões sete 

vezes mais elevadas em circuito urbano do que no ciclo de condução em estrada. As 

elevadas emissões deste metal são principalmente observadas durante o ciclo urbano a 

frio. A circulação mais fluida e um menor número de situações de pára-arranca no circuito 

de estrada, justificam os valores de emissão mais baixos obtidos para este ciclo de 

condução. Sendo o ciclo urbano caracterizado por diversas situações em que o veículo é 

acionado após total imobilização é de esperar que exista uma maior emissão, visto que o 

arranque após paragem emite uma quantidade de poluente significativamente superior 

em comparação com o veículo em circulação.  

Verifica-se que existe um fator de dois entre as emissões resultantes do arranque com 

motor a frio e as emissões a quente, sendo estas últimas superiores. No caso do cobre, 

as diferenças representam, porém, um fator de sete. Os elevados fatores de emissão no 

ciclo urbano a quente, sugerem a possibilidade de existir uma maior volatilização e 

posterior condensação dos elementos quando o veículo é sujeito a condições de 

temperaturas mais altas. 

 

6.1.2.2. Emissões de veículos a diesel 

A determinação da composição das partículas dos veículos de passageiros a gasóleo 

(Tabela 4) compreendeu cinco veículos, um da classe EURO 3, três da classe EURO 4 e 

um da classe EURO 5. Todavia, devido às baixas emissões nas classes mais recentes 

dois destes veículos não apresentaram valores mensuráveis, não sendo exibidos no 

quadro abaixo. 
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Tabela 4 - Composição química, em ng.km
-1

, das partículas de exaustão de veículos ligeiros de 

passageiros a gasóleo, de diferentes classes europeias e em diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS 

 

Veículo 2 Veículo 4 Veículo 5 

Estrada 
Urbano  

Frio 
Urbano 
Quente 

Estrada 
Urbano 

Frio 
Urbano 
Quente 

Estrada 
Urbano 

Frio 
Urbano 
Quente 

Li    7,71 13,26 22,67 ILD ILD ILD 2,72 ILD 10,35 

Sc   ILD ILD   ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ti   161,78 334,67 483,00 ILD ILD ILD ILD 91,40 133,47 

V    3,63 7,59 11,15 ILD ILD ILD ILD ILD 3,57 

Cr   27,55 ILD 68,61 ILD ILD ILD 22,09 ILD 64,76 

Mn 18,67 ILD 47,78 ILD ILD ILD 11,80 ILD 40,00 

Co   0,93 1,79 2,76 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Ni   ILD ILD ILD ILD ILD ILD 8,18 ILD 27,06* 

Cu   75,13 149,56 200,21 ILD ILD ILD 23,83 53,96 44,85 

Zn   182,81 256,08 427,53 29,31* ILD ILD 79,41 222,11 231,10 

Ga   2,65 3,16* 7,58 ILD ILD ILD 1,09 ILD 3,95 

Ge   8,56 ILD 24,01 ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

As   2,75 ILD 8,68 ILD ILD ILD ILD ILD 2,99* 

Se   2,60 6,14 10,31 ILD ILD ILD ILD ILD 2,44 

Rb   5,81 6,97* 16,83 ILD ILD ILD 2,23 ILD 8,43 

Sr   57,10 177,10 158,09 ILD ILD ILD 24,11 ILD 82,47 

Y    8,00 ILD 19,77 ILD ILD ILD 5,96 ILD 19,24 

Zr   139,71 307,84 661,95 34,69 136,27 106,92 85,55 343,42 393,99 

Nb   3,86 6,84 14,40 0,79 ILD ILD 2,63 8,97 9,62 

Mo   114,04 ILD 259,21* ILD ILD ILD 118,13 ILD 377,67 

Cd  ILD ILD ILD ILD ILD ILD 0,25* 0,84* 0,84* 

Sn  2,84 ILD 8,40 ILD ILD ILD 1,60 5,26 6,09 

Sb  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 3,08* 3,66 

Cs  0,59 0,75 1,63 ILD ILD ILD ILD ILD 0,71 

Ba  184,18 ILD 509,60 ILD ILD ILD 77,53 ILD 262,65 

La  2,59 ILD 6,90 ILD ILD ILD 1,34 ILD 4,36 

Ce  5,37 ILD 14,09 ILD ILD ILD 2,90 ILD 9,43 

Pr  0,90 ILD 2,47 ILD ILD ILD 0,36* ILD 1,04 

Nd  2,21 ILD 5,79 ILD ILD ILD 1,31 ILD 4,23 

Sm  0,76 ILD 2,02 ILD ILD ILD 0,54 ILD 1,68* 

Eu  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Gd  1,13 ILD 2,70 ILD ILD ILD 0,82 ILD 2,67* 

Tb  0,46 0,67* 1,29 ILD ILD ILD ILD ILD 0,55* 

Dy  1,55 ILD 3,81 ILD ILD ILD 1,11 ILD 3,61 

Ho  0,48 0,67* 1,31 ILD ILD ILD ILD ILD 0,54* 

Er  0,82 ILD 2,23 ILD ILD ILD 0,43 ILD 1,44 

Tm  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 0,00 
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Yb  0,63 ILD 1,53 ILD ILD ILD 0,40 ILD 1,14* 

Lu  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Hf  1,99* ILD 14,77 ILD ILD ILD 4,92 ILD 19,49 

Ta  ILD ILD ILD ILD ILD ILD 0,51 1,77 1,71 

W   ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Tl  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

Pb  ILD ILD 12,81 ILD ILD ILD ILD ILD 4,30* 

Bi 2,98 4,42* 8,30 ILD ILD ILD 1,10* ILD 3,54 

Th  ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD ILD 

U   3,00 ILD 7,71 ILD ILD ILD 2,20 ILD 7,59 

Al 15145,44 22098,61* 45369,84 ILD ILD ILD 5543,41 ILD 18746,76 

Ca 31409,22 63819,72 93564,06 ILD ILD ILD 12128,60 ILD 39300,06 

Fe 604,43 895,83* 1776,96 ILD ILD ILD 303,80 ILD 790,60 

K 3656,70 5132,44* 10656,81 ILD ILD ILD 1507,44 ILD 4977,59 

Mg 13980,88 27205,70 42164,95 ILD ILD ILD 5122,91 ILD 17399,15 

Na 78203,16 123044,86* 226949,63 ILD ILD ILD 31429,19 ILD 102345,87 

P 1042,13 1532,67* 3106,59 ILD ILD ILD 331,48* ILD 1333,24 

S 1261,51 10761,56 3701,82 230,36* ILD ILD 459,9 ILD 1496,62 

Todos os valores representam fatores de emissão estatisticamente diferentes dos valores de branco, para um 

nível de significância de 99% (p=0,01). Excetuam-se os valores assinalados com asterisco, para os 

quais p=0,05. 

ILD – Inferior ao limite de deteção 

De um modo geral, as emissões dos veículos a gasóleo seguem a mesma tendência dos 

veículos a gasolina, sendo maiores para os automóveis mais antigos. Contudo, o veículo 

5 (EURO 4) apresenta emissões muito elevadas quando comparado com o veículo 4, que 

para além de ser da mesma classe é mais antigo e tem uma maior cilindrada. Supõe-se 

que este automóvel não tenha sofrido manutenções regulares, apresentando desgaste de 

vários componentes, tais como o catalisador, que contribuíram para os elevados fatores 

de emissão. A sua grande quilometragem apoia esta teoria, pois quantos mais 

quilómetros percorridos o veículo tiver, maior é a necessidade de reparar os seus 

equipamentos e substituir o óleo lubrificante. É de referir ainda que este veículo não 

cumpriu os limites de emissão dos poluentes regulamentados quando sujeito ao ciclo de 

homologação europeu (Lopes, 2013). 

No caso dos veículos 8 e 6, todos os elementos se situaram abaixo do limite de deteção. 

A dificuldade na quantificação das emissões para estes dois veículos está relacionada 

não só com o facto de pertencerem a classes EURO mais recentes, 5 e 4, 
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respetivamente, mas também devido à presença de filtros de partículas. Analisando os 

resultados, constata-se que a limitação da emissão de partículas para metade nos 

veículos de classe EURO 4 e para um décimo nos veículos de classe EURO 5, 

comparativamente à classe EURO 3, contribuiu positivamente para a diminuição da 

quantidade de elementos formados. Verifica-se também que as estratégias desenvolvidas 

para as classes EURO 4 e 5, que permitem uma melhor mistura do ar com o combustível 

nos veículos mais recentes, têm desempenhado um papel importante na redução da 

massa de elementos emitida. 

Equiparando os elementos passíveis de determinação no veículo 4 com os do veículo 2, 

confirma-se a existência de reduções expressivas, principalmente para o zinco e o 

enxofre, cujos resultados no veículo 4 são aproximadamente seis vezes inferiores. O 

veículo 5, porém não segue esta tendência, sendo as reduções das emissões inferiores a 

um fator de dois quando comparadas com as do veículo 2.  

Para o veículo da classe EURO 3, a diesel (veículo 2), são também encontrados três 

grupos principais de elementos: 

 Grupo i: Elementos com fatores de emissão entre 0 e 700 ng.km-1 

 Grupo ii: Elementos com fatores de emissão entre 600 e 10800 ng.km-1 

 Grupo iii: Elementos com fatores de emissão entre 15000 e 226950 ng.km-1 

O Grupo i, representativo dos elementos menos abundantes nas partículas amostradas, 

abrange o Li, o Ti, Cr, Cu, Mn, Zn, o Ba entre outros. Neste grupo o elemento com 

maiores fatores de emissão é o zircónio (Zr), cuja massa de partículas no ciclo estrada é 

de 140 ng.km-1 e no ciclo urbano varia entre os 308 e 662 ng.km-1, consoante o tipo de 

arranque. Como verificado no caso da gasolina os restantes elementos mais significativos 

do grupo são o Ti, o Zn, e o Ba, com emissões para o ciclo estrada entre os 162 e os 

184 ng.km-1, e 256 e os 510 ng.km-1, no caso da circulação em meio urbano. O Grupo ii é 

composto, à semelhança do Grupo II da gasolina, pelo Fe, K, P e o S. O potássio (K) 

surge novamente como o elemento maioritário com um fator de emissão de 3657 ng.km-1, 

em estrada, e uma variação entre os 5132 e os 10657 ng.km-1, em meio urbano. O Grupo 

iii, formado pelos elementos mais abundantes, considera o Al, o Ca, o Mg e o Na, sendo 

este último o mais significativo dos quatro elementos. 

Através do estudo realizado por Lopes (2013), no qual foram estimadas as massas de 

partículas analisadas neste trabalho, foi possível determinar a representatividade dos 

elementos na massa total de matéria particulada amostrada nos veículos a gasóleo. No 
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veículo 2 a massa de elementos representa cerca de 1% da massa de partículas daquele 

veículo. No veículo 5 a massa de elementos surge com uma contribuição bastante inferior 

a 1%. Segundo Chiang et al. (2012), os elementos representam cerca de 3-4% da massa 

total das partículas emitidas pelos veículos ligeiros, o que é uma percentagem 

razoavelmente superior à encontrada nos veículos testados. Esta diferença poderá estar 

associada ao tipo de combustível usado e ao facto da frota analisada ser bastante mais 

antiga que a deste trabalho, com uma média de idade dos veículos de 18 anos. Noutros 

estudos em que foram analisadas emissões de veículos europeus a percentagem 

atribuída aos metais é inferior a 1%, o que vai ao encontro dos resultados obtidos 

(Geller et al., 2006; Cheung et al., 2010). 

A variação das emissões em função do tipo de condução praticado é, à semelhança do 

observado para os veículos a gasolina, bastante importante. A análise desta variação 

consoante o comportamento da condução, para o veículo 2, uma vez que este é o único 

que apresenta um maior número de dados para todos os ciclos, é fundamentada nas 

Figura 6.2 a, 6.2 b e 6.2 c. 
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Figura 6.2 a - Variação das emissões do veículo 2 a gasóleo, nos diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS, para os elementos do Grupo i 
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Figura 6.2 b - Variação das emissões do veículo 2 a gasóleo, nos diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS, para os elementos do Grupo ii 

Figura 6.2 c - Variação das emissões do veículo 2 a gasóleo, nos diferentes ciclos de condução 

ARTEMIS, para os elementos do Grupo iii 
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Confrontando os três modos de condução, observa-se um aumento das emissões no 

ciclo urbano, nomeadamente na simulação com arranque de motor a quente, tal como 

ocorre para os veículos a gasolina. No veículo 2 as emissões no ciclo urbano 

correspondem ao dobro ou ao triplo das encontradas no ciclo estrada, excetuando-se o 

enxofre com um fator de seis. Estes fatores de duas e três vezes superiores devem-se 

essencialmente ao aumento das emissões para o ciclo de condução urbano com 

arranque a quente. No entanto, no caso do enxofre as maiores emissões ocorrem no 

ciclo urbano com arranque a frio. Esta situação poderá decorrer do facto do motor e dos 

equipamentos de controlo de emissões não terem atingido a temperatura ideal, não 

conseguindo reduzir o teor de enxofre presente no gasóleo durante a saída dos gases de 

exaustão.  

No caso do veículo 2, as emissões a frio são geralmente duas vezes inferiores às 

emissões que decorrem do arranque a quente. O Cu, Sr, Ti e o V, com menores massas 

emitidas, exibem valores muito próximos nos dois tipos de arranque, sendo a sua 

diferença inferior a um fator de dois. Esta observação poderá indicar que estes elementos 

não são afetados pela temperatura do veículo, mas sim pelo modo de condução, visto 

que comparativamente à condução em estrada as emissões no ciclo urbano são três 

vezes maiores. 

O veículo 5 exibe a mesma tendência que o automóvel anterior, apresentando igualmente 

emissões mais elevadas no ciclo urbano a quente. Nas emissões a frio é possível detetar 

apenas alguns elementos, verificando-se a ausência daqueles que normalmente são 

apontados como mais abundantes, nomeadamente Al, Na, Ca e Mg. Isto reforça o 

pressuposto apresentado anteriormente sobre a fraca manutenção deste veículo, uma 

vez que a maioria das emissões é obtida quando o motor está quente, ou seja, quando 

há um maior desgaste. Os metais emitidos durante o ciclo a frio não divergem muito dos 

seus valores no ciclo a quente, tal como ocorre no veículo 2. Comparando os fatores de 

emissão em meio urbano e em estrada, verifica-se que as primeiras são três a quatro 

vezes superiores às do ciclo de estrada. As explicações para o comportamento 

encontrado nos veículos a diesel vão ao encontro das apresentadas para os automóveis 

a gasolina.  

 

 



Caracterização da composição elementar de PM2.5 emitidas por veículos 

 

49 
 

Elementos

Li   Sc  Ti  V   Cr  Mn Co  Ni  Cu  Zn  Ga  Ge  As  Se  Rb  Sr  Y   Zr  Nb  Mo  Cd Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W  Tl Pb Bi Th U  

F
a
c
to

r 
d
e

 E
m

is
s
ã
o

 (
 n

g
.k

m
-1

)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

50

100

150

200

250

300

350
Gasolina

Gasóleo

6.2. Comparação do perfil de emissão dos veículos a gasolina e a gasóleo 

Uma vez conhecida a distribuição das emissões dos elementos para cada veículo e a sua 

variação segundo os diferentes ciclos de condução, torna-se pertinente confrontar o perfil 

de emissões dos veículos a gasolina e a gasóleo, com a finalidade de compreender as 

suas diferenças. Assim sendo, pela observação das Figura 6.3 a e 6.3 b poder-se-ão 

retirar as conclusões relativas às emissões dos dois tipos de veículos. Para esta análise 

foi realizada uma média das emissões, nos diferentes ciclos, para os veículos EURO 3. 

Foram escolhidas apenas estas duas tipologias de veículos de modo a que a 

comparação fosse realizada para a mesma classe e pelo facto de serem os únicos com 

emissões para todos os ciclos de condução. A separação dos elementos em duas figuras 

diferentes deve-se apenas à diferença de grandeza entre os elementos predominantes e 

os minoritários. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 a - Comparação entre o perfil de emissões dos veículos a gasolina e gasóleo, para os 

elementos com menores emissões 
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Ao analisar as Figura 6.3 a e 6.3 b verifica-se que, apesar do perfil de emissões ser 

idêntico, as emissões dos veículos a gasóleo são bastante superiores às dos veículos a 

gasolina. Em geral os fatores de emissão dos veículos a diesel são três a cinco vezes 

superiores aos de gasolina, ocorrendo uma exceção para o estanho (Sn) e o enxofre (S). 

Estes dois elementos surgem com emissões aproximadamente dez vezes maiores. A 

disparidade do Sn pode ser explicada pela possível presença deste nos aditivos do 

gasóleo. O S, por sua vez, está relacionado com o elevado teor de enxofre usado no 

gasóleo.  

Os elementos Na e Ca distinguem-se dos restantes devido aos seus fatores de emissão 

elevados. As suas emissões correspondem a 39027 ng.km-1 e 15347 ng.km-1, no veículo 

a gasolina e 142733 ng.km-1 e 62931 ng.km-1, no caso do diesel. A sua abundância 

representa 76% do total de elementos na exaustão das partículas do veículo 2. Estes 

dois elementos poderão estar relacionados com os seus teores elevados nos 

componentes do óleo lubrificante (Maricq, 2007). Uma vez que os veículos 1 e 2 são 

antigos, necessitam de maior lubrificação, o que origina maiores emissões destes metais. 

A considerável abundância de sódio (Na) nestas emissões pode ainda estar relacionada 

com a presença de água marinha nos combustíveis, que não foi removida no processo de 

tratamento, aumentando os níveis deste elemento na gasolina e no gasóleo 

(Kittiwake, 2012). 

O Al, o Mg e o K surgem como o segundo grupo de elementos mais significativo. A sua 

presença representa 10%, 9% e 3%, respetivamente, da massa total de elementos nas 

partículas nos veículos a diesel. Nos veículos a gasolina, estes elementos são igualmente 

Figura 6.3 b - Comparação entre o perfil de emissões dos veículos a gasolina e gasóleo, para os 

elementos com maiores emissões 
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significativos, com emissões a variar entre 1800 e 7300 ng.km-1. A presença do alumínio 

(Al) na exaustão do automóvel a gasóleo poderá estar relacionada com o uso de 

conversores catalíticos, com substrato à base de Al2O3, usados na oxidação das 

partículas. No veículo a gasolina este elemento poderá estar associado aos aditivos do 

óleo lubrificante. O magnésio (Mg), por sua vez, poderá ser proveniente do aditivo-

detergente. 

O terceiro grupo de metais com alguma representatividade na gasolina abrange o Fe, Mg, 

Ba, Ti, Cr, Cu,Zn e Mo, estando a sua presença relacionada, na maioria dos casos, com 

impurezas do óleo lubrificante. O zinco (Zn) surge, no entanto, devido à adição de 

tiossulfato de zinco ao óleo lubrificante, como componente anti-desgaste e antioxidante, 

bem como o cobre (Cu). Estes dois elementos são também associados ao desgaste do 

motor (Schauer et al., 2006). No gasóleo, este grupo, com uma representatividade para a 

massa de elementos nas PM inferior a 1%, é composto por Fe, Mg, Zr, Ba, Zn, Ti e Mo. 

Estes elementos justificam a sua abundância devido aos constituintes que compõem o 

combustível, excetuando-se o molibdénio (Mo) que habitualmente surge devido ao seu 

uso como aditivo antifricção. 

Os restantes elementos, onde se incluem o N, Ni, Pb, Li e o As, contribuem apenas com 

1% para a massa total de elementos nas partículas emitidas em ambos os veículos, não 

representando uma fração substancial das PM. 

Dos elementos não metálicos, fósforo (P) e enxofre (S), este último é o elemento com 

maior massa emitida por quilómetro percorrido, em ambos os casos. No entanto, 

comparativamente a estudos mais antigos (Kittelson, 1998), os resultados obtidos são 

bastante mais baixos, em particular no caso do veículo a gasóleo. Esta diferença deve-se 

possivelmente à quantidade quase insignificante de enxofre que existe atualmente nos 

combustíveis e do menor consumo de óleo lubrificante dos automóveis mais recentes, 

visto que estas são as principais fontes da emissão deste elemento. A presença de 

enxofre pode ser prejudicial para o sistema de controlo de emissões e originar a 

formação de sulfatos.  
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6.3. Correlação entre os elementos das PM de exaustão 

A obtenção de uma maior informação sobre a origem dos elementos e das suas inter-

relações pode ser conseguida através do coeficiente de correlação de Pearson. A 

Tabela 5 mostra as correlações entre os vários compostos das partículas dos veículos 1 

e 2 (EURO3) a gasolina e a gasóleo, respetivamente. Apenas foram incluídos nesta 

tabela os elementos que apresentaram valores de emissão mais elevados, considerando 

os resultados da média dos três ciclos de cada tipo de veículo. Os restantes elementos 

são apresentados no Anexo A. Para uma melhor perceção, os valores com coeficiente 

maior que 0,95 são apresentados a negrito.  

 

Tabela 5 - Coeficiente de correlação de Pearson, r, para elementos emitidos pelos veículos da 

classe EURO 3 a gasolina e a gasóleo 

 

Ti   Cr   Co   Cu   Zn   Mo   Ba  Al Ca Fe K Mg Na P S 

Ti   1,00 
              

Cr   0,69 1,00 
             

Co 0,99 0,56 1,00 
            

Cu   1,00 0,64 0,99 1,00 
           

Zn   0,93 0,91 0,85 0,90 1,00 
          

Mo   0,36 0,92 0,19 0,29 0,68 1,00 
         

Ba  0,98 0,83 0,93 0,96 0,98 0,55 1,00 
        

Al 0,99 0,76 0,96 0,99 0,96 0,45 0,99 1,00 
       

Ca 1,00 0,75 0,97 0,99 0,95 0,43 0,99 1,00 1,00 
      

Fe 0,98 0,81 0,94 0,97 0,98 0,52 1,00 1,00 1,00 1,00 
     

K 0,98 0,81 0,94 0,97 0,98 0,52 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
    

Mg 1,00 0,74 0,97 0,99 0,95 0,42 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 
   

Na 0,99 0,78 0,95 0,98 0,97 0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
  

P 0,98 0,81 0,94 0,97 0,98 0,52 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
 

S 1,00 0,65 0,99 1,00 0,91 0,31 0,97 0,99 0,99 0,97 0,97 0,99 0,97 0,97 1,00 

 

Existe uma elevada correlação para maioria das espécies o que reflete uma origem em 

comum da generalidade dos elementos. Verifica-se que existe uma excelente correlação 

(r=1) entre o Al, Ca, K, Na, Fe e o P, o que os relaciona com o óleo lubrificante usado nos 

veículos testados. A boa correlação (0.99 < r < 1) entre o Al, o Cu, o Fe  e o S poderá 

resultar da sua origem nos combustíveis utilizados, uma vez que estes compostos são 
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frequentemente usados como aditivos da gasolina e do gasóleo (Cadle e Mulawa, 1997; 

EC 2013). 

Existem, porém, elementos com correlações mais fracas, nomeadamente o Cr e o Mo. O 

Cr está associado principalmente aos aditivos da gasolina e, como tal, a sua correlação 

com os restantes elementos é mais fraca (0,64 < r < 90). A correlação geralmente baixa 

(r < 0,60) do Mo poderá ser explicada por este ser um aditivo apenas do gasóleo. 

 

6.4. Comparação das emissões de elementos com outros estudos 

Uma vez conhecidas as emissões dos veículos estudados, torna-se pertinente compará-

las com trabalhos similares para compreender se estes seguem a mesma tendência ou 

se existem diferenças significativas. Esta avaliação é ainda mais importante quando se 

pretende descobrir as principais diferenças entre veículos de várias classes ou tipos de 

amostragem. 

 

6.4.1. Estudos em dinamómetro 

As emissões de metais obtidas neste estudo foram comparadas com outros estudos de 

caracterização de partículas de exaustão de veículos ligeiros. Para que a comparação 

fosse o mais próxima possível, foram selecionados trabalhos cuja amostragem de 

partículas fosse realizada em ensaio de dinamómetro, segundo a metodologia ARTEMIS, 

para veículos de classe EURO 3 ou 4, a gasolina e a gasóleo. Foi selecionado apenas 

um ensaio com um veículo de classe inferior a estas, por forma a avaliar a evolução das 

emissões ao longo dos anos. Uma vez que estes estudos não abrangem todos os 

elementos analisados nesta tese, foram apenas selecionados os elementos comuns. Os 

estudos escolhidos estão indicados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Características dos veículos que serviram de comparação com os do presente estudo 

Características  Geller et al. (2006)  Cheung et al. (2010) 

Veículo 
 

Peugeot 406 
Renault 
Laguna 

Honda 
Accord 

 Toyota 
Corolla 

Honda 
Accord 

Volkswagen 
Golf   

Cilindrada 
 

1,6 L 1,9 L 2,2 L 
 

1,8 L 2,2 L 1,9 
  

Tipo de Motor 
 

Gasolina Diesel Diesel 
 

Gasolina Diesel Diesel 
  

Ano  2001 2001 2005  n.d. n.d. n.d. 
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Classe 
 

EURO 3 EURO 3 EURO 4 
 

EURO 3 EURO 4 EURO 1 
  

Quilometragem 
 

120000 km 60000 km 5000 km 
 

100000 km 45000 km 168000 km 
  

FDP 
 

Não Sim Não 
 

Não Não Não 
  

n.d. – Não Disponível 

 

6.4.1.1. Veículos a gasolina 

Para comparar os fatores de emissão dos veículos com motor a gasolina foram 

selecionados dois automóveis da classe EURO 3, sendo os resultados apresentados na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Fatores de emissão para distintos elementos presentes nas partículas de exaustão de 

veículos ligeiros a gasolina (ng.km
-1

), reportados em diferentes estudos 

Elementos 
Veículo 1 

Cheung et al. 
(2010) 

Geller et al. 
(2006) 

Peugeot 206 Corolla Peugeot 406 

Li 3,4 ILD 3 

Ti 77,6 ILD 118 

V 2,6 5,3 15 

Cr 10,1 46,4 138 

Mn 6,0 1640 152 

Co 0,4 17,5 ILD 

Ni 4,5 158 107 

Cu 33,8 708 1745 

Zn 70,0 2260 4650 

Ba 79,4 42,1 331 

Pb 5,3 27,9 237 

Al 7321 21,1 2273 

Ca 15347 29700 18247 

Fe 304 622 10266 

K 1799 4050 1935 

Mg 7079 1590 5183 

Na 39026 4760 2237 

P 362 3670 ILD 

S 580 301000 8705 

ILD- Inferior ao limite de deteção 



Caracterização da composição elementar de PM2.5 emitidas por veículos 

 

55 
 

As emissões do veículo 1 são tipicamente inferiores às dos dois estudos comparativos. 

Sendo os três veículos da mesma classe europeia, testados segundo a mesma 

metodologia, esta diferença das emissões poderá estar relacionada com óleo lubrificante 

utilizado em cada veículo e com a composição da gasolina. No entanto, ligeiras 

divergências nos resultados eram já expectáveis, visto que o veículo 1 tem uma 

quilometragem bastante inferior aos restantes automóveis, assim como uma cilindrada de 

apenas 1,1 L. Estes dois fatores são relevantes na quantidade de massa emitida por 

quilómetro percorrido, na medida em que um veículo com uma maior quilometragem 

apresenta por norma um maior desgaste. Por outro lado, um veículo de maior cilindrada 

tem consumos de combustível maiores, emitindo uma maior massa de poluente.  

Considerando o somatório das emissões dos elementos, verifica-se que o automóvel 

Corolla é o que tem as emissões mais elevadas, seguido do veículo 1 e, por último, do 

Peugeot 406. A principal razão para o Corolla ser o veículo com mais emissões deve-se 

fundamentalmente à elevada emissão de enxofre, causada pela existência de um injetor 

de ar secundário, que introduz uma pequena quantidade de ar na exaustão para oxidar 

os hidrocarbonetos e o CO, compensando a falta de oxigénio, o que normalmente afeta a 

formação de sulfatos (Cheung et al., 2010). 

Existe uma grande variabilidade nas emissões dos elementos entre os diferentes 

veículos. Os elementos Mn, Zn, S, Ni e o Cu são os que mais se diferenciam de estudo 

para estudo. Comparativamente a este trabalho, a maior diferença nas emissões surge 

no manganés (Mn) e no enxofre (S) do Toyota Corolla. Enquanto neste as emissões são 

altas, no veículo 1 são pouco relevantes, em contraste com os restantes elementos. Em 

oposição, as emissões elevadas de cálcio (Ca) ocorrem nos três estudos na mesma 

ordem de grandeza, o que poderá indicar que este é um componente típico nas partículas 

de exaustão de veículos a gasolina.  
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6.4.1.2. Veículos a diesel 

Os fatores de emissão para os veículos a gasóleo, foram comparados com os obtidos 

para um veículo EURO 1, um veículo EURO 3, um veículo EURO 4, sendo apresentados 

na Tabela 8. 

Tabela 8 - Fatores de emissão para distintos elementos presentes nas partículas de exaustão de 

veículos ligeiros a gasóleo (ng.km
-1

), reportados em diferentes estudos 

Elementos 

Veículos 
2 e 5 

Cheung et al.  
(2010) 

Geller et al. 
(2006) 

Scénic e 
Tigra 

Golf Accord 
Laguna e 
Accord 

Li    10,5 
  

13 

Ti   220 
  

1036 

V    5,5 27,3 37,8 28 

Cr   45,6 245 341 634 

Mn 29,6 426 124 368 

Co   1,1 23,2 5,8 
 

Ni   8,2 196 160 2310 

Cu   91,3 
  

1944 

Zn   233 22300 7020 21118 

Mo   217 
   

Cd  0,6 5,5 5,2 
 

Ba  259 185 142 583 

Pb  8,6 247 18,2 793 

Al 19842 1160 148 9108 

Ca 44323 118000 15100 69443 

Fe 820 618,0 5,2 22910 

K 4862 13500 10300 4672 

Mg 19522 4740 5100 3087 

Na 104810 25300 17700 7736 

P 1363 31800 4590 
 

S 3110 81400 24500 23750 
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A análise da Tabela 8 permite concluir que as emissões dos elementos nos diferentes 

estudos são bastante variáveis. Estas diferenças podem ser explicadas pelo equipamento 

de pós tratamento e manutenção de cada veículo testado, bem como pela utilização de 

combustíveis diferentes, nos vários estudos. 

Comparando as emissões obtidas por Geller et al. (2006) para veículos EURO 3 e 4 com 

as dos veículos 2 e 5, verifica-se que os resultados obtidos neste trabalho são 

praticamente todos inferiores. As diferenças mais significativas ocorrem para os 

elementos Zn, Pb e Ni. Sendo estes componentes do gasóleo, a variação de valores 

sugere a utilização de combustíveis com composições distintas (Fabretti et al., 2009). O 

uso de um óleo lubrificante diferente dos comercializados poderá também ter contribuído 

para as emissões mais elevadas (Geller et al., 2006). Os elementos, deste estudo que 

apresentam emissões mais elevadas comparativamente aos restantes, são o Al, o Na e o 

Mg, sendo o sódio o que mais se destaca. 

O Honda Accord estudado por Cheung et al. (2010) é, como se esperava, o veículo com 

menores emissões, uma vez que pertence à classe EURO 4 e é equipado com várias 

tecnologias de pós tratamento, nomeadamente um catalisador de oxidação e um sistema 

de recirculação do gás de escape. A sua pouca quilometragem favorece as baixas 

emissões, uma vez que os componentes do automóvel não se encontram, possivelmente, 

tão desgastados como nos restantes.  

De forma geral, o veículo VW Golf, equiparado a um EURO 1, uma vez que lhe foi 

removido qualquer equipamento de controlo de emissões, é o que apresenta fatores de 

emissão mais elevados para a maioria dos elementos. Isto reforça o que já foi 

anteriormente debatido sobre a contribuição positiva da utilização de equipamento de pós 

tratamento na diminuição de metais das partículas de exaustão do gasóleo.  

 

6.4.2. Estudos em túneis 

Para compreender a representatividade das emissões de elementos da exaustão nos 

estudos em túneis, foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos neste 

estudo, através de ensaios em dinamómetro e outros efetuados nessas estruturas 

rodoviárias (Tabela 9). Para o efeito, foram escolhidos dois estudos, um realizado no 

túnel de Sepulveda, em Los Angeles (Gillies et al., 2001) e outro no túnel Shing Mun, em 

Hong Kong (Cheng et al., 2010).  
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Tabela 9 - Comparação entre as emissões obtidas neste estudo através de ensaios em 

dinamómetro com as obtidas em túneis por outros autores (ng.veiculo
-1

.km
-1

) 

Elementos 
Veiculo 1 
(Gasolina) 

Veículo 2 
(Gasóleo) 

Sepulveda Shing Mun 

Ti   77,6 219,5 90000 8400 

V    2,6 5,5 50000 12000 

Cr   10,1 45,8 20000 13000 

Mn 6,0 29,6 70000 20000 

Co   0,4 1,1 10000 13000 

Ni   4,5 8,2 10000 3700 

Cu   33,8 91,3 530000 48000 

Zn   70,0 233 32000 200000 

Ga   1,1 3,5 10000 

 As   1,7 4,4 10000 

 Se   1,9 4,4 10000 

 Rb   2,6 7,6 

 

8000 

Sr   26,0 92,0 70000 

 Zr    322 30000 8000 

Mo   36,6 217 20000 

 Cd   0,6 20000 

 Sn  0,5 5,0 70000 30000 

Sb   3,4 220000 24000 

Ba  79,4 259 1040000 73000 

Pb  5,3 8,6 80000 24000 

Al 7321 19842 560000 220000 

Ca 15347 44323 300000 550000 

Fe 304 820 12390000 950000 

K 1799 4862 260000 290000 

Mg 7079 19522 260000 350000 

Na 39027 104810 300000 1000000 

P 362 1363 130000 6700 

S 579 3110 1050000 2700000 

 

Como era expectável, as emissões nos túneis são consideravelmente superiores às 

obtidas por ensaio em dinamómetro. Estes resultados eram previsíveis pois existem 
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diversas fontes emissoras contabilizadas nos túneis que não são tidas em consideração 

nos ensaios em dinamómetro. Em primeiro lugar, em ambos os túneis foram 

consideradas as emissões de veículos pesados, que emitem uma maior massa de 

partículas que os veículos ligeiros. Um outro aspeto bastante relevante para esta 

diferença é a contabilização das emissão não exaustivas, nomeadamente as associadas 

à ressuspensão das poeiras da estrada e do desgaste dos pneus e dos travões. Esta 

comparação com os estudos em túnel deve ser cuidadosa, pois a composição do tráfego 

rodoviário é muito heterogénea. No túnel de Sepulveda a amostra estudada é composta 

por 97,4% de veículos ligeiros e 2,6% de veículos pesados (Gillies et al., 2001). Em Shing 

Mun a frota é representada por 55% de veículos ligeiros e 44,5% de veículos pesados 

(Cheng et al., 2010). 

Ao comparar os diferentes estudos, verifica-se que os elementos dominantes nos túneis 

não correspondem aos das emissões de exaustão. Esta afirmação surge após se verificar 

que os elementos principais nos túneis são o Cu, o Zn, o Fe, o S e o Ba, enquanto que na 

exaustão as maiores emissões pertencem ao Na, Ca e Mg. O Fe, o Zn e o Cu devem a 

sua presença significativa nos túneis às emissões não exaustivas, visto estarem 

associados ao desgaste dos travões e dos pneus (Pio et al., 2013). O enxofre, por sua 

vez, poderá estar relacionado com os combustíveis utilizados. Uma vez que o estudo de 

Sepulveda não é recente, a presença deste composto na gasolina e no gasóleo, dos 

veículos considerados neste túnel, pode ser bastante superior aos limites utilizados 

atualmente. No caso de Hong Kong não era expectável que as emissões de enxofre 

fossem tão elevadas, uma vez que é um estudo mais recente. O valor bastante alto deste 

elemento no túnel de Shing Mun poderá ser justificado pelo teor elevado de enxofre nos 

combustíveis utilizados na China. A maior percentagem de veículos pesados pode ser 

uma resposta à existência de emissões mais elevadas de alguns elementos, 

comparativamente ao estudo mais antigo.   

Desta análise, pode-se concluir que as emissões exaustivas têm um contributo muito 

pequeno para a massa de elementos medida em túneis, visto que os fatores de emissão 

encontrados nestes ambientes são mais de mil vezes superiores. Vários fatores devem 

ser considerados nesta interpretação, pois as medições realizadas em laboratório são 

efetuadas sob condições de amostragem controladas, com volumes de diluição 

pré-definidos. Por oposição, nos túneis as emissões são afetadas por diversos outros 

fatores, tais como a saturação do ar no interior do túnel, a temperatura, a humidade e a 

existência de outras fontes emissoras junto ao local de amostragem. 
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7. Conclusão 

Como o intuito de estudar a composição do material particulado da exaustão de veículos 

representativos da frota portuguesa, foram realizadas amostragens a oito veículos ligeiros 

de passageiros a gasolina e a gasóleo, a partir de ensaios em dinamómetro. Os 

resultados obtidos permitiram concretizar o principal objetivo deste estudo, isto é, a 

caracterização inorgânica das PM2.5 de exaustão a nível dos seus elementos e iões 

solúveis.  

As análises realizadas por cromatografia iónica, ICP-MS e ICP-AES tiveram como 

objetivo quantificar as emissões de iões e elementos nas partículas amostradas para os 

diversos automóveis. Devido às baixas emissões dos iões presentes no material 

particulado e à grande variabilidade dos brancos, foi difícil quantificar todas as espécies 

iónicas presentes nas amostras recolhidas. Verificou-se que o nitrato é o principal ião nos 

veículos a gasóleo. Nas emissões dos veículos a gasolina o ião dominante é o fosfato, 

seguido do cloreto. Nos elementos, a determinação dos fatores de emissão levou à 

identificação de metais predominantes, nomeadamente o sódio, o cálcio, o alumínio e o 

magnésio. O sódio com fatores de emissão de 390 ng.km-1 e 14081 ng.km-1 para a 

gasolina e gasóleo, respetivamente, evidencia-se dos demais elementos pela sua 

abundância significativa. Estas emissões são expressivamente mais elevadas para os 

veículos a gasóleo, que se diferenciam dos veículos a gasolina com valores três a cinco 

vezes superiores. Contudo, o perfil de emissões é bastante semelhante nos dois casos, 

tendo quase todos os elementos mais significativos em comum. 

Para o mesmo veículo observa-se a existência de variações nas emissões consoante o 

modo de condução praticado. A análise da quantidade de elementos nos diferentes ciclos 

de condução revelou a ocorrência de maiores emissões no meio urbano com arranque a 

quente, seguido do arranque a frio e, por fim, o ciclo estrada, com a menor massa de 

elementos por quilómetro percorrido. No ciclo urbano, as emissões foram o triplo ou o 

quádruplo das determinadas na condução em estrada, no caso dos veículos a gasolina e 

o dobro ou o triplo nos automóveis a diesel. Supõem-se assim que as várias situações de 

imobilização completa do veículo e de aceleração e desaceleração afetam a quantidade 

de elementos emitida. 
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A determinação dos fatores de emissão revelou uma diminuição significativa dos metais e 

não metais nas partículas de exaustão dos veículos de classes europeias mais recentes. 

Nas viaturas a gasolina, a maioria dos elementos apresentou valores abaixo do limite de 

deteção nas classes EURO 4 e 5, tendo sido apenas possível quantificar um maior 

número de elementos no veículo 1, de classe EURO 3. Nos motores a diesel, os veículos 

8 e 6, de classe EURO 5 e EURO 4, respetivamente, equipados com filtros de partículas 

não exibiram emissões mensuráveis. O mesmo aconteceu para alguns elementos do 

veículo 4, de classe EURO 4. O veículo 5, apesar de ser um EURO 4, apresentou valores 

elevados de elementos, comparativamente aos restantes veículos da mesma classe. 

Porém, este veículo possui uma elevada quilometragem, o que poderá estar relacionado 

com o desgaste de algumas das suas peças, contribuindo para as maiores emissões. O 

veículo 2, EURO 3, foi o mais importante na quantificação dos elementos do gasóleo, 

uma vez que foi o que apresentou maiores emissões.  

Para uma melhor compreensão da origem dos elementos, foi determinada a correlação 

entre as emissões dos veículos a gasolina e dos veículos a gasóleo. Pelo coeficiente de 

correlação de Pearson constatou-se que, no geral, existe uma boa correlação entre a 

maioria dos elementos. A correlação elevada encontrada para o alumínio, cálcio, sódio, 

potássio, ferro e fósforo sugere que estas emissões possam estar associadas ao óleo 

lubrificante utilizado. A boa correlação do alumínio, cobre, ferro e enxofre associa-os ao 

combustível, uma vez que estes são usados como aditivos na gasolina e no gasóleo.  

Como conclusão final, pode-se afirmar que a implementação de limites de emissão mais 

rigorosos para as partículas, o desenvolvimento de sistemas de controlo de emissões e 

as restrições aos compostos utilizados nos combustíveis e nos óleos lubrificantes têm 

contribuído positivamente para a diminuição das emissões de elementos das partículas 

de exaustão.  

 

Sugestões para trabalhos futuros 

Em trabalhos futuros relacionados com a caracterização das partículas emitidas por 

veículos ligeiros deverão ser utilizados métodos de análise mais sensíveis, de modo a 

conseguir ter uma melhor perceção da composição do material particulado para os 

veículos com menores emissões. A utilização de filtros de teflon, quando não são 



Caracterização da composição elementar de PM2.5 emitidas por veículos 

63 

 

realizadas análises ao carbono, é também recomendada, uma vez que estes não 

apresentam tanta variabilidade nos brancos, como os filtros de quartzo.  

A análise da distribuição por tamanhos do material emitido seria um aspeto interessante 

de ser avaliado, na medida em que permitiria caracterizar mais pormenorizadamente as 

partículas. Com o sentido de obter uma melhor compreensão das origens dos elementos 

e iões presentes nas emissões exaustivas seria interessante realizar uma análise química 

aos combustíveis e óleos lubrificantes utilizados nos testes, de forma a conhecer de 

detalhadamente a sua composição.   
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Anexo A 

O estudo da correlação entre as emissões de todos os elementos do veículo 1, a gasolina, e do veículo 2, a gasóleo, é apresentado na 

Tabela A-I. Os valores maiores que 0,95 são destacados a negrito, para uma leitura mais fácil. 

 

Tabela A-I - Coeficiente de correlação de Pearson, r, para todos os elementos emitidos pelos veículos EURO 3 a gasolina e a gasóleo 

  Li Ti   V    Cr   Mn Co   Cu   Zn   Ga   As   Se   Rb   Sr   Y    Mo   Sn  Cs  Ba  

Li    1 
                 Ti   0,99 1,00 

                V    1,00 1,00 1,00 
               Cr   0,79 0,69 0,74 1,00 

              Mn 0,88 0,79 0,83 0,99 1,00 
             Co   0,95 0,99 0,97 0,56 0,68 1,00 

            Cu   0,98 1,00 0,99 0,64 0,75 0,99 1,00 
           Zn   0,97 0,93 0,95 0,91 0,96 0,85 0,90 1,00 

          Ga   0,99 0,95 0,97 0,88 0,94 0,89 0,93 1,00 1,00 
         As   1,00 0,98 0,99 0,81 0,89 0,94 0,97 0,98 0,99 1,00 

        Se   0,99 1,00 1,00 0,69 0,79 0,99 1,00 0,92 0,95 0,98 1,00 
       Rb   0,99 0,97 0,98 0,85 0,92 0,91 0,95 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 

      Sr   1,00 0,99 1,00 0,78 0,86 0,96 0,98 0,97 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 
     Y    0,79 0,69 0,74 1,00 0,99 0,56 0,64 0,91 0,88 0,81 0,69 0,85 0,78 1,00 

    Mo   0,49 0,36 0,42 0,92 0,85 0,19 0,29 0,68 0,62 0,53 0,35 0,58 0,47 0,78 1,00 
   Sn  0,87 0,78 0,82 0,99 1,00 0,67 0,74 0,96 0,93 0,89 0,78 0,91 0,86 0,47 0,86 1,00 

    



 

 

 

 

76                                                                            Departamento de Ambiente e Ordenamento 

 

Cs  0,93 0,87 0,90 0,96 0,99 0,77 0,83 0,99 0,98 0,94 0,86 0,96 0,92 0,86 0,78 0,99 1,00 
 Ba  1,00 0,98 0,99 0,83 0,90 0,93 0,96 0,98 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,92 0,55 0,90 0,95 1,00 

La  0,98 0,93 0,95 0,91 0,96 0,86 0,90 1,00 1,00 0,98 0,93 0,99 0,97 1,00 0,67 0,96 0,99 0,99 

Ce  0,96 0,91 0,94 0,93 0,97 0,83 0,88 1,00 0,99 0,97 0,91 0,99 0,96 0,97 0,71 0,97 0,99 0,98 

Pr  1,00 1,00 1,00 0,75 0,84 0,97 0,99 0,96 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 0,96 0,44 0,84 0,91 0,99 

Nd  0,93 0,87 0,90 0,96 0,99 0,77 0,83 0,99 0,98 0,95 0,87 0,97 0,93 1,00 0,77 0,99 1,00 0,95 

Sm  0,86 0,78 0,82 0,99 1,00 0,66 0,73 0,96 0,93 0,88 0,77 0,91 0,85 0,93 0,87 1,00 0,99 0,89 

Gd  0,79 0,69 0,74 1,00 0,99 0,56 0,64 0,91 0,88 0,81 0,68 0,85 0,77 0,85 0,92 0,99 0,96 0,83 

Tb  0,96 0,90 0,93 0,93 0,98 0,82 0,87 1,00 0,99 0,97 0,90 0,98 0,95 0,77 0,72 0,97 1,00 0,97 

Dy  0,81 0,72 0,76 1,00 0,99 0,59 0,67 0,93 0,89 0,83 0,71 0,87 0,80 0,95 0,91 0,99 0,97 0,85 

Ho  0,97 0,92 0,94 0,92 0,97 0,83 0,89 1,00 0,99 0,97 0,91 0,99 0,96 0,80 0,70 0,97 0,99 0,98 

Er  0,97 0,92 0,94 0,92 0,97 0,84 0,89 1,00 0,99 0,98 0,92 0,99 0,96 0,96 0,70 0,97 0,99 0,98 

Yb  0,92 0,86 0,89 0,97 0,99 0,76 0,82 0,99 0,97 0,94 0,85 0,96 0,91 0,96 0,79 0,99 1,00 0,95 

Pb  0,93 0,97 0,96 0,51 0,63 1,00 0,99 0,82 0,86 0,91 0,98 0,88 0,94 0,91 0,13 0,62 0,73 0,90 

Bi 1,00 1,00 1,00 0,74 0,83 0,97 0,99 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 1,00 0,94 0,42 0,82 0,89 0,99 

U   0,79 0,69 0,73 1,00 0,99 0,55 0,63 0,91 0,87 0,81 0,68 0,85 0,77 1,00 0,92 0,99 0,96 0,82 

Al 1,00 0,99 1,00 0,76 0,85 0,96 0,99 0,96 0,98 1,00 0,99 0,99 1,00 0,77 0,45 0,84 0,91 0,99 

Ca 1,00 1,00 1,00 0,75 0,84 0,97 0,99 0,95 0,97 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 0,43 0,83 0,90 0,99 

Fe 1,00 0,98 0,99 0,81 0,89 0,94 0,97 0,98 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,52 0,88 0,94 1,00 

K 1,00 0,98 0,99 0,81 0,89 0,94 0,97 0,98 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,52 0,88 0,94 1,00 

Mg 1,00 1,00 1,00 0,74 0,83 0,97 0,99 0,95 0,97 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 0,42 0,82 0,89 0,99 

Na 1,00 0,99 1,00 0,78 0,87 0,95 0,98 0,97 0,99 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 0,48 0,86 0,92 1,00 

P 1,00 0,98 0,99 0,81 0,89 0,94 0,97 0,98 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,52 0,88 0,94 1,00 

S 0,98 1,00 0,99 0,65 0,76 0,99 1,00 0,91 0,94 0,97 1,00 0,95 0,98 1,00 0,31 0,75 0,84 0,97 
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  La  Ce  Pr  Nd  Sm  Gd  Tb  Dy  Ho  Er  Yb  Pb  Bi U   Al Ca Fe K Mg Na P S 

La  1,00 
                     Ce  1,00 1,00 

                    Pr  0,96 0,95 1,00 
                   Nd  0,99 1,00 0,91 1,00 

                  Sm  0,95 0,97 0,83 0,99 1,00 
                 Gd  0,91 0,93 0,75 0,96 0,99 1,00 

                Tb  1,00 1,00 0,94 1,00 0,97 0,93 1,00 
               Dy  0,92 0,94 0,78 0,97 1,00 1,00 0,95 1,00 

              Ho  1,00 1,00 0,95 0,99 0,96 0,92 1,00 0,94 1,00 
             Er  1,00 1,00 0,95 0,99 0,96 0,92 1,00 0,93 1,00 1,00 

            Yb  0,99 0,99 0,90 1,00 0,99 0,96 0,99 0,97 0,99 0,99 1,00 
           Pb  0,82 0,79 0,95 0,73 0,61 0,51 0,78 0,54 0,80 0,80 0,71 1,00 

          Bi 0,95 0,94 1,00 0,90 0,81 0,73 0,93 0,76 0,94 0,94 0,89 0,96 1,00 
         U   0,90 0,92 0,75 0,96 0,99 1,00 0,93 1,00 0,92 0,92 0,96 0,50 0,73 1,00 

        Al 0,96 0,95 1,00 0,92 0,84 0,76 0,94 0,78 0,95 0,95 0,90 0,94 1,00 0,76 1,00 
       Ca 0,96 0,94 1,00 0,91 0,83 0,75 0,94 0,77 0,94 0,95 0,89 0,95 1,00 0,74 1,00 1,00 

      Fe 0,98 0,97 1,00 0,94 0,88 0,81 0,97 0,83 0,97 0,97 0,93 0,92 0,99 0,80 1,00 1,00 1,00 
     K 0,98 0,97 1,00 0,94 0,88 0,81 0,96 0,83 0,97 0,97 0,93 0,92 0,99 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 

    Mg 0,95 0,94 1,00 0,90 0,82 0,73 0,93 0,76 0,94 0,94 0,89 0,96 1,00 0,73 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 
   Na 0,97 0,96 1,00 0,93 0,85 0,78 0,95 0,80 0,96 0,96 0,92 0,93 1,00 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

  P 0,98 0,97 1,00 0,94 0,88 0,81 0,96 0,83 0,97 0,97 0,93 0,92 0,99 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
 S 0,91 0,89 0,99 0,84 0,74 0,65 0,88 0,68 0,89 0,90 0,83 0,98 0,99 0,65 0,99 0,99 0,97 0,97 0,99 0,97 0,97 1,00 

 


