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Resumo  

Os conversores catalíticos automotivos tem a função de diminuir a concentração de agentes 

nocivos nos produtos dos gases de exaustão, oriundos da combustão interna de motores. O 

corpo cerâmico, também chamado monólito, é o principal componente dos catalisadores 

automotivos. Impregnado por um banho de metais preciosos, tais como Platina (Pt), Ródio 

(Rh) e Paládio (Pd),  opera com maior eficiência em temperaturas de trabalho relativamente 

altas e superiores à temperatura mínima ideal de conversão (aproximadamente 300 ºC, para os 

catalisadores modernos), caracterizada como temperatura de ativação química dos elementos 

catalíticos. Abaixo desta temperatura, a atividade catalítica é limitada e o automóvel é mais 

poluente. Assim, com a partida do motor, a temperatura na tubulação de descarga aumenta 

gradativamente e o catalisador passa então a operar efetivamente. Este período de tempo do 

aquecimento é chamado “light off” e, atualmente, tem duração média de 15 a 30 segundos. O 

pré-aquecimento do catalisador pode reduzir o tempo para ativação catalítica e, 

consequentemente, os níveis de emissões veiculares nocivas. Neste sentido, este trabalho se 

dedica a simular computacionalmente a influência da temperatura de operação do conversor 

catalítico automotivo nos níveis de emissões medidos no escapamento de veículos do ciclo 

Otto, com foco no período de aquecimento (“warm-up”), mostrando as oportunidades 

iminentes de redução de emissões ao se trabalhar a temperaturas mais altas. 

Palavras-chave: conversor catalítico, “light off”, temperatura, emissões, eficiência catalítica.



Abstract 

The automotive catalytic converters have the function of reducing the concentration of 

harmful agents in the products from the exhaust gases originating from internal combustion 

engines. The ceramic body also called monolith is the main component of automotive 

catalysts. Impregnated with a bath of precious metals such as Platinum (Pt), Rhodium (Rh) 

and Palladium (Pd) operates with greater efficiency at relatively high working temperatures, 

higher than the ideal minimum conversion temperature (approximately 300 ° C for modern 

catalysts), characterized as the chemical activation temperature of the catalytic elements. 

Under this temperature, the catalytic activity is limited and the vehicles are more polluting. 

Then, after the engine starting, the temperature on the discharge pipe gradually increases and 

the catalyst then passes to operate effectively. This period of warming is called "light off" and 

currently has an average duration of 15 to 30 seconds. As alternative, the preheating of the 

catalyst can reduce the time of activation and therefore the levels of harmful vehicle 

emissions. In this sense, this work is dedicated to computationally simulate the influence of 

the operating temperature of the catalytic converter in automotive emission levels measured in 

the exhaust of vehicles Otto cycle, focusing on the heating period warm-up, and showing the 

opportunities to reduce emissions levels working at higher temperatures. 

Keywords: catalytic converter, "light off", temperature, emissions, catalytic efficiency. 
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Capítulo 1 – Considerações iniciais 

1.1. Introdução 

As mais diversas formas de poluição atmosférica têm contribuído para um ar cada vez 

mais tóxico e contaminado. Dentre as principais fontes poluidoras destacam-se os veículos 

automotores. Os níveis permissíveis de poluentes emitidos são controlados e regulamentados 

pelos órgãos responsáveis de cada país. No Brasil, o IBAMA, ente do Ministério do Meio 

Ambiente, através da CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada 

à Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, tem a responsabilidade de definir, 

regular, fiscalizar e licenciar as atividades geradoras de poluição.  

Os catalisadores automotivos, ou conversores catalíticos, surgiram como uma 

tecnologia capaz de tratar os gases liberados no escapamento, transformando um gás nocivo, 

oriundo do processo de queima na câmara de combustão, em um gás inofensivo à saúde 

humana. Neste sentido, propostas de tratamento e redução de emissões, seja pelo 

aperfeiçoamento das atuais tecnologias de tratamento dos gases ou pelo desenvolvimento de 

novas tecnologias, são o caminho mais adequado para um ar mais limpo, dado que as fontes 

emissoras tendem a se multiplicar constantemente. 

Mostraremos que para alcançar mais rapidamente o regime ótimo de funcionamento 

dos catalisadores automotivos devemos investir em técnicas que aumentem mais rapidamente 

a temperatura de operação destes, antes ou após a partida do motor. 

Os conversores catalíticos automotivos tem a função de diminuir, a níveis aceitáveis, a 

concentração dos agentes poluidores nos gases de exaustão. O monólito, principal 

componente dos catalisadores, responsável por abrigar uma carga de metais como Platina, 

Ródio e Paládio, que fazem a catálise, passa a operar efetivamente na conversão dos gases 

somente a partir de uma temperatura ótima de reação. Abaixo desta, seu funcionamento é 

limitado e a conversão catalítica não é eficiente. Com a partida do motor, a temperatura na 

tubulação de descarga aumenta gradativamente e o catalisador passa então a operar 

efetivamente. Este período de tempo do aquecimento é chamado "light off" e, normalmente, 

consiste no período em que os veículos são mais poluentes. O pré-aquecimento do monólito 

poderia reduzir este tempo e, consequentemente, os níveis das emissões veiculares. A 

simulação computacional pode ser a forma mais rápida e econômica de quantificar a 

influência da temperatura de operação dos catalisadores nos níveis de emissões. 
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1.2. Objetivos do trabalho 

1.2.1. Objetivos principais  

Este trabalho se dedica a, computacionalmente, quantificar a influência da temperatura 

de operação do conversor catalítico automotivo nos níveis de emissões medidos no 

escapamento de veículos do ciclo Otto. Visa ainda simular o efeito de uma solução técnica 

que possibilite a diminuição do período de "light off" dos catalisadores automotivos e, em 

consequência, enfatizar os possíveis ganhos do aquecimento suplementar do monólito 

cerâmico na redução dos níveis de emissões dos motores a combustão interna e na melhoria 

do ar atmosférico. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Desenvolver uma metodologia que permita avaliar a relação entre a taxa de 

incremento de temperatura do catalisador e os níveis de emissões no escapamento; 

 Mostrar o efeito do incremento rápido da temperatura do catalisador, antes da partida 

do motor, nos níveis de emissões veiculares; 

 Mostrar o efeito do incremento rápido de temperatura, após a partida do motor, nos 

níveis de emissões veiculares; 

 Mostrar o efeito do isolamento térmico do corpo cerâmico do monólito nos níveis de 

emissões veiculares. 

1.3. Justificativa 

Dado o cenário atual, no que se refere às questões ambientais e legislativas; o tão 

alarmado aquecimento global; a degradação da camada de ozônio; o crescente número de 

doenças infecciosas dos sistemas respiratório e circulatório; a crescente demanda e exigência 

por um desenvolvimento sustentável; são fatores que levam a refletir sobre com que nível de 

solução tecnológica e de seriedade tem-se encarado a demanda por soluções limpas e 

sustentáveis de redução de emissões. 

Além disso, a indústria automobilística é de tal modo imprescindível na economia do 

país que, mesmo em meio a crises econômicas, os agentes regulatórios da economia 

concedem incentivos, como a redução de impostos, que mantém o acelerado ritmo de venda 

de veículos automotores.  
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Portanto, investir em tecnologias limpas é uma vertente que vai ao encontro das 

necessidades coletivas, sem sufocar a individualidade de quem, ainda pela deficiência do 

transporte coletivo, necessita utilizar o seu próprio veículo como principal meio de transporte. 

Assim, diante deste cenário, faz-se necessário o desenvolvimento de tecnologias, 

equipamentos, processos e metodologias que permitam à avaliação e o aproveitamento do 

potencial ainda disponível de redução dos atuais níveis de emissões dos motores ciclo Otto, 

neste caso, através do aumento e manutenção da temperatura média de operação dos 

catalisadores, como ferramenta para a melhoria do ar atmosférico. 
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Capítulo 2 – Revisão bibliográfica 

Nesta seção serão apresentados alguns conceitos sobre emissões e suas fontes; 

legislação ambiental; fundamentos da combustão; controle de emissões; o conversor catalítico 

e suas reações; além de outras tecnologias. 

2.1. Emissões e fontes poluidoras 

Conforme levantamento em sete capitais brasileiras, cerca de 5% do total de óbitos por 

causa de doenças respiratórias entre idosos e crianças a cada ano podem ser atribuídos à 

poluição atmosférica, com grande contribuição das fontes veiculares (HABERMANN & 

GOUVEIA, 2012). 

Para entender o efeito das emissões veiculares na saúde humana, (FILHO, 2006) nos 

apresenta a composição das emissões de um veículo leve e sua disposição, conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Emissões totais de um veículo leve. 

Fonte: (FILHO, 2006). 

Esta figura pode levar a pensar que os gases nocivos veiculares são insignificantes 

proporcionalmente. Porém, quando considerado que a frota mundial de veículos leves 

ultrapassa a ordem dos milhões de unidades, é possível entender o quão prejudicial pode ser o 

contato humano com estes gases. 

Conforme (MARTINS, 2006), os poluentes oriundos dos motores de combustão 

interna (MCI) se decompõem nos seguintes componentes: monóxido de carbono (CO), 

hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOX), óxidos de enxofre (SOX), particulados 

(MP), aldeídos (CHO), além das substâncias inofensivas como água, nitrogênio e dióxido de 
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carbono (CO2).  Da Figura 2 abaixo, pode-se inferir como é o perfil da composição dos gases 

do escapamento em relação ao coeficiente de excesso de ar (α). 

 

Figura 2: Perfil típico de emissões de motores do ciclo Otto.  

2.2. Legislação 

Dos efeitos dos produtos da combustão na saúde e das doenças decorrentes do contato 

humano com estes gases, surgiu a necessidade de se controlar e minimizar a presença destes 

poluentes, oriundos da exaustão automotiva, no ambiente. Assim surgiu o PROCONVE, 

Programa de Controle da Poluição do ar por Veículos Automotores, em 1986, que tinha por 

objetivo estimular o desenvolvimento de tecnologias, métodos e processos de medição, 

controle e diminuição de emissões. Algumas tecnologias que surgiram e geraram efeitos 

positivos, em consequência deste programa, são os controles eletrônicos da relação ar-

combustível dos motores; métodos de recirculação dos gases no motor; injeção de ar ou ureia 

no escapamento; criação do conversor catalítico sob o pavimento dos veículos e, 

posteriormente, acoplado mais próximo ao motor; desenvolvimento do etanol; etc. 

As normas brasileiras de controle das emissões de poluentes para veículos leves 

seguem as normas americanas, enquanto que normas de controle para veículos pesados 

seguem as normas europeias. 

2.2.1. Histórico da Legislação 

1950: Início dos primeiros trabalhos para controle de emissões nos EUA; 

Coeficiente de excesso de ar (α) 
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1967: Primeira lei federal para o controle de emissões (HC e CO); 

1973: Criação das primeiras normas para o controle do NOX; 

1975: Carros americanos começaram a ser equipados com conversores catalíticos; 

1986: Publicação do PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores) no Brasil estabelecendo 3 etapas de redução de emissões; 

1988/89: Entrou em vigor a primeira etapa no Brasil: fase 1; 

1992: Entrou em vigor a fase 2 no Brasil, no Chile as normas EPA 87 entram em vigor para as 

regiões metropolitanas V e VI; 

1994: Publicação da resolução para limitar emissões na Argentina, no Chile as normas EPA 

87 entram em vigor para todo o país; 

1997: Entrou em vigor a fase 3 no Brasil (igual US 83); 

1999: Entrou em vigor a fase 3 na Argentina (igual US 83); 

2009 – 2013: Vigora o PROCONVE fase 5 (L5/Tier II) para veículos leves de ciclos Diesel e 

Otto (veículos comerciais leves e carro de passeio). Para os veículos pesados, vigora a 

fase PROCONVE P-7 (Euro 5 + OBD – on-board diagnostic); 

Após 2013: previsto PROCONVE L-6 para veículos ciclo Diesel; 

A partir de 2014 entrou em vigor o PROCONVE L6 para veículos ciclo Otto em nova 

homologação; 

A partir de 2015 está previsto o PROCONVE fase L6 para todos os veículos ciclo Otto. 

2.2.2. Programa PROCONVE 

O PROCONVE estabelece os limites máximos de emissão e as exigências 

tecnológicas para veículos automotores, nacionais e importados. A Tabela 1 mostra os valores 

estabelecidos atualmente. 



22 

 

Tabela 1: Limites máximos de emissão de poluentes para veículos automotores - veículos leves de passageiros 

Fase L-5 Fase L-6
(1)

Desde A partir de

1º/1/2009 1º/1/2014

monóxido de carbono (CO em g/km) 2 1,3

hidrocarbonetos (HC em g/km) 0,30
(2)

0,30
(2)

hidrocarbonetos não metano (NMHC em g/km) 0,05 0,05

óxidos de nitrogênio (NOx em g/km) 0,12
(3)

 ou 0,25
(4) 0,08

material particulado
(4)

 (MP em g/km) 0,05 0,025

aldeídos
(3)

 (CHO g/km) 0,02 0,02

emissão evaporativa (g/ensaio) 2 1,5
(6)

 ou 2,0
(5)(6)

emissão de gás no cárter nula nula

POLUENTES

LIMITES

 

Fonte: (http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/programa-proconve), acessado em 23 de outubro de 2013, às 21h29. 

 

Onde: 

(1) Em 2014: para todos os novos lançamentos e, a partir de 2015, para todos os veículos 

comercializados; 

(2) Aplicável somente a veículos movidos a GNV; 

(3) Aplicável somente a veículos movidos a gasolina ou etanol; 

(4) Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel; 

(5) Aplicável aos ensaios realizados em câmera selada de volume variável 

(6) Aplicado a todos os veículos a partir de 1º/1/2012 
 

Os valores de maior interesse para ciclo Otto estão resumidos na Figura 3: 

 
Figura 3: Comparativo dos níveis permitidos das fases do PROCONVE.  

As variáveis L4, L5 e L6 na Figura 3 representam cronologicamente as fases da 

evolução legislativa do PROCONVE. Quanto maior for o número que acompanha a letra L, 
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mais recente é a legislação e mais severo é o requisito de controle das emissões. A primeira 

fase, L1, passou a vigorar em 1988, dois anos após a criação do programa. Atualmente vigora 

a fase L6 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, 2009) apenas para novos lançamentos. Em 2015 todos os veículos de ciclo Otto 

comercializados precisam atender os limites desta fase. 

Para verificação da conformidade dos veículos com a legislação em vigor são 

necessários alguns procedimentos, os quais têm como finalidade testar e validar a 

especificação declarada pelos fabricantes. Estes procedimentos estão descritos no endereço 

eletrônico do IBAMA e resumidos a seguir. 

2.2.3. O processo de validação e controle 

Passo 1 - Homologação de protótipo 

É a comprovação de que os fabricantes/importadores aplicam conceitos de projeto que 

asseguram um baixo potencial poluidor aos veículos novos e uma baixa taxa de deterioração 

das emissões ao longo da sua vida útil. Tal comprovação se dá através da análise técnica das 

especificações de engenharia e resultados de ensaio. 

Passo 2 - Controle de produção/importação 

É o acompanhamento estatístico das linhas de produção/importação, para assegurar a 

conformidade com o projeto homologado bem como uma baixa dispersão dos índices de 

emissão dos veículos. 

Passo 3 - Controle pós-venda 

É o mecanismo que busca induzir os proprietários e reparadores a seguirem 

rigorosamente os procedimentos de manutenção preventiva, indicados pelos fabricantes. São 

os chamados, Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M. 

O controle de emissão de poluentes é executado a partir de uma determinada 

classificação dos veículos automotores. Este trabalho enfatiza a categoria que se entende ser a 

mais expressiva, pois é composta pela maior parte da frota mundial de veículos, classificada 

como Veículos Leves de Passageiros, que se caracteriza como automóvel projetado para o 

transporte de até 12 passageiros, ou seus derivados para o transporte de carga. 



24 

 

O IBAMA avalia os resultados do programa PROCONVE como positivos, pois 

mostram que a estratégia para implantação do controle de emissão de poluentes por veículos 

automotores foi eficaz. Atribui ainda o sucesso do programa à forma como foi concebido, 

dividido em fases que se tornam mais restritivas a cada nova etapa. Alguns dos pontos tidos 

como expressivos são: 

 A modernização do parque industrial automotivo brasileiro; 

 A adoção, atualização e desenvolvimento de novas tecnologias; 

 A melhoria da qualidade dos combustíveis automotivos; 

 A formação de mão-de-obra técnica altamente especializada; 

 O aporte no Brasil de novos investimentos, de novas indústrias e de laboratórios de 

emissão; 

 Geração de empregos; 

 Diversificação do parque industrial; 

 A redução na fonte (veículo) em até 98% da emissão de poluentes. 

Como exemplo, cita-se que antes dos programas a emissão média de monóxido de 

carbono (CO) de um veículo leve novo era de 54g/km. Na atualidade essa emissão está por 

volta de 0,2 g/km. Note-se que mesmo com o significativo aumento da frota brasileira de 

veículos automotores, estes resultados mostram o melhor controle sobre a poluição 

atmosférica, garantindo a qualidade do ar, principalmente, nas grandes cidades brasileiras. 

2.3. Ciclo de emissões 

O ciclo de condução para avaliação de emissões veiculares é descrito e regulamentado 

pela norma NBR 6601: 

 

“o método para a determinação de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de carbono (CO2) emitidos pelo motor, 

através do tubo de descarga de veículos rodoviários automotores leves, sob 

condições simuladas de uso normal médio em trânsito urbano”
1
 

 

Tal método é composto pelas seguintes fases: 
 

 Primeira fase ou fase fria – inclui a partida com motor frio, tem duração de 

505s e um percurso de 5,7 km; 

                                                 

 

1
<NBR-6601-2001> 
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 Segunda fase ou fase estabilizada – duração de 866 segundos e um percurso de 

6,2 km; 

 “Soak” - Entre a segunda e a terceira fases há um tempo de 10 minutos, quando 

o veículo em teste fica parado com o motor desligado. Não há amostragem de 

gás nesse período; 

 Terceira fase ou fase quente – inclui uma partida com motor aquecido e é 

similar à primeira fase. 

 

 

Figura 4: Representação gráfica do ciclo de emissões conforme NBR 6601. 

Fonte: (FILHO, 2006) 

A fase inicial do referido ciclo de avaliação de emissões explicitada pela norma NBR 

6601, no período que corresponde à partida a frio, é composto por baixas velocidades 

absolutas e pouca variação da aceleração. Portanto, o aquecimento do catalisador neste 

período não é tão rápido quanto poderia e, consequentemente, os níveis de poluentes emitidos 

pelos veículos nesta fase são mais significativos. Este período de tempo, então, tem sido o 

foco de diversas pesquisas científicas que buscam soluções para amenizar os efeitos da partida 

a frio no ambiente.  

2.4. O conversor catalítico 

2.4.1. Composição 

A Umicore Brasil define: 
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“catalisador é uma peça formada por um núcleo cerâmico ou metálico que 

transforma os gases tóxicos do motor em gases inofensivos, através de reações 

químicas. Em bom funcionamento é capaz de converter cerca de 98% dos gases 

poluentes”
2
 

 

Os gases escoam por canais, de diâmetro hidráulico aproximado de 1 mm, com 

impregnação de metais preciosos nas paredes que aceleram as reações químicas de tratamento 

dos gases queimados. 

A Figura 5 representa visualmente uma abordagem do conceito de catalisador: 

 

Figura 5: O catalisador automotivo e a reação catalítica. 

Fonte: (Umicore, 2012) 

Os componentes mostrados na Figura 5 estão detalhados nas seções que se seguem. 

2.4.2. Carcaça metálica 

Catalisadores é como são tecnicamente chamados os conversores catalíticos, dado que 

as reações que ocorrem são de catálise, onde os metais nobres participam da reação, mas não 

                                                 

 

2
<http://www.umicore.com.br/nossosNegocios/catalysis/catalisador_automotivo/> visitada em 29/09/2013, às 

15:32. 



27 

 

são consumidos. A carcaça metálica exerce, essencialmente, função estrutural do componente. 

Normalmente concebida em material laminado ou estampado, em aço inox resistente a altas 

temperaturas, a carcaça faz o fechamento do conjunto, representando, portanto, o volume de 

controle onde as principais reações químicas ocorrem. Devido à concepção e geometria do 

substrato, o gás flui unidirecionalmente pelo catalisador. Este comportamento é desejável para 

viabilizar a uniformidade das reações ao longo de todo o corpo cerâmico. Sendo assim, é 

necessário então que a carcaça metálica permita uma distribuição uniforme do fluxo já na 

entrada dos micro canais que compõem o substrato.  

2.4.3. Tipos de catalisadores e funções 

 Catalisador de Três Vias: 

 Reduz CO, HC e NOX simultaneamente; 

 Necessita de Controle da relação Ar/combustível (sonda lambda); 

 Combinações possíveis: Pt/Rh, Pd/Rh, somente Pd, Pt/Pd/Rh. 

 Catalisador de Oxidação: 

 Oxidação de CO e HC; 

 Função com excesso de oxigênio / condições pobres; 

 Combinações possíveis: Somente Pt, somente Pd, Pt/Rh, Pd/Rh. 

 Catalisadores Lean-NOX: 

 Para reduzir NOX em ambiente pobre. 

 

O tipo mais utilizado é o catalisador de três vias. Este tipo de catalisador necessita do 

segundo sensor de oxigênio localizado após o corpo cerâmico para, em ação conjunta à 

central eletrônica, fazer com que o coeficiente de excesso de ar fique o mais próximo possível 

da unidade (1), favorecendo a conversão máxima dos três tipos de poluentes. Fora dessa faixa, 

ou seja, com a mistura rica (α menor que 1) ou pobre (α maior que 1), a conversão é 

ineficiente para alguns parâmetros, conforme mostra a Figura 6. 
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Figura 6: Conversão do catalisador de três vias. 

2.4.4. Suporte cerâmico 

Os materiais dos substratos podem ser dos seguintes tipos: 

 Cordierite (cerâmica), composta de 35 % Óxido de Alumínio, 50 % Óxido de 

Sílica, 14 % Óxido de Magnésio; 

 Mullite (cerâmica), composta de 70 % Óxido de Alumínio, 30 % Óxido de 

Sílica; 

 Metálico, composto de aço inoxidável rico em alumínio. 

 

Os suportes têm evoluído estruturalmente ao longo dos anos, o que permitiu que se 

aumentasse o número de células por unidade de área além de se diminuir a espessura de 

parede dos canais, de forma a oferecer uma geometria mais favorável ao fluxo com menor 

perda de carga e maior área de contato entre os gases e os metais nobres que fazem o 

tratamento dos poluentes. 

Diversos autores definiram o substrato como um material que serve de base, suporte 

ou ligante dos metais ativos, e possuem pouca ou nenhuma atividade em relação à reação 

considerada, ou seja, são cataliticamente inativas e permeadas por uma camada de óxidos que 

aumentam a superfície de contato (washcoat). 
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2.4.5. Camada intermediária (“Washcoat”) 

Washcoat é definido como a camada de óxidos inorgânicos para aumentar a superfície 

exposta ao fluxo de escape e promover o melhor desempenho dos metais nobres. Gandhi 

(2003), por (MARTINS, 2006) afirma que os materiais do “washcoat” incluem óxidos metais 

de base inorgânica tais como: alumina (Al2O3), dióxido de silício (SiO2), TiO2, CeO2, ZrO2, 

vanadia (V2O5) La2O3 e zeolitas. Os óxidos de CeO2 e V2O2 funcionam como promotores e 

estabilizadores além de exibirem atividade catalítica. A necessidade da adição dos metais 

preciosos para acelerar a reação se dá em função do curto comprimento do suporte cerâmico 

em relação ao curto espaço de tempo de escoamento, obrigando que a reação seja tão rápida 

quanto possível. As condições de operação do catalisador exigem ainda resistência à 

desativação térmica e envenenamento à alta temperatura. Almeida (2013) estudou 

minunciosamente a influência da composição de metais e do processo de preparação dos 

monólitos na desativação térmica e na consequente perda de eficiência de conversão nos 

catalisadores. Concluiu que o envelhecimento a alta temperatura normalmente provoca a 

diminuição da área superficial e perda de eficiência catalítica. Aborda ainda que a substituição 

do Rh por La, Ce, Ba ou Mg pode trazer maior estabilidade a altas temperaturas para 

conversão de NOX. Almeida relaciona também os principais elementos considerados 

venenosos para os catalisadores: fósforo (P), chumbo (Pb) e enxofre (S). Ainda assim a 

platina (Pt) o paládio (Pd) e o ródio (Rh) são os componentes mais adequados para manter as 

características do catalisador e são os mais comumente utilizados. 

Porém, o preço dos metais preciosos que compõem o “washcoat” é influenciado 

diretamente pelas variações em geral da economia mundial, o que pode provocar 

significativas flutuações. Alternativamente tem-se utilizado os metais platina, paládio e ródio 

em proporções diversas, de modo a tentar contornar as variações de custo destes produtos no 

mercado. Nos últimos dois anos, o ródio tem se mostrado tecnicamente competitivo e 

economicamente melhor em alternativa à Platina, tradicionalmente utilizada até então. Ainda 

por motivos econômicos, o Paládio é o elemento mais utilizado nos catalisadores dos veículos 

nacionais de entrada de 800 a 1800 cilindradas.  

A proporção Pd:Rh é utilizada nos veículos Fiat geralmente nas faixas de 5:1 até 15:1 

nessas aplicações. A densidade de metais utilizados em um catalisador convencional é da 

ordem de dezenas de gramas para cada pé cúbico (0,0017 a 0,0045g/cm
3
) de substrato 

cerâmico. Como o volume dos substratos nessas motorizações varia de 1000 a 2000 cm
3
, a 
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carga total de metais nobres chega à ordem de 1,7 a 9g. Sendo assim, um catalisador 

constituído inteiramente em Ródio, no início do ano de 2008, com carga total de 9g, poderia 

chegar ao valor de 3.000 dólares. Este valor é cerca de 10 vezes superior aos níveis normais 

de preço praticados atualmente. Em meados do ano de 2008, com a crise econômica que se 

instaurou nos Estados Unidos da América e atingiu a maior parte das economias mundiais, o 

mercado retraiu o consumo e o preço do Ródio foi regulado a níveis normais, como mostrado 

na Figura 7. 

 

Figura 7: Evolução do custo dos metais preciosos do grupo PGM. 

Fonte: Jonhson Matthey (2013) 

 Considerado 1 oz  =  28,35 g; 

 1 cm
3 

= 3,5315e-5 pé
3
 

Esta flutuação de preço de mercado dos metais nobres justificaria que se investisse em 

tecnologias alternativas para melhoria da eficiência de conversão dos catalisadores 

automotivos. A técnica de aumento de carga de metais é viável tecnicamente e de rápida 

implementação, porém pode ter grandes impactos financeiros dependendo da situação de 

mercado dos metais, face a uma mudança repentina na legislação ambiental que obrigasse a 

utilização de uma carga maior de metais para melhorar a eficiência catalítica. 
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2.4.6.  As reações químicas 

As principais reações que ocorrem no conversor catalítico são:  

Oxidação do CO e HC para Dióxido de Carbono e Água  

   
 

 
       (1)

     (  
 

 
)          

 

 
     (genérica) (2)

                          (exemplo) (3)

   
 

 
        (4)

                       (5)

Redução de NOx para Nitrogênio 
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        (8)

Reações não desejadas 

    
 

 
       (9)

 

 
                 (10)

                       (11)

                     (12)

É consenso entre as bibliografias que a eficiência de conversão de um catalisador 

automotivo é a razão da taxa de massa gasosa removida do constituinte de interesse no 

catalisador pela taxa de fluxo de massa constituinte dentro do catalisador, conforme equação 

(13) abaixo, por exemplo, para o CH4: 

     
 ̇       ̇      

 ̇     
 

 ̇     

 ̇     
 

 ̇      

 ̇     
   

 ̇      

 ̇     
 (13)
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Onde,      é a eficiência de conversão; 

 ̇      – vazão mássica na entrada do canal; 

 ̇       – vazão mássica na saída do canal. 

2.4.7. Temperatura de operação dos catalisadores 

Diversos autores como Heywood (1986), Kuo (1986), e (MARTINS, 2006), ressaltam 

que as reações no material catalítico bem como a velocidade destas reações dependem 

fortemente da temperatura do monólito. Quando o monólito ainda está frio, a conversão não 

está totalmente ativada e a quantidade de poluentes emitidos é significativamente maior. Em 

altas temperaturas a reação química é mais eficiente. 

Way K. Cheng (2009) afirma que os catalisadores atuais tem temperatura de ativação 

em torno de 300C. Conceitualmente, “light off” é o período de tempo em que a eficiência de 

conversão do catalisador está abaixo de 50%. A Figura 8 mostra o efeito do “light off” para a 

conversão do HC em um catalisador hipotético. Neste caso temos aproximadamente 20s de 

“light off”. 

 

Figura 8: Período de “light off” para um catalisador hipotético. 

Fonte: Zidat e Parmentier, 2003. 
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Capítulo 3 – Metodologia 

3.1. Metodologia geral  

Baseado no ciclo atual de avaliação dos níveis de emissões e nas temperaturas de 

operação do monólito propõe-se avaliar virtualmente o potencial térmico dos catalisadores e 

possíveis utilizações de tecnologias complementares que proporcionem o alcance e 

manutenção da temperatura de ativação dos catalisadores.  

Entende-se que através do pré-aquecimento e/ou aquecimento intermitente do 

catalisador, no ensaio de medição de emissões, aliado a um melhor isolamento térmico pela 

manta expansiva, pode-se incrementar e manter a temperatura do monólito o maior tempo 

possível acima dos níveis mínimos ideais à atividade catalítica. Esta intervenção já é possível 

atualmente pelas tecnologias de acúmulo de energia de escape, “energy storage”, recuperação 

de calor, aquecimento por resistência elétrica, raios infravermelhos, etc. Porém, este trabalho 

gerou dados que contribuem para analisar a viabilidade econômica da utilização destas 

propostas, em conjunto entre si ou individualmente, face às novas exigências normativas 

ambientais e, comparativamente, em substituição parcial às tecnologias de banho de metais 

preciosos, muito custosas. 

Será mostrada ainda a relação pontual entre a atividade catalítica no monólito, na 

forma de eficiência de conversão, e a temperatura média dos gases através de um gráfico de 

nível de emissões por temperatura de operação. 

Dessa forma, pretende-se desenvolver uma metodologia de mapeamento da eficiência 

catalítica do conversor em função da temperatura de operação, de modo a orientar o 

desenvolvimento de tecnologias específicas conforme os pontos e faixa de operação com 

maior necessidade de atuação. 

O Software utilizado para a modelagem computacional do sistema é o Starccm+, 

através do pacote operações DARS, que aborda uma biblioteca de equacionamentos para as 

reações químicas típicas do catalisador. O software é gratuito para fins estudantis e é 

disponibilizado no sítio da empresa CD-adapco, mediante um contato e cadastro prévio de 

usuário e senha. Porém o acesso às funções do pacote DARS só são liberadas após assinatura 

de um criterioso termo de compromisso onde o usuário se compromete a não desenvolver 

estudos relacionados à atividade nuclear (armas químicas, biológicas, etc). 
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3.2. Montagem / Configuração virtual do sistema; 

3.2.1. O Software 

A modelagem no Starccm+ utiliza parâmetros e dados (temperaturas, tempo de prova) 

que podem ser coletados nas provas físicas de avaliação de emissões, conforme a NBR 6601. 

A correta coleta destes dados pode facilitar a obtenção de resultados mais acurados. 

A interface com o software é simples, pois os comandos são realizados por botões, 

disponibilizados nas barras de ferramentas, facilmente identificáveis, conforme mostra a 

Figura 9. 

 

Figura 9: Interface geral Starccm+, exemplo de domínio de simulação.  

3.2.2. Condições gerais de contorno e iniciais. 

O gás de exaustão de composição genérica, sugerido no tutorial, foi escolhido devido à 

conveniência da modelagem para um catalisador monometálico em Platina (Pt) e devido a 

disponibilidade do equacionamento térmico e químico na biblioteca do software. A Figura 10 

mostra os elementos componentes do gás. 
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Figura 10: Componentes do gás de exaustão.  

A composição em fração mássica dos componentes está explicitada na Figura 11. 

 

Figura 11: Fração mássica dos gases.  

O corpo do suporte cerâmico foi assumido como cilíndrico e de canais com perfil 

retangular, figura 12. Foi assumido ainda que as reações são homogêneas entre todos os 

canais e, portanto, faremos a análise para um único canal, que poderá ser devidamente 

expandida para os demais. A Figura 12 mostra a geometria escolhida da malha do canal e as 

devidas fronteiras. Os eixos cartesianos de orientação também estão representados na figura. 

“Default_Fluid: inlet” é a região de entrada do fluido no canal. “Default_Fluid: pressure” é 
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a região de saída de fluxo do canal. “Default_Fluid: Default_Boundary_Region” é a região 

de interface fluido-parede. 

 

Figura 12: Geometria canal catalítico homogêneo.  

Escolhido o conversor exclusivamente em platina, considere que as fronteiras das 

paredes da geometria da Figura 12 (“Default_Boundary_Region”) são o corpo cerâmico com 

a composição de um “washcoat” genérico e somente Pt como metal precioso (Figura 13).  

 

Figura 13: Composição química do substrato cerâmico.  
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Assim, as reações que ocorrem no canal envolverão estes componentes. A Figura 14 

representa as reações possíveis para esta modelagem. 

 

Figura 14: Reações químicas entre gás de escape e substrato cerâmico.  

Para que a simulação calcule os dados de saídas, é preciso que se entre com os 

modelos de transferência de energia e massa, forças resistivas, velocidade, temperaturas, etc. 

Os modelos reativos químicos estão intrínsecos quando se escolhe a mecanismo de superfície 

reagente como “CATALYST”, como enfatizado na parte superior da Figura 13, e toda a 

modelagem química é carregada automaticamente.  

A escolha dos modelos físicos e as respectivas condições iniciais e de contorno 

dependem do nível de informações que se tem a respeito de todo o processo. Influi nesta 

escolha o nível de correlação que se tem entre o que se está simulando e a forma como as 

reações ocorrem na prática. Considerando que o nível inicial de significatividade desta 

simulação foi majoritariamente baseado em pesquisa bibliográfica e, em menor escala, em 
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dados experimentais relativamente reduzidos, optou-se por simular, inicialmente, o processo 

sob o regime de escoamento permanente, ou seja, com as condições de contorno não variáveis 

com o tempo. Esta consideração inicial pode ser então utilizada para correlacionar os diversos 

parâmetros da simulação e, posteriormente, possibilitar a análise em regime transitório, com 

análise das variáveis em função do tempo, aproximando-se assim ainda mais os resultados em 

relação à situação real. 

3.2.3. Parâmetros em regime permanente 

Para a modelagem inicial em regime permanente, os modelos físicos que regem o 

comportamento da simulação foram devidamente selecionados conforme especificado na 

Figura 15.  

 

Figura 15: Modelos físicos de equacionamento da reação e do escoamento.  

Em resumo, foram assumidas as seguintes hipóteses: 
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 Modelo de gás ideal; 

 Modelo de reações químicas conforme equacionamento do pacote Dars; 

 Gradientes de pressão e temperatura dependentes da dinâmica do fluxo; 

 Superfície reativa homogênea em todo o canal e todos canais similares; 

 Fluxo laminar no canal; 

 Gás multicomponente tratado como mistura de gases; 

 Momento tridimensional; 

 Composição de gases pré-definida; 

 Superfície do monólito reativa; 

 Regime permanente; 

 Transferência de calor unidirecional (transversal); 

 Temperatura de “light off” de 573K (300 C, conforme Figura 16, “Cold Flow 

Temperature Limit”). 

 

Figura 16: Configuração da temperatura de “light off”.  

Adicionalmente, como condições iniciais, foram assumidas 4 situações em regime 

permanente, de forma a simular o efeito da temperatura na conversão química dos gases: 

1. Temperatura do gás de entrada 773K e temperatura corpo cerâmico de 600K;  

2. Temperatura do gás de entrada 1000K e temperatura corpo cerâmico de 550K; 
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3. Temperatura do gás de entrada 1000K e temperatura corpo cerâmico de 600K; 

4. Temperatura do gás de entrada 1000K e temperatura corpo cerâmico de 1173K. 

Essas 4 situações foram tomadas como referência com base em testes no 

dinamômetro para um motor 1.8 litros Flex, 132 CV de potência. As variações na temperatura 

do gás de entrada se referem à condição de partida do motor (773K) e motor em regime 

permanente carga máxima (1000K). A temperatura do corpo cerâmico foi arbitrada visando 

simular condições de variação dos fenômenos de “light off” ou conversão plena. 

A Figura 17 mostra os pontos instrumentados para coleta destas temperaturas no 

catalisador, onde as variáveis “T_SCA_C1”, “T_SCA_C2”, “T_SCA_C3” e “T_SCA_C4” 

são as temperaturas de interesse. Foi considerado o valor médio dos 4 pontos de 

instrumentação. 

 

Figura 17: Pontos de medição de temperatura em catalisador. 

 

3.2.4. Parâmetros em regime transiente 

A partir da correlação de parâmetros iniciais em regime permanente como a influência 

da temperatura de “light off”, temperatura inicial dos gases e da superfície do canal do 

monólito, bem como a verificação da ativação química e da coerência das equações típicas da 

catálise, foi possível a modelagem da simulação com parâmetros de regime transiente em 

nível mais confiável, já que os parâmetros comuns se mostraram válidos. 
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Os modelos físicos da modelagem em regime transiente se assemelham aos 

parâmetros da modelagem em regime permanente, com as devidas variáveis se comportando 

agora também em função do tempo. A Figura 18 mostra tais parâmetros. 

 

Figura 18: Modelos físicos do regime transiente.  

Essencialmente, o regime transitório se difere em relação ao anterior devido o fato das 

variáveis serem analisadas em relação ao tempo, ou seja, o escoamento é não permanente. 

Dada a limitação do recurso computacional e, objetivando obter-se resultados prévios para 

verificação das condições de controle da simulação, o passo  de tempo de cada iteração, 

inicialmente adotado como referência (sugerido pelo tutorial do software), foi relativamente 

alto, de 0,1s, conforme Figura 19. 
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Figura 19: Intervalo de tempo de cada iteração em regime transiente.  

Após examinar os resultados de taxa de conversão do CH4 obtidos utilizando-se o 

passo de tempo de 0,1s (conversão de CH4 de 0,115%), verificou-se que os resultados (Figura 

43, página 58) estavam nada coerentes com os níveis esperados de 98% (Umicore, 2012). 

Dessa forma foi realizada uma nova simulação com o passo de tempo calculado 

especificamente para a malha da geometria em questão, conforme equacionamento de 

Courant. 

 (FAVERO, 2009) explica que o número de Courant (Co) é utilizado como critério na 

avaliação da estabilidade numérica de métodos explícitos na resolução de processos 

transientes. Em resumo, este número é utilizado para obter o valor do passo de tempo que 

garanta uma solução estável da modelagem. Segundo FAVERO, o número de Courant médio 

é dado pela relação da velocidade média U, o passo de tempo ∆t e o tamanho de célula ∆x, 

como mostrado na Equação (14). 
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 (14)

Durran (2010) por Monteiro et. al. (2013) ressalta que a condição de estabilidade só é 

aceita se       , onde Co representa o número de Courant.  

A biblioteca técnica de suporte do software STARCCM+, versão 8.04.007 

(win64/intel12.1), recomenda que, para simulações com precisão de tempo como esta, o 

número de Courant convectivo seja 1,0 na região de interesse. Isto implica que o fluido se 

moveria pelo espaço de uma célula da malha a cada passo de tempo. Portanto, para 

refinamento da solução, foi calculado o passo de tempo adequado, considerando que     . 

A Figura 20 mostra o comprimento máximo aproximado da célula da malha escolhida: 

0,0004m. Com este dado pode-se calcular o passo tempo ideal que melhor adequa o tipo de 

simulação à malha da geometria do canal. 

 

Figura 20: Dimensão máxima da célula da malha do canal. 

Considerando-se que, no pior caso, a velocidade média no canal seja igual à 

velocidade máxima na entrada do canal (14m/s), e           , o passo de tempo 

calculado é dado por:  

   
    

  
    

    

 
 

        

  
              (15)

Pelos cálculos acima chegou se ao passo de tempo da ordem de 0,0000285s. Então, 

modificando se este parâmetro na simulação, conforme Figura 21, foram gerados novos 

resultados em relação à conversão dos gases, como mostrado na seção 4.2 do capítulo 4. 
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Figura 21: Passo de tempo calculado conforme equação de Courant. 

Conforme Zidat e Parmentier (2003), diferente da condição em regime permanente, 

onde as temperaturas são estáveis e determinam a quantidade de calor trocada entre a parede 

do canal e o fluxo de gás, na condição transiente de partida a frio dos motores esta troca 

energética é essencialmente por convecção forçada (Figura 22).  

 

Figura 22: Modelo de troca de calor entre gás e parede do canal. 

A porção de calor trocado por radiação do gás para a parede é desprezível em função 

da emissividade e temperatura dos gases relativamente baixos. Assim, o coeficiente médio de 

transferência de calor utilizado foi de 15 W/m
2
K (Figura 23), conforme apresentado por 

(HAYES, FADIC, MMBAGA, & NAJAfi, 2012) em condição semelhante. Externamente a 
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temperatura de superfície do encapsulado de metal ainda não é significativa e, portanto, a 

troca de calor com o ambiente pode ser desprezada.  

 

Figura 23: Coeficiente convectivo de transferência de calor entre gás e parede. 

A velocidade de entrada do gás no canal do monólito é proporcional à vazão do gás e 

proporcional à área da seção transversal do canal. A velocidade escolhida (14m/s) está de 

acordo as demais bibliografias (Gourav A. et al, 2012), e é proporcional à vazão do motor 1.8 

e à seção do canal em questão, conforme Figura 24. 

 

Figura 24: Velocidade de entrada dos gases no canal. 
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A temperatura do gás agora escolhida está de acordo àquelas encontradas para o motor 

1.8 de 132 CV. A Figura 25 e a Figura 26 representam estas temperaturas. 

 

Figura 25: Mapa de temperaturas do catalisador de motor 1.8 

 

Figura 26: Temperatura escolhida para o gás na entrada do canal. 

Analisando cada canal individualmente, a conservação de massa é válida entre a 

entrada e saída e, portanto, a fração mássica de cada componente do gás na face de saída do 

canal foi modelada em função das reações químicas inerentes à catálise, como mostra a Figura 

27. 
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Figura 27: Fração mássica dos gases de saída como função dos produtos das reações químicas.
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Capítulo 4 – Resultados e discussões 

4.1.  Resultados em regime permanente 

Os resultados foram analisados conforme as 4 condições simuladas e os dados estão a 

seguir. 

4.1.1.  Situação 1 - Temperatura do gás de entrada 773K e temperatura corpo 

cerâmico de 600K. 

De acordo com a Figura 28, o gás perde calor para o ambiente ao longo do corpo do 

catalisador e sai à mesma temperatura do corpo cerâmico. Não houve transferência de calor 

do monólito para o gás. 

 

Figura 28: Temperatura do gás x posição no canal monolítico - Situação 1. 

De acordo com a Figura 29, com o monólito a uma temperatura acima da temperatura 

de ativação (temperatura de “light off”), houve conversão de CH4 no catalisador, reduzindo a 

fração mássica CH4 ao longo do conversor catalítico, o que indica uma boa correlação do 

modelo. O percentual de conversão foi 0,04%. Este percentual é baixo, pois, apesar do 

monólito estar na temperatura acima do “light off”, o gás não está tão quente e, portanto, a 

conversão é discreta. A tendência da curva, porém, está conforme o esperado. 
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Figura 29: Fração mássica de CH4 x posição no canal monolítico - Situação 1. 

4.1.2.  Situação 2 - Temperatura do gás de entrada 1000K e temperatura corpo 

cerâmico de 550K. 

Conforme Figura 30, o gás perde calor para o ambiente ao longo do corpo do 

catalisador e sai à mesma temperatura do corpo cerâmico. Não houve transferência de calor 

do monólito para o gás. 

 

Figura 30: Temperatura do gás x posição no canal monolítico - Situação 2. 

De acordo com a Figura 31, o monólito está a uma temperatura abaixo da temperatura 

de ativação (temperatura de “light off”), não havendo conversão de CH4 no catalisador e, 
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portanto, a fração mássica de CH4 não variou, o que mostra que o modelo respeita a 

temperatura definida de “light off”. 

 

Figura 31: Fração mássica de CH4 x posição no canal monolítico - Situação 2.  

4.1.3.  Situação 3 - Temperatura do gás de entrada 1000K e temperatura corpo 

cerâmico de 600K. 

Conforme Figura 32, o gás perde calor para o ambiente ao longo do corpo do 

catalisador e sai à mesma temperatura do corpo cerâmico. Não houve transferência de calor 

do monólito para o gás. 

 

Figura 32: Temperatura do gás x posição no canal monolítico - Situação 3. 
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De acordo com a Figura 33, com o monólito a uma temperatura acima da temperatura 

de ativação (temperatura de “light off”), houve conversão de CH4 no catalisador (0,05%), 

reduzindo a fração mássica de CH4 ao longo do conversor catalítico, o que indica uma boa 

correlação do modelo. 

 

Figura 33: Fração mássica de CH4 x posição no canal monolítico - Situação 3.  

4.1.4.  Situação 4 - Temperatura do gás de entrada 1000K e temperatura corpo 

cerâmico de 1173K. 

Conforme Figura 34, o gás recebe calor ao longo do corpo do catalisador e sai à 

mesma temperatura do corpo cerâmico. O monólito transferiu calor para o gás. 

 

Figura 34: Temperatura do gás x posição no canal monolítico - Situação 4. 
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De acordo com a Figura 35, com o monólito a uma temperatura acima da temperatura 

de ativação (temperatura de “light off”), houve conversão de CH4 no catalisador reduzindo 

consideravelmente a fração mássica de CH4 ao longo do conversor catalítico (70% de 

conversão), o que indica uma boa correlação do modelo, além de uma relação direta da taxa 

de conversão dos gases com a temperatura do monólito. Este valor está coerente, pois, 

atualmente, os catalisadores são especificados para permitir emissões a um nível que 

represente, em média, a metade do valor máximo de poluentes permitido pela legislação, 

como faixa de segurança. Ou seja, mesmo que o catalisador trabalhe com uma eficiência de 

50%, ainda se estaria respeitando a legislação.  

 

Figura 35: Fração mássica de CH4 x posição no canal monolítico - Situação 4. 

De acordo com a Figura 36, a taxa de conversão da fração mássica de CH4 no 

catalisador aumenta à medida que se aumenta a temperatura. A conversão vai de 0%, quando 

a temperatura do monólito está abaixo da temperatura de “light off”, até 70%, quando o 

monólito atinge a temperatura máxima de operação (1173K) estipulada.  
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Figura 36: Fração mássica de CH4 x Temperatura do gás. 

De acordo com a Figura 37, e com o monólito a uma temperatura acima da 

temperatura de ativação (temperatura de “light off”), houve conversão de CO2 no catalisador, 

aumentando a fração mássica de CO2 nos produtos, ao longo do conversor catalítico, o que 

indica uma boa correlação do modelo, já que o CH4 reage formando H2O e CO2. 

 

Figura 37: Fração mássica de CO2 x posição no canal monolítico. 

A Figura 38 confirma a boa correlação dos dados, já que a solução converge, quando 

mostra que a dispersão nos valores tem tendência decrescente. Há de se observar que a 

convergência do parâmetro “energy”, ou seja, energia, não foi adequada. Apenas pelos 
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resultados em regime permanente não foi possível identificar a causa de tal dispersão, mas no 

que se difere em relação ao regime transiente, isto pode ter ocorrido provavelmente por 

considerar a transferência de calor apenas em função da temperatura. 

 

Figura 38: Nível de dispersão do modelo simulado. 

4.2.  Resultados em regime transiente 

A simulação em regime transiente foi possível após correlação da metodologia na 

simulação em regime permanente. Através da análise dos resultados apresentados, do 

refinamento teórico dos dados de entrada e condições de contorno, pode-se verificar a 

tendência de conversão dos gases na saída do canal, em relação aos equacionamentos e 

considerações feitas na revisão bibliográfica.  Assim, os resultados apresentados em regime 

permanente evidenciaram a influência da temperatura dos gases de exaustão e da temperatura 

da parede do monólito nos níveis de conversão após o conversor catalítico.  Com isso, pode-

se adaptar os parâmetros da simulação ao regime transiente com a perspectiva de que a 

tendência das curvas iriam se manter. 

4.2.1. Critério de parada da simulação 

Os dados foram analisados após estabilização da temperatura dos gases na saída do 

canal. A simulação foi parada quando decorridas 7311 iterações para um total de 

aproximadamente 73 segundos procedidos, conforme Figura 39. 
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Figura 39: Parada da simulação para análise de dados. 

Após decorridas essas iterações, o conjunto entra em equilíbrio térmico e o nível da 

temperatura dos gases na saída do canal não mais variava com o tempo e, portanto, a análise 

dos dados é extensível para valores de iterações maiores que este. Além disso, como a 

intenção é avaliar o nível das emissões na partida a frio, esta análise se concentra nos 30 

primeiros segundos de funcionamento do motor. 

4.2.2. Análise de emissões e temperatura 

À medida que o gás quente, oriundo do motor a combustão, atravessa o canal do 

monólito, esse perde calor para o canal e a temperatura do gás no centro do canal cai ao longo 

do comprimento do canal, conforme Figura 40.  
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Figura 40: Temperatura do gás ao longo do canal do monólito. 

A temperatura do gás na interface com a parede do canal cai com a transferência de 

calor para as paredes do canal e sobe levemente após receber calor da reação química. 

Quando as taxas de transferência de calor se anulam a temperatura estabiliza, conforme 

Figura 41. 

 

Figura 41: Temperatura do gás na parede do canal. 

A temperatura média ao longo da parede do canal é representada abaixo pela Figura 

42. 
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Figura 42: Temperatura média da parede do canal. 

A tendência da reação catalítica está bem representada nas Figuras Figura 43, Figura 

44 e Figura 45 à medida que mostra o CH4 sendo consumido na reação e formando o CO2, o 

que está de acordo com a equação (2) na página 31. 

 

Figura 43: Oxidação do poluente CH4. 



58 

 

 

Figura 44: Formação do CO2 ao longo do canal. 

 

Figura 45: Formação do CO2 na parede do monólito. 

Após cada iteração da simulação, resíduos são produzidos e indicam a confiabilidade 

das equações de governo para cada parâmetro da solução. Em geral, os níveis de resíduos 

devem decrescer conforme a solução converge. A Figura 46 representa a confiabilidade e a 

convergência da simulação com os parâmetros inicialmente adotados no regime transiente. 
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Figura 46: Convergência de parâmetros da simulação. 

Após refinamento da simulação, com as considerações feitas sobre a escolha do passo 

de tempo adequado para garantir a estabilidade da solução encontrada, percebeu-se uma 

evidente melhora na representatividade da conversão catalítica, o que pode ser constatado 

pelas figuras abaixo. 

 

Figura 47: Conversão de CH4 com passo de tempo conforme Courant. 

A Figura 47 mostra que a simulação agora converge para níveis reais de conversão, 

atingindo 85% de eficiência de conversão do CH4, conforme equação (16) logo a seguir. A 

Figura 48 confirma a tendência de que o CH4 oxidado se converte em parte em CO2 e, 

portanto, a fração de CO2 convertida aumentou consideravelmente em relação aos níveis 

apresentados na Figura 44 da página 58. 
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Figura 48: Conversão de CO2 para passo de tempo conforme equação de Courant. 

 A variação da fração mássica de CH4 em relação à temperatura do gás é explicitada na 

Figura 49.  

 

Figura 49: Fração mássica de CH4 em relação à temperatura dos gases. 

Este comportamento está conforme o esperado, dado que os metais nobres na parede 

do catalisador se ativam com o aumento da temperatura. Assim, pode ser observar que a 

temperatura em que as reações químicas ocorrem influi diretamente nos níveis de conversão 

dos gases, o que é traduzido em termos de eficiência catalítica. Como citado anteriormente na 

página 31, esta eficiência é dada pela equação (13). Para o CH4 então teríamos: 

       
 ̇      

 ̇     
   

     

    
             (16)

Com este resultado, conforme dito anteriormente, os catalisadores modernos 

provavelmente estariam respeitando a legislação, já que trabalham com coeficiente de 

segurança próximo a 2, ou seja, mesmo com 50% de eficiência o nível de emissões se mantém 
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dentro do limite para os primeiros 80 mil quilômetros. Esta técnica é empregada de forma a 

evitar que a degradação parcial do catalisador não venha a comprometer o respeito à 

legislação.  

Como era de se esperar, conforme apresentado nas equações de (1) a (8), não há 

presença de CO nos produtos (Figura 50), já que as reações são estequiométricas. 

 

Figura 50: Fração mássica de CO nos produtos. 

Apesar dos resultados sugerirem coerência nos níveis de eficiência catalítica para 

conversão dos gases, os resíduos da simulação para CH4 e O2 estão fora dos níveis de 

convergência recomendados pelo software (0 a 1), como mostrado na Figura 51. 

 

Figura 51: Convergência da simulação em regime transiente, com passo de tempo menor. 

Como as falhas nos resíduos são pontuais e inconstantes, acredita-se que a malha 

escolhida tenha forte influência sobre os resíduos e a convergência absoluta da simulação. 
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Neste sentido, foi feito um refinamento da malha do canal de modo a diminuir o tamanho dos 

elementos geométricos utilizados. A Figura 52 mostra um detalhe da nova malha gerada, no 

momento próximo à iteração de número 7400.  

 

Figura 52: Detalhe de malha refinada. 

A Figura 53 enfatiza o quão forte é a influência da malha escolhida sobre a 

significatividade e convergência da solução. Mostra ainda que, apesar dos níveis globais de 

cada parâmetro estarem decrescendo, ainda se faz necessária uma análise mais profunda em 

relação à malha gerada para melhor representar o volume de controle da simulação. 
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Figura 53: Resíduos da simulação após refinamento de malha. 

Assim, no intuito de melhorar a correlação global do sistema, modificou-se 

drasticamente a geometria da malha. A Figura 54 abaixo representa uma geometria mais fiel, 

dimensionalmente, à geometria real do canal monolítico. Conforme (HAYES, FADIC, 

MMBAGA, & NAJAfi, 2012), apesar da geometria real do canal ser um perfil quadrado, esta 

pode ser aproximada por um perfil circular de diâmetro hidráulico igual à dimensão do lado 

no perfil quadrado, dado que após o banho de metais as quinas do canal são preenchidas com 

o washcoat e o perfil formado mais se aproxima da forma circular. Assim, como na prática o 

canal monolítico tem 1 mm de lado, o novo perfil adotado tem diâmetro de 1 mm. 

 

Figura 54: Nova malha de perfil cilíndrico. 
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Com a mudança no perfil da malha, os níveis dos resíduos reduziram a níveis aceitáveis 

(menor que 1), conforme mostra a Figura 55: 

 

Figura 55: Resíduos para simulação com malha cilíndrica 

Porém a nova malha é complexa e com um número de elementos sensivelmente maior 

que a anterior e, portanto, a solução fica limitada pelos recursos computacionais utilizados. 

Sendo assim, a simulação não pode ser completada a ponto de se obter os níveis de conversão 

dos gases, pois já de início aparece mensagem de erro devido à memória insuficiente.
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Capítulo 5 – Conclusões. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que houve boa correlação dos dados; 

pode-se confirmar a tendência da influência da temperatura nos níveis de emissões: quanto 

maior a temperatura maior a taxa de conversão; confirma a tendência de transferência de 

energia da fonte mais quente para a mais fria; apresenta boa correlação da reação química 

quando mostra a tendência correta de variação das frações mássicas do CH4 e do CO2; 

confirma o efeito do “light off” quando, variando-se a faixa de temperatura para mais ou 

menos em torno do valor de referência, a conversão do CH4 acontece ou não; o gráfico de 

dispersão dos valores indica uma convergência dos modelos; a troca de calor muito rápida 

sinaliza que deve ser feito uma revisão nas taxas de transferência de calor ou coeficientes 

condutivos/convectivos. 

Acredita-se que a metodologia aqui desenvolvida serviu de referência para analisar a 

variação nos níveis de emissões em relação à temperatura do catalisador, frente às diversas 

formas de aquecimento do catalisador, seja atuando diretamente no monólito ou aquecendo o 

mesmo via fontes suplementares citadas anteriormente, além da forma natural pelo gás de 

escape. 

O efeito do aquecimento rápido do catalisador antes da partida do motor pode ser 

simulado pela primeira situação proposta na seção 4.1.1 do capítulo 4 onde, na Figura 29, se 

percebe que o gás tende a ser convertido visto que a temperatura inicial da parede do canal era 

de 600K, ou seja, acima da temperatura de “light off”. Abaixo desta temperatura a simulação 

via regime permanente não é adequada para simular os efeitos do aquecimento prévio do 

corpo cerâmico em relação à partida do motor e os níveis de emissões. 

A seção 4.2 deste trabalho mostrou a redução nos níveis de emissões nos primeiros 

segundos de operação, para o regime transiente, à medida que a temperatura do monólito 

adquiria energia transferida pelo gás de escape. Assim, pode-se avaliar qualitativamente o 

efeito nos níveis de emissões, pelo incremento rápido de temperatura, representado pela alta 

taxa de transferência de calor adotada como referência, após a partida do motor. 

A simulação foi desenvolvida desconsiderando-se o efeito do isolamento térmico do 

corpo cerâmico do monólito, em relação ao ambiente externo, nos níveis de emissões 

veiculares. Este comportamento deverá ser analisado comparando-se os dados aqui obtidos 
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com uma simulação semelhante, porém considerando troca energética entre o ambiente 

externo e o conjunto do conversor catalítico. 

Espera-se ainda que, com o refinamento da malha, os resultados sejam mais 

significativos, já que nestes primeiros modelos buscava-se a correlação adequada da tendência 

de variação dos diversos parâmetros. 

Após afinamento do modelo, espera-se obter dados com a confiabilidade que 

permitam traçar alternativas de tecnologia para suavização do efeito de “light off”. Porém, 

este refinamento deve estar alinhado com computadores de maior potencial possível, para 

viabilizar a simulação. 

Com este cenário, entende-se que o trabalho aqui proposto pode trazer benefícios 

significativos na análise da eficiência dos conversores catalíticos, quando ajustados ao maior 

número de parâmetros experimentalmente conhecidos e fazendo as devidos refinamentos de 

malha conforme a geometria a ser analisada. 
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