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Resumo 

O transporte rodoviário é responsável por uma quota considerável das emissões de poluentes, 

portanto importa estudar a influência do declive da estrada e o efeito de aumentos nas variáveis 

dinâmicas no consumo de energia e nas emissões de poluentes para os diferentes contextos de 

condução. Desta forma, foi monitorizado em condições reais de circulação um veículo ligeiro de 

passageiros movido a gasóleo (EURO 6). Com os dados recolhidos caracterizou-se o veículo, a sua 

caracterização, bem como a quantificação dos impactos energéticos e ambientais foi feita recorrendo 

à metodologia VSP. Além disso, utilizando os dados dos ensaios realizados foi desenvolvida e 

validada uma ferramenta que diferencia os diferentes contextos de condução de um lote de dados. 

Com esta ferramenta foram desenvolvidas duas metodologias que foram aplicadas aos dados 

recolhidos na caracterização do veículo e a outros. 

Os resultados da análise da influência do declive da estrada demostram que em todos os contextos e 

modos as variáveis mais sensíveis foram as emissões de NOx, variando de 11.3 a 553%, e o par 

combustível/CO2,, de 19.9 a 242%. As variáveis mais sensíveis à diminuição dos declives negativos 

foram o par combustível/CO2, variando de -52.4 a -14.4%. Aumentos nas acelerações médias 

positivas resultam em aumentos no consumo e nas emissões. Para contexto urbano e extra-urbano 

aumentos na velocidade média não resultaram em aumentos nas emissões. Em auto-estrada, só nas 

velocidades mais altas se verificaram aumentos no consumo e nas emissões. As conclusões para o 

VSP médio positivo foram semelhantes às para a velocidade média.  

 

Palavras-chave: condições reais de condução; EURO 6; consumo de energia; emissão de 

poluentes; declive da estrada; variáveis dinâmicas. 
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Abstract 

Road transport is responsible for a considerable amount of pollutants emissions, so it is important to 

study the influence of road grade and the effect of increases in dynamic variables on energy 

consumption and pollutants emissions for the different driving contexts. In this way, a diesel-powered 

light duty vehicle (EURO 6) was monitored under real driving conditions. With the data collected the 

vehicle was characterized, its characterization, as well as the quantification of the energetic and 

environmental impacts was done using the VSP methodology. In addition, using the data from the 

experiments, a tool differentiates the different driving contexts of a batch of data was developed and 

validated. With this tool two methodologies were developed that were applied to the data collected in 

the characterization of the vehicle and others. 

The results of the analysis of the influence of the road grade show that in all contexts and modes the 

most sensitive variables were the emissions of NOx, ranging from 11.3 to 553%, and the fuel / CO2 

pair, from 19.9 to 242%. The most sensitive variables to the decrease of the negative slopes were the 

fuel / CO2 pair, varying from -52.4 to -14.4%. Increases in mean positive acceleration result in 

increases in consumption and emissions. For urban and extra-urban context increases in average 

speed did not result in increases in emissions. On the motorway, only at the highest speeds did 

emissions increase. The conclusions for the mean positive VSP were like those for the average 

speed. 

Keywords: real conditions; EURO 6; energy consumption; emission of pollutants; road grade; 

dynamic variables. 
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PEMS Portable Emission Measurement Systems 

PM Particulate Matter 

RDE Real Driving Emissions test procedure 

RPA Relative Positive Acceleration 

SCR Selective Catalytic Reduction 

SFTP Supplemental Federal Test Procedure 

SO2 Dióxido de Enxofre 

tep Tonelada equivalente de petróleo 

UDC Urban Driving Cycle 

UE  União Europeia 

VOC Volatile Organic Compound 
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Nomenclatura 

VSP Vehicle Specific Power 

v Velocidade instantânea do veículo 

a Aceleração do veículo 

apos Aceleração positiva do veículo  

g Aceleração da gravidade 

φ Inclinação da estrada 

v̅ Velocidade média do veículo  

VSP ≥ 0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ VSP maior ou igual a zero médio 

freq. paragens Frequência de paragem do veículo  

Consumox Consumo do veículo testado conduzido no percurso x 

vx̅ Velocidade média do veículo no percurso x 

Ci
VSP Consumo do veículo testado no modo VSP i 

%ti % de tempo despendida no modo VSP i 

Ey Emissões do poluente y no percurso x 

Ei
VSP Emissões do veículo testado no modo VSP i para o poluente y 

var 
Variável que se está a tratar, por exemplo, declive, velocidade média ou 

aceleração média positiva, etc 

varmodo z 
Variável para a qual se quer avaliar o impacte, por exemplo, as emissões de 

NOx para o modo 6 (z=6) de declive 

varref 
Valor da variável (var), para o caso de referência, ou seja, um percurso sem 

declive 

c 
Contexto de condução ao qual se refere a variável que se está a tratar, por 

exemplo, a aceleração média positiva para contexto urbano 

varc̅̅ ̅̅ ̅̅  
Valor médio da variável (var) em todos os ciclos considerados para os casos 

em contexto de condução c 

σc
var 

Desvio padrão dos elementos da variável (var) em todos os ciclos em 

contexto de condução c 

limite inferiorc
var Limite inferior da variável (var) para o contexto de condução c 

limite superiorc
var Limite superior da variável (var) para o contexto de condução c 

M média 

D.P Desvio padrão 

V Variação 
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1. Introdução 

 Enquadramento 

O desenvolvimento da Humanidade está fortemente ligado ao desenvolvimento dos meios de 

transportes. À medida que os meios de transporte se iam desenvolvendo a Humanidade tinha a 

possibilidade de percorrer maiores distâncias num menor espaço de tempo, possibilitando assim um 

maior volume de transporte de pessoas, bens e mercadorias. Esta nova possibilidade levou ao 

crescimento das cidades para a periferia, onde outrora existia espaço rural, ao desenvolvimento da 

economia e à melhoria da qualidade de vida da nossa espécie [58].  

O sector dos transportes alberga meios rodoviários, ferroviários, aéreos, marítimos e outros. A 

espécie Humana está fortemente dependente deste sector, o que leva a que este sector seja 

responsável por um grande consumo de energia. Como se pode comprovar pelos dados do Eurostat 

[1], no ano de 2014, os transportes tiveram um peso de 33.2% no consumo total de energia final dos 

28 estados membros da União Europeia (UE). Nestes 33.2% que representam os transportes, 82% 

dizem respeito aos transportes rodoviários. Dentro do sector dos transportes, os veículos ligeiros são 

os responsáveis pela maior fatia de consumo energético, com cerca de 0.4 mil biliões de tonelada 

equivalente de petróleo (tep), 57% do total do sector, segundo a Energy Information Administration 

[2]. 

De acordo com um relatório da agência internacional de energia [3], o sector dos transportes tem um 

importante contributo para a poluição do ar atmosférico, contribuindo com óxidos de azoto (NOx), 

material particulado (PM), monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (VOC) como 

pode ser observado na Figura 1. Este contributo resulta do grande consumo energético deste sector.  

 

 

Figura 1 - Poluentes primários do ar atmosférico e as suas fontes. Fonte [3]. 
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No caso da UE o sector dos transportes foi o único que desde 1990 até 2007 sofreu um aumento das 

emissões de gases de efeito estufa em 25%. Depois, de 2007 até 2012 decresceu 5%, mantendo-se 

nos 20%, face a 1990, até 2014 com uma ligeira tendência de subida, conforme apresentado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Evolução das emissões dos gases de efeitos de estufa por sector, da UE. Fonte [1]. 

 

Através da análise Figura 3 verifica-se que dentro do sector transportes, que o transporte rodoviário é 

responsável por uma quota considerável das emissões de poluentes atmosféricos, o que demonstra 

a forte dependência do transporte rodoviário dos combustíveis fósseis. 

 

 

Figura 3 - Distribuição das emissões dos principais poluentes atmosféricos no sector dos transportes, na UE. 
Fonte [4]. 

 

Segundo um relatório da agência internacional de energia [3], a poluição do ar é o quarto maior fator 

de risco para a saúde humana, a nível mundial, após a pressão arterial elevada, os riscos 

alimentares e o tabagismo. As últimas estimativas apontam para 6.5 milhões de mortes prematuras 

devidas à poluição do ar [3]. Entre os principais poluentes do ar atmosférico, o material particulado é 



3 
 
 

o mais prejudicial à saúde humana. Os óxidos de enxofre, os óxidos de azoto e o ozono troposférico 

estão associados a um grande leque de doenças. Além do risco para a saúde humana, a poluição do 

ar também é um risco para o meio ambiente, para todos os outros seres vivos, para a economia, 

para os alimentos (incluindo a água) e para a segurança, conforme apresentado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - A poluição atmosféricas, das fontes aos impactes. Fonte [3]. 

 

No caso especifico dos veículos ligeiros, pelas razões enunciadas anteriormente, o controlo das 

emissões de poluentes e da eficiência energética tem vindo, gradualmente, a ficar mais exigente, 

através da imposição de metas pela UE para os automóveis ligeiros. Em relação às emissões de 

dióxido de carbono (CO2), para 2015 a UE tinha como objetivo que os veículos novos registados 

teriam que cumprir um limite máximo, médio da frota, de 130 g CO2/km, o que corresponde a um 

consumo médio de combustível de 5.6l/100km, no que respeita a veículos movidos a gasolina, e 

4.9l/100km para veículos a gasóleo. Já existem metas para 2021, que ditam um máximo de 

95 g CO2/km e um consumo médio de 4.1l/100km para os automóveis a gasolina e 3.6l/100km para o 

caso dos automóveis movidos a gasóleo [5].  

A UE não se limita a controlar as emissões de CO2, além disso as emissões de poluentes, tais como 

PM, hidrocarbonetos (HC), CO e NOx também são controladas. Este controlo é feito através das 

designadas normas EURO. Nos dias de hoje a norma que se encontra em vigor é a EURO 6, para 

veículos de passageiros, cujos limites máximos de emissões de poluentes para veículos ligeiros de 

passageiros movidos a gasóleo são: 
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• CO = 0.50 g/km; 

• 𝑁𝑂𝑥= 0.08 g/km; 

• HC + 𝑁𝑂𝑥 = 0.170 g/km; 

• Partículas = 0.005 g/km; e 

• Número de partículas = 6𝑥1011 𝑘𝑚−1 [33]. 

 

No entanto se não existirem mecanismos apropriados para a verificação do cumprimento da norma 

nada garante que esta esteja a ser cumprida, a questão que se levanta é, como se garante o 

cumprimento da norma pelos novos veículos registados na UE? De maneira a verificar se a norma é 

cumprida realiza-se um teste em banco de rolos, nos quais são reproduzidos ciclos de condução em 

que se controla a velocidade ao longo do tempo. O teste tem como função aferir a energia utilizada 

pelo veículo e as emissões dos poluentes acima referidos [7]. 

Os moldes atuais em que são realizados os testes para aferir se os veículos cumprem as normas 

EURO estão a ser alvo de duras críticas, pois não são representativos da realidade em que os 

mesmos vão operar, assim sendo os valores obtidos em laboratório diferem dos valores obtidos em 

testes realizados em condições reais de operação [8].  

Por forma a colmatar esta discrepância, ou seja, ter um teste que se aproxime mais das condições 

em que o veículo vai operar a Comissão Europeia vai introduzir o Real Driving Emissions test 

procedure (RDE) a partir de 1 de setembro de 2017, [6]. O RDE consistirá num teste levado a cabo 

em condições reais de condução, este teste terá que obedecer a regras de modo a ser considerado 

como válido. Um dos objetivos destas regras será o de reduzir ao máximo as formas influenciar os 

resultados, conforme nos regulamentos [9,10]. 

As condições ambientais em que o RDE pode ser realizado, em termos de altitude e temperatura, 

variam desde o nível do mar até 1300m e de -7ºC a 35ºC, conforme resumido na Tabela 1. Desta 

forma, interessa comparar os resultados de testes realizados nos extremos destes intervalos e tirar 

dai conclusões quanto à qualidade da legislação que entrará em vigor à data de 1 de setembro de 

2017, pois as diferenças entre os extremos dos intervalos é considerável. Caso se verifiquem 

diferenças muito significativas dentro dos intervalos de condições em que se podem realizar os 

testes, o comportamento esperado das marcas será o de tirar vantagens dessas diferenças por 

forma a obter um melhor resultado na certificação dos seus veículos. Resultados esses que não irão 

de encontro à realidade. 
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Tabela 1 – Condições ambientais para a realização de testes em estrada, RDE. Adaptado de [9]. 

Altitude 
(relativamente ao nível do mar) 

Condições moderadas 𝒉 ≤ 𝟕𝟎𝟎𝒎 

Condições alargadas 𝟏𝟑𝟎𝟎 ≥ 𝒉 > 𝟕𝟎𝟎𝒎 

Temperatura 

Condições moderadas 𝟑𝟎 ≥ 𝑻 ≥ 𝟎 ℃ 

Condições alargadas −𝟕 ≤ 𝑻 < 𝟎  𝒐𝒖  𝟑𝟓 ≥ 𝑻 > 𝟑𝟎 ℃ 

 

Apesar do exposto anteriormente e de haver espaço para melhorar, o saldo é positivo, isto é, ao 

longo dos últimos anos a indústria automóvel tem realizado um esforço para reduzir as emissões de 

poluentes ao melhorar a eficiência dos veículos e introduzindo novas tecnologias, como por exemplo, 

tecnologias para controlo de emissões de poluentes, tais como catalisador de redução seletiva, 

sistema para recirculação de gases de escape, start and stop [11]. A indústria também está a tentar 

aos poucos abandonar os combustíveis fosseis, isto pode ser concluído pela aposta das marcas em 

tecnologias hibridas e elétricas. Será uma questão de tempo até termos uma Europa em que a 

mobilidade será quase 100% elétrica [57].  

 

 História dos ensaios de controlo de emissões em automóveis  

Com o início das preocupações do Homem com a qualidade do ar surgiu a necessidade de se 

perceber quais as causas da sua degradação, sendo o sector dos transportes uma das principais 

fontes [3]. 

Com a evolução tecnológica surgiram técnicas de quantificação de impactes energéticos e 

ambientais dos veículos. Existem técnicas quer experimentais, quer numéricas. Uma vez que o 

âmbito desta tese é experimental, os próximos parágrafos serão dedicados à abordaram de técnicas 

experimentais.  

Em termos de metodologias experimentais existem duas opções, medições em condições 

controladas e medições em condições reais de circulação.  

As medições em condições controladas são realizadas em instalações laboratoriais fixas. O ensaio 

poderá ser realizado de uma de duas formas, diretamente no motor ou nas rodas do veículo. Para 

impor as condições de um ciclo de condução ao elemento a ensaiar é utilizado um dinamómetro. 

Caso se ensaie o motor, o ensaio é realizado num banco de motor, mas caso se opte por ensaiar o 

veículo completo terá que se recorrer a um banco de rolos, sendo o esquema deste último caso 

apresentado na Figura 5. Ambas as soluções são formas de ligar o dinamómetro ao elemento a 

ensaiar. Durante o ensaio são monitorizadas as emissões e armazenadas em sacos para depois a 

partir de aí analisar consumos e emissões de poluentes.  
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Figura 5 – Esquema exemplificativo de um ensaio em banco de rolos. Fonte [7]. 

 

Nos dias de hoje a certificação dos veículos é realizada em condições controladas, em que o 

dinamómetro impõe resistência de acordo com o ciclo de condução determinado pelo condutor. Os 

ciclos de condução que se impõem aos veículos encontram-se padronizados. O ciclo com o qual se 

afere o cumprimento das normas depende da categoria do veículo e do local do globo para o qual se 

quer certificar o veículo. Nos Estados Unidos da América (EUA) utilizam-se os ciclos FTP (Federal 

Test Procedure) e SFTP (Supplemental Federal Test Procedure), enquanto na UE se opta pelo 

NEDC (New European Driving Cycle) [7]. No entanto, os ciclos de condução têm sido alvo de críticas, 

pois são pouco representativos da realidade que os automóveis irão enfrentar. Especialmente o 

NEDC pois impõe cargas reduzidas que são estatisticamente pouco representativas da realidade [7], 

pelo que se verificam diferenças significativas entre os valores de emissões e consumos obtidos pela 

certificação e os valores que se obtêm em condições reais de circulação [8][38]. 

Após terem sido detetadas as discrepâncias entre os valores de certificação em condições 

controladas e os valores para condições reais foram realizados estudos para quantificar essas 

diferenças. Conclui-se que os consumos de combustível em condições reais são, em média, 

superiores entre 10 a 15% para veículos a gasolina e entre 12 a 20% no caso dos veículos a gasóleo 

[39]. No que diz respeito às emissões de poluentes, obtiveram-se 40% mais emissões, em média, em 

condições reais de condução. Importa referir as emissões médias de 𝑁𝑂𝑥, para o caso dos veículos a 

gasóleo verificaram-se ser 7,1 vezes superiores ao valor limite da norma EURO 6 [39]-[45].  

Apesar das críticas ao ensaio em banco de rolos, este apresenta a vantagem de ser realizado em 

condições controladas, o que lhe confere maior especificidade, permitindo uma maior convergência e 

comparação dos resultados obtidos. O ensaio em condições controladas apresenta limitações 

quando comparado com um ensaio realizado em condições reais de condução, tais como, a 

inexistência de inclinação, estar dependente dos ciclos de condução predefinidos e a utilização de 

dinamómetro para simular condições reais [7][8]. 
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As medições em condições reais de circulação podem ser realizadas de diferentes formas, sendo as 

mais comuns as seguintes: 

• Remote Sensing; 

• Recolha de informação através da porta OBD (On Board Diagnostics) e de outros tipos de 

dispositivos; e 

• Através de sistemas portáteis de recolha de dados relativos às emissões, os denominados 

Portable Emission Measurement Systems (PEMS). 

O Remote Sensing é um método de quantificação de emissões de forma remota, ou seja, não 

necessita de contacto direto com o veículo. A medição de forma remota é conseguida através da 

colocação de dispositivos na via onde se pretende efetuar as medições, tal como esquematizado na 

Figura 6. Os dispositivos utilizados são: 

• Analisar de gases; 

• Radar; e 

• Câmara de vídeo [46]. 

 

 

Figura 6 – Exemplo do método Remote Sensing. Fonte [46]. 

 

O analisador de gases utiliza tecnologia baseada em radiação infravermelha e ultravioleta, 

recorrendo a um princípio baseado na absorção dos gases emitidos. À passagem de cada veículo 

são realizadas medições por forma a quantificar os gases de escape emitidos. A concentração de 

CO, HC e CO2 é proporcional à quantidade de radiação infravermelha absorvida por essas espécies, 

enquanto que a concentração de NOx é proporcional à quantidade de radiação ultravioleta absorvida 

pela própria espécie [7][46]. 

A técnica de Remote Sensing tem algumas vantagens, tais como a capacidade de efetuar um 

elevado número de medições num curto espaço de tempo, o que facilita a obtenção de uma elevada 
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amostra. Porém o tamanho da amostra dependerá do local onde as medições se estão a realizar. A 

tecnologia utilizada por esta técnica permite identificar o veículo ao qual pertencem as emissões. No 

entanto, por se efetuarem medições num local fixo, não permite recolher dados relativos às emissões 

de um veículo ao longo do seu percurso, pelo que estas medições estão sempre dependentes do 

local onde se recolhem.  

Uma outra forma de obter dados de veículos em condições reais de circulação é através da porta 

OBD. A porta OBD permite recolher dados segundo a segundo da velocidade do veículo, consumo 

de combustível, rotação do motor, carga do motor, temperatura exterior, temperatura do líquido de 

refrigeração, e outros. A recolha de dados através da porta OBD é muitas vezes acompanhada pela 

recolha de dados relativos à posição do veículo, isto é coordenadas geográficas, latitude, longitude e 

altitude. Estes dados são recolhidos através de sistemas de GPS (Global Positioning System). A 

recolha instantânea da aceleração, com acelerómetro, também pode ser realizada para 

complementar os dados recolhidos. Este método é uma boa solução para obter informações relativas 

ao funcionamento do motor e da dinâmica de condução ao longo de uma viagem [17]. 

Os PEMS são equipamentos que permitem obter informações quanto às emissões de poluentes CO2, 

CO, HC, PM e NOx, quantificando-as instantaneamente [47]. Regra geral os PEMS permitem também 

recolher dados da porta OBD do veículo, o que lhes confere a capacidade de obter informações da 

dinâmica do veículo e informações que caracterizam o funcionamento do motor, entre outros. A 

monitorização de um veículo com um PEMS necessita de preparação prévia do veículo para receber 

o dispositivo e posterior montagem. As grandes desvantagens deste equipamento são o seu peso 

elevado, que pode atingir os 80kg, e o elevado volume que o torna intrusivo e pouco prático, como 

pode ser visto na Figura 7 [48]. 

 

 

Figura 7 – Exemplo de PEMS montado num veículo. Fonte [49]. 
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 Estado da arte 

Na presente secção ir-se-á analisar trabalho relevante, relacionado com o tema da dissertação, 

dando enfoque a fatores externos à condução, tais como o contexto de condução, a topografia, a 

temperatura ambiente e também o fator humano (estilo de condução), bem como o seu impacte nas 

emissões de poluentes e consumo de combustível. 

 

Contexto de condução 

Num trabalho realizado por Kwon et al. [50] foram realizadas medições das emissões de NOx de 6 

veículos ligeiros de passageiros movidos a gasóleo em condições reais de circulação, com recurso a 

PEMS. Os percursos foram realizados na área metropolitana de Seoul, Coreia do Sul, incluindo 

itinerários urbano, extra-urbano e auto-estrada. Os resultados dos testes foram analisados de acordo 

com o tipo de percursos e outros fatores (condições de condução, métodos para análise de dados e 

temperatura ambiente). Para as rotas testadas, as emissões médias de NOx dos veículos testados 

foram 0.508 g/km, 0.428 g/km e 0.291 g/km respetivamente em urbano, extra-urbano e auto-estrada 

no percurso 1, e 0.531 g/km, 0.412 g/km e 0.199 g/km para o percurso 2 nesses três contextos. O 

que distingue ambos os percursos é a agressividade da condução, sendo que no percurso 1 a 

condução foi mais agressiva que no percurso 2, o que se traduziu numa carga maior exigida ao 

motor. 

Os autores O´Driscoll et al.[51] realizaram um estudo em que analisaram as emissões de NOx e NO2 

(dióxido de azoto) para uma amostra de 39 veículos ligeiros de passageiros (Euro 6) movidos a 

gasóleo ao longo de um percurso composto por secções urbanas e de auto-estrada. As medições 

foram realizadas com recurso a PEMS tendo-se concluído que nos itinerários urbanos as emissões 

de NOx foram 1.7 vezes superiores às de auto-estrada. Os autores descobriram que esta diferença 

se deve, em parte, às acelerações mais frequentes que caracterizam os trajetos urbanos. É sugerido 

pelos autores que as emissões em urbano podem ser reduzidas se se melhorar a eficiência da 

gestão do tráfego e promovendo uma condução mais ecológica. 

André e Rapone [45] tendo como base dados recolhidos no âmbito do projeto europeu ARTEMIS 

(Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems) construíram um 

conjunto de ciclos de condução especificamente concebidos para caracterizar a influência das 

condições a que o veículo está sujeito enquanto está a ser testado. Ou seja, estes ciclos foram 

construídos de maneira a caracterizar a forma como a dinâmica e o tipo percurso do ciclo influenciam 

as emissões de poluentes (CO, HC, NOx, CO2).  

Para caracterizar as emissões de poluentes foi realizada uma análise de variância e as emissões 

foram classificadas de forma qualitativa. Os ciclos obtidos foram utilizados para realizar medições em 

nove veículos ligeiros de passageiros em banco de rolos. No estudo foi concluído que, no caso dos 

veículos movidos a diesel: 
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1. Em circuito urbano: 

a. As emissões de poluentes aumentaram com o aumento da frequência das paragens 

(em 20-35% comparativamente às emissões médias) e com a duração das mesmas, 

que está associado a baixas velocidades (em 35-70%, com 40% para o CO2).  

b. As emissões de todos os poluentes diminuíram com o aumento da velocidade (-25 a 

-30%), exceto no caso do CO que é muito sensível à ocorrência de velocidades altas 

(cerca de 60-100Km/h); 

c. As emissões de NOx e CO2 aumentaram em 22% e 27% com o aumento da 

frequência das acelerações e em 40% e 34% com ocorrência de acelerações 

extremas; 

2. Em auto-estrada: 

a. As emissões de NOx e CO2 demonstraram sensibilidade a velocidades altas (40% e 

12%) e a variações de velocidade, e diminuíram a velocidades intermédias (60-

100Km/h); 

b. No entanto as emissões de CO aumentaram com a ocorrência de velocidades 

intermédias, também com a ocorrência de acelerações (75%), e diminuem a 

velocidades altas (cerca de 120-140Km/h, -27%); 

3. Em circuito extra-urbano: 

a. As emissões de todos os poluentes aumentaram (em 20-40%, e duplicaram para o 

CO) com o aumento da frequência das paragens e duração (associado a baixas 

velocidades, cerca de 20-40Km/h ou menos). As emissões diminuíram quando a 

velocidade aumentou (-20 a -40%), e aumentaram em 20 a 50% com o aumento das 

acelerações (média positiva das acelerações, desvio padrão, frequências das 

acelerações). As emissões de CO aparentam ser sensíveis a fortes 

acelerações/desacelerações ( com um fator de 2-3). 

 

Declive da estrada 

Gallus et al. [52] mediram as emissões de dois veículos ligeiros de passageiros movidos a gasóleo 

(Euro 5 e Euro 6) com recurso a PEMS em percursos que cumprem os requisitos RDE. Os testes 

foram realizados com três condutores diferentes. Os dados obtidos foram analisados de maneira a 

perceber qual o impacte das características do percurso de teste e de diferentes estilos de condução 

nas emissões dos veículos. As características do percurso de teste foram analisadas aplicando o 

parâmetro ganho de altitude acumulado, usando a ferramenta Google Elevation data. Os parâmetros 

utilizados para analisar diferentes estilos de condução foram a RPA (Relative Positive Acceleration), 

a MPA (Mean Positive Acceleration) e o 95º percentil de  v ∗ apos. Uma das influências analisadas foi 
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a da topografia do percurso, concluindo-se que existe uma correlação linear do declive do percurso 

com as emissões de CO2 e NOx para todos os segmentos (urbano, extra-urbano e auto-estrada). O 

aumento das emissões devido ao aumento do declive de 0 para 5% originou um aumento nas 

emissões de CO2 de 65-81% e de NOx de 85-115%, depenendo do segmento. Esta tendência de 

emissões mais elevadas para declives superiores é devida à necessidade de ter cargas mais 

elevadas no motor, com maior frequência. 

Frey et al. [59] realizaram um estudo onde monitorizaram veículos ligeiro de passageiros em 

condições reais de condução recorrendo a PEMS, neste estudo foram verificadas reduções nas 

emissões de poluentes em percursos com declives negativos.  

 

Estilo de condução 

Ainda no mesmo estudo, Gallus et al. [52] recorreram a dados de referência provenientes de testes 

realizados com o Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycles (WLTC) e vindos de Field 

Operational Tests (FOT), estes dados foram utilizados para definir um estilo de condução dito 

normal. Tendo estes dados como base de comparação podem caracterizar-se os diferentes estilos 

de condução aos quais os veículos foram sujeitos. Os estilos de condução caracterizaram-se como 

agressivo e normal. Valores de RPA, MPA e 95º percentil de  v ∗ apos de condução normal são 

aqueles que se assemelham aos valores provenientes de testes realizados com WLTC e FOT, 

enquanto que uma condução severa é caracterizada por valores mais altos de RPA, MPA e 95º 

percentil de  v ∗ apos. 

As emissões de CO2 e NOx medidas com recurso ao PEMS nos ensaios obtiveram uma correlação 

forte com os parâmetros utilizados para caracterizar os diferentes estilos de condução. Conclui-se 

que: 

• Condução agressiva resultou em maiores valores para RPA, MPA e 95º percentil de  v ∗ apos 

o que resultou em emissões de CO2 e NOx elevadas, quando comparadas com viagens 

realizadas com condução normal, as emissões de CO2 sofreram um aumento de 20-40%, 

enquanto as de NOx aumentaram 50-255%; 

• No entanto, olhando para as emissões de CO e HC não foi possível diferenciar ambos os 

estilos de condução. 

No estudo realizado por Kwon et al. [50], que já foi referido anteriormente, também foi analisada a 

influência do tipo de condução nas emissões de NOx. No percurso 1 a condução foi realizada com 

maior agressividade do que no percurso 2. Esta diferença de agressividade na condução resultou em 

emissões de NOx mais elevadas 4-60%. Este aumento nas emissões de NOx, para uma condução 

mais agressiva, deveu-se ao aumento das cargas exigidas ao motor que resultaram do aumento da 

injeção de combustível. 
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Fatores diversos 

Fontaras, Zacharof e Ciuffo [53] realizaram um trabalho motivado pelas evidências oficiais que o 

consumo de combustível e as emissões de CO2 da frota europeia de veículos de passageiros diferem 

em 30-40% entre o valor oficial anunciado e valores medidos em condições reais de circulação. Os 

autores analisaram fatores que afetam o consumo de combustível e as emissões de CO2, quer em 

condições reais de circulação, quer em laboratório. Os fatores externos analisados que podem 

influenciar o consumo e as emissões acima referidas, em condições reais de circulação, foram:  

• Chuva e neve; 

• Temperatura ambiente; 

• Cold-start; 

• Condições do vento; 

• Altitude; 

• Declive da estrada; e 

• Piso da estrada. 

Foram também identificados fatores associados ao tipo de condução: 

• Agressividade da condução; 

• Modo de condução; 

• Eco-driving; e 

• Tração às quatro rodas. 

Este estudo também refere que fatores como o nível de ocupação de veículo e a presença de janelas 

abertas também influenciam o consumo de combustível e as emissões de CO2. 

Na Tabela 2 encontra-se a influência potencial dos diferentes fatores, acima enunciados, nas 

emissões de  CO2. A Tabela 2 compara os valores em condições reais de circulação com os valores 

oficiais de teste.  
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Tabela 2 – Influência dos fatores externos nas emissões de CO2. Fonte [53]. 

Fatores externos Média Desvio padrão 

 
 
 
 
 
 

Temperatura ambiente 
(comparado a 20ºC) 

 
-7ºC 

 
16% 

 
6% 

 
0ºC 

 
11% 

 
5% 

 
10ºC 

 
5% 

 
3% 

 
30ºC 

 
-2% 

 
2% 

 
Altitude 

 
Até 1000m 

 
4% 

 
1% 

 
 
 

Estrada 

 
Subidas até ~1.5% 

 
9% 

 
4% 

 
Superfície 

 
3% 

 
2% 

 
 
 
 

Condutor e fatores relacionados com o uso 

 
Condução agressiva 

 
23% 

 
19% 

 
Condução eco 

 
-6% 

 
3% 

 
Janelas abertas a 100km/h 

 
4% 

 
3% 

 

Temperatura ambiente e cold start 

Num estudo anteriormente referido, realizado por Kwon et al. [50], foi também analisada a influência 

da temperatura ambiente nas emissões de NOx. Conclui-se que as emissões de NOx a mais baixas 

temperaturas (0 - 5ºC) são superiores às emissões a temperaturas mais altas (15 - 20ºC), em 82 – 

192%. Com base neste resultado os autores concluíram que o sistema de recirculação de gases de 

escape e os sistemas de pós tratamento de NOx necessitam de melhorias no desempenho a 

temperaturas ambiente mais baixas.  

Ko et al. [54] elaboraram um artigo focado nas emissões de NOx, em que seis veículos ligeiros de 

passageiros movidos a gasóleo (Euro 6) foram testados em banco de rolos. As medições das 

emissões de NOx foram realizadas por sensores de NOx existentes antes e após o Lean 𝑁𝑂𝑥 Trap 

(LNT). Os ciclos de teste foram o NEDC e o WLTC. Estes ciclos realizaram-se a diferentes 

temperaturas ambiente (23, 14 e -5ºC). O estudo realizado por Ko et al resultou nas seguintes 

conclusões: 

• As emissões de HC e CO foram sempre inferiores aos limites estipulados pela norma Euro 6, 

no entanto a temperaturas mais baixas as emissões destes poluentes demonstraram uma 

tendência de subida. Esta tendência deveu-se à combustão incompleta e ao longo período 

necessário até se atingir a Light Off Temperature (LOT); 

• As emissões de NOx em todas as condições de ensaio, exceto para o NEDC a 23ºC 

excederam os limites impostos pela norma Euro 6; 



14 
 
 

• Para o NEDC as emissões de NOx a -5ºC foram 11 vezes superiores às a 23ºC, e as 

emissões de NOx a 14ºC foram 2.8 vezes superiores às a 23ºC; e 

• A mesma tendência foi observada para o WLTC, as emissões de NOx a -5ºC foram 7 vezes 

superiores às a 23ºC, e as emissões a 14ºC foram 2.5 vezes superiores às a 23ºC. 

Os autores sublinham o facto de a alteração para a temperatura abaixo de zero ter um grande 

impacte nas emissões de NOx. Durante o período de cold start, devido ao LNT não ter atingido a 

LOT, este não tratava o NOx. No período de aquecimento, com temperatura negativa, a recirculação 

de gases de escape diminuiu e a quantidade de combustível injectada aumentou.  

Dardiotis et al. [55] investigaram a influência de baixas temperaturas de cold start nas emissões de 

veículos ligeiros de passageiros. A amostra continha 5 veículos movidos a gasóleo (Euro 4-6). Os 

ensaios foram realizados em banco de rolos utilizando o NEDC. As temperaturas ambiente a que os 

veículos foram sujeitos foram 22ºC e -7ºC.  

Os resultados, para veículos a gasóleo, demonstraram que: 

• Foi durante Urban Driving Cycle (UDC) que se verificou a parte dominante das emissões de 

CO e HC, para ambas as temperaturas testadas, o Extra Urban Driving Cycle (EUDC) 

contribuiu significativamente para emissões de NOx, no entanto, em alguns casos, as 

emissões durante o UDC foram equiparáveis às durante o EUDC; 

• As emissões de NOx são extremamente sensíveis à temperatura de teste, aumentando muito 

para -7ºC, a baixa recirculação de gases de escape a baixas temperaturas é a principal 

razão para este aumento das emissões de NOx; 

• Quando testados a -7ºC as emissões de NOx, durante o UDC e EUDC aumentaram face ao 

verificado a 22ºC. 

 

Resumo dos resultados 

No que toca ao contexto de condução para os estudos [45][50][51] os resultados e conclusões 

obtidas foram consistentes. Em todos as emissões de NOx foram maiores em circuito urbano, 

menores em auto-estrada e intermédias em extra-urbano. As maiores emissões foram observadas 

em circuito urbano, pois existem acelerações mais frequentes. Numa condução onde existam 

variações de velocidade é de esperar aumentos nas emissões de NOx e CO2, face a uma condução 

em que a velocidade seja mais constante. Velocidades altas em auto-estrada originam elevadas 

emissões de CO2. 

Nos estudos [52][53][59] confirmou-se a influência da topografia da estrada nos consumos e 

emissões de poluentes. Inclusivamente Fontaras, Zacharof e Ciuffo [53] reviram a influência de 

outros fatores externos nos consumos e nas emissões, fatores tais como a temperatura ambiente, o 

cold start, agressividade da condução, etc.  
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Nos estudos [50][52][53] foi comprovada a influência da condução agressiva no aumento das 

emissões de CO2 e NOx. Gallus et al.  [52] conclui que a partir de dados das emissões de CO e HC 

não é possível distinguir um tipo de condução normal de um tipo agressivo.  

Nos estudos [50][54] foi feita uma análise da influência da temperatura nos consumos e nas 

emissões de poluentes nas quais os resultados foram consistentes e levaram a concluir que as 

emissões de NOx aumentam muito a temperaturas perto de 0ºC e abaixo de zero, comparando com 

temperaturas perto dos 20ºC. Isto devem-se à baixa eficiência dos sistemas de pós-tratamento de 

NOx a baixas temperaturas e à diminuição da recirculação de gases de escape a baixas 

temperaturas.  

Os estudos analisados revelam existir lacunas na literatura. Existem poucos estudos que analisem os 

efeitos de declives da estrada superiores a 5% no consumo e nas emissões de poluentes, bem como 

estudos que classifiquem os efeitos do aumento e diminuição do declive da estrada no consumo e 

emissão de poluentes em termos qualitativos, isto é, classificando o grau de afetação que o aumento 

do declive da estrada tem nas variáveis que quantificam os impactos ambientais e energéticos. Por 

outro lado, também existem poucos estudos que permitam perceber o efeito que aumentos em 

variáveis dinâmicas com que o condutor mais facilmente se identifique na sua condução diária, 

principalmente recorrendo a dados reais de condução. 

 

 Objetivos  

Com base nas lacunas identificadas na literatura os objetivos desta dissertação são: 

• Avaliar a influência do declive da estrada no consumo de energia e nas emissões de 

poluentes (CO2, CO, HC e NOx) com especial ênfase na influência de diferentes contextos de 

condução; e 

• Inferir o efeito de aumentos em variáveis dinâmicas, com as quais o condutor mais 

facilmente se identifica na sua condução diária, e perceber qual o seu efeito no consumo e 

nas emissões de poluentes para os diferentes contextos de condução. 

De maneira a cumprir estes objetivos foi necessário analisar diferentes perfis reais de condução, bem 

como caracterizar um veículo através da sua monitorização em estrada de forma a obter perfis reais 

de condução e respetivos padrões de consumo e emissões, assim como desenvolver e validar uma 

ferramenta que permitisse determinar os diferentes contextos de condução dentro dos lotes de dados 

recolhidos para posteriormente se quantificarem e avaliarem os seus impactes energéticos. 
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 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos que irão ser descritos brevemente nos próximos 

parágrafos. 

O primeiro capítulo foi dedicado à introdução da temática do trabalho. Começando-se por enquadrar 

o problema, referindo a importância dos meios de transporte no desenvolvimento da Humanidade, é 

referido também o impacte que este sector tem tido na poluição do ar atmosférico e na sua forte 

dependência energética, dando especial importância aos veículos ligeiros de passageiros. 

Nomeadamente no impacte que estes têm na degradação ambiental, referindo os seus atuais 

desafios e concluindo com um olhar sobre o futuro. Segue-se a apresentação de uma breve história 

dos ensaios de controlo de emissões em automóveis, dos objetivos deste trabalho e do estado da 

arte, em que se faz uma revisão da literatura existente sobre a temática.  

O segundo capítulo dedicou-se aos conceitos teóricos indispensáveis à compreensão da temática, 

tais como, funcionamento básico dos motores de ignição por compressão, formação de poluentes 

nestes motores e sistemas utilizados no tratamento dos poluentes formados.  

No terceiro capítulo é exposta a metodologia, onde se explicam todos os detalhes sobre a 

monitorização em estrada do veículo, o equipamento laboratorial, as características do veículo 

monitorizado e o percurso onde se realizaram os ensaios. Depois abordam-se os métodos utilizados 

para tratar os dados recolhidos, a forma como estes foram processados, bem como a metodologia, a 

ferramenta para determinação do contexto de condução, a quantificação dos impactes energéticos e 

como foram avaliados os impactes dos fatores estudados.  

O quarto capítulo é onde se apresentam e discutem os resultados das duas análises presentes no 

trabalho: 

• Efeitos da alteração do declive da estrada; e  

• Comparação dos impactes de aumentos nas variáveis dinâmicas (escolhidas) no consumo 

de combustível e nas emissões de poluentes para os diferentes contextos de condução. 

Os resultados destas análises são avaliados ao nível do consumo e emissões de poluentes para os 

diferentes contextos de condução. Neste capítulo também foram comparados os resultados obtidos 

com os expostos no estado da arte. 

O quinto capítulo reservou-se às conclusões e trabalho futuro, onde se apresentam as principais 

conclusões desta dissertação, bem como se reflete sobre os resultados e foram feitas sugestões 

para trabalhos futuros.  
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2. Conceitos teóricos  

Este capítulo é dedicado a uma revisão dos conceitos essenciais à contextualização desta 

dissertação, tais como o funcionamento dos motores de ignição por compressão, a forma como se 

formam os poluentes nestes motores e as tecnologias para tratamento dos poluentes formados. 

 

 Funcionamento básico de motores de ignição por compressão 

O ciclo de operação de um motor baseia-se no movimento vertical de um êmbolo no interior de um 

cilindro. O êmbolo está ligado à biela que está ligada à árvore de manivelas. Através destas ligações 

mecânicas o movimento vertical do êmbolo é transformado num movimento rotacional de um veio.   

A maioria dos motores a gasóleo opera segundo um ciclo a quatro tempos. No início do ciclo a 

válvula de admissão encontra-se aberta e o êmbolo no ponto morto superior. Com a descida do 

êmbolo ar é aspirado para o interior do cilindro.     

Com a chegada do êmbolo ao ponto morto inferior a válvula de admissão fecha-se e o êmbolo volta a 

inverter o sentido do movimento iniciando a subida e como consequência o ar que se encontra dentro 

do cilindro é comprimido. Com a subida do êmbolo o volume do cilindro diminui o que origina um 

aumento da pressão e temperatura do ar que foi admitido.  

Um pouco antes do êmbolo voltar a atingir o ponto morto superior o combustível começa a ser 

injetado. Após serem atingidas as condições ideais (pressão e temperatura) a combustão inicia-se. 

O início da expansão dá-se depois do êmbolo atingir, novamente, o ponto morto superior até à 

chegada do êmbolo ao ponto morto inferior.  

Após o final da expansão restam no cilindro os produtos desta reação, que terão que ser expelidos. A 

esta fase em que o êmbolo retorna ao ponto morto superior, com a válvula de escape aberta, dá-se o 

nome de fase de escape. Depois do escape ter terminado outro ciclo poderá ser iniciado.  

O controlo de carga num motor de compressão é feito pela quantidade de combustível injetada em 

cada ciclo. A quantidade de ar admitida por um motor a trabalhar a uma determinada velocidade é 

essencialmente constante. Quando a trabalhar em condições de carga máxima a massa de 

combustível injetada é cerca de 5% da massa de ar que se encontra no cilindro. Os motores a 

gasóleo trabalham com misturas pobres, grande parte do ruído gerado por estes motores deve-se à 

auto-ignição do combustível [25].  

 

Os motores a gasóleo têm uma vasta gama de aplicações: 

• Automóveis; 

• Veículos pesados; 
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• Locomotivas; 

• Navios; 

• Geradores de energia; e 

• Entre outras. 

Os motores podem ser naturalmente aspirados ou alimentados por turbocompressor, nestes últimos 

o ar antes de ser admitido no motor passa por um compressor onde se aumenta a sua massa 

volúmica e assim é possível admitir mais ar no mesmo volume de motor, ou seja, é possível injetar 

mais combustível (para a mesma razão ar/combustível). Quando comparando com um motor 

naturalmente aspirado é possível obter mais potência, para o mesmo tamanho de motor.   

O tamanho do motor depende da sua aplicação, sendo que os maiores motores podem ser 

encontrados em navios e os mais pequenos em aplicações automóveis. Os motores mais pequenos 

operam a velocidades superiores. Pelo que o tempo disponível para a combustão é menor em 

motores mais pequenos, como tal o sistema de injeção e o sistema de combustão devem ser 

capazes de alcançar mais rápidas taxas de mistura. O que pode ser alcançado através de sistemas 

de injeção direta e promovendo o aumento da taxa de mistura, alterando a forma do topo do êmbolo 

de maneira a criar um movimento tipo swirl. O swirl é um movimento de rotação organizado do gás 

com o eixo de rotação paralelo ao eixo do cilindro. Este movimento organizado do gás permite 

alimentar a zona em combustão com oxigénio, removendo dai os produtos da combustão [25]. 

 

2.1.1 Formação de poluentes  

Em condições ideais a queima de combustíveis compostos por carbono e hidrogénio produz, 

exclusivamente, água, CO2 e azoto. No entanto, devido à natureza das reações químicas e de outros 

processos envolvidos, outros compostos químicos serão inevitavelmente produzidos. Estes 

compostos podem ser originados devido a diversas causas, tais como: 

• Por reação com elementos presentes no ar atmosférico, normalmente inertes, devido às 

altas temperaturas envolvidas, dando origem a 𝑁𝑂𝑥;  

• Combustão incompleta originada em misturas ricas ou congelamento da reação, originando 

HC não queimados; e 

• Combustão em zonas ricas da mistura, originando CO e PM [25]. 

 

2.1.1.1 Monóxido de azoto – NO 

O mecanismo responsável pela formação de monóxido de azoto (NO), na sua grande maioria, nos 

motores de combustão interna é o mecanismo de Zeldovich, que é representado pelas equações (1), 

(2) e (3). 
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 𝑁2 + 𝑂 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 

 

(1) 

 

 
 𝑂2 + 𝑁 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 

 

(2) 

 

 
𝑂𝐻 + 𝑁 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 

 

(3) 

 

 

As reações (1), (2) e (3) são altamente dependentes da temperatura e do tempo a que estão 

expostas a essa temperatura. Isto é, a quantidade de NO que se forma nas reações (1), (2) e (3) 

dependerá de dois fatores, da temperatura a que a reação ocorre e da duração da mesma. A reação 

(3) também contribui para a formação de NO, mas em condições particulares, nomeadamente perto 

da estequiometria e também no caso de as misturas serem ricas em combustível [17].   

No caso dos motores de explosão existem alguns aspetos de projeto que favorecem a formação de 

𝑁𝑂𝑥, como por exemplo, a razão de compressão e o tempo de ignição. 

Estes aspetos estão relacionados com o aumento da temperatura à qual a combustão ocorre [17]. 

Para os motores de ignição por compressão, alguns desses aspetos são: 

• Razão de compressão; 

• Bocal do injetor; 

• Swirl; e 

• Rácio ar/combustível [17].  

 

2.1.1.2 Hidrocarbonetos – HC 

A formação de HC deve-se a combustível não queimado, ou seja, são originados por combustão 

incompleta. A combustão incompleta poderá ter várias causas: 

• Misturas ricas, em que não existe oxigénio suficiente para queimar todo o combustível; e 

• Congelamento da reação, no caso dos motores de ignição por compressão uma das causas 

é a atomização deficiente do combustível [25]. 

Os HC podem ainda ser originados pela presença de óleo nas paredes do cilindro que irá 

posteriormente absorver moléculas de combustível que não serão queimadas, isto acontece devido a 

ineficiências dos anéis de retenção em remover o óleo das paredes do cilindro.  

Operando os motores de explosão perto da estequiometria este poluente é mais relevante nestes 

motores do que nos motores de ignição por compressão em que as misturas são pobres [25].     
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2.1.1.3 Monóxido de carbono – CO 

A formação de CO está dependente da razão ar/combustível. Isto é, quanto mais rica em 

combustível for a mistura mais CO se formará, pois não existe oxigénio suficiente para oxidar todo o 

combustível em CO2. Consequentemente, nos motores de explosão, em que a combustão ocorre 

próximo da estequiometria é formado mais CO do que nos motores de ignição por compressão, em 

que a combustão é pobre. No caso de a mistura ser pobre o CO que se forma provém 

maioritariamente da dissociação do 𝐶𝑂2 [25]. 

 

2.1.1.4 Hidrocarbonetos e monóxido de carbono  

Nos motores de ignição por compressão a combustão é feita com recurso a chama de difusão. A 

natureza desta chama contribui para o estabelecimento de diferentes AFR dentro da câmara de 

combustão. Apesar de globalmente a mistura ser pobre, localmente existem zonas na câmara de 

combustão (cilindro) em que a mistura é: 

• Muito pobre, situação mais comum quando o motor está a trabalhar com cargas baixas; e 

• Muito rica, mais usual em situações em que a carga do motor é elevada.  

Estas duas zonas, apesar do seu antagonismo, são ambas fontes de HC não queimados e CO.  

Em zonas muito pobres a combustão é muito lenta, fazendo com que a oxidação do combustível seja 

somente parcial, contribuindo para a formação de CO e HC.  

Em regiões onde a mistura é muito rica, o combustível dessas regiões não se consegue misturar com 

ar suficiente para completar a combustão, no entanto podem ocorrer situações em que o combustível 

dessas zonas se consegue misturar com ar suficiente, mas caso esta situação ocorra o tempo que 

estes permanecem no cilindro não permite que a combustão seja completa. Sendo, também 

responsável pela formação de CO e HC [26].  

 

2.1.1.5 Partículas - PM  

A formação de PM depende, fundamentalmente, do: 

• Combustível utilizado; 

• Tipo de chama, isto é, pré-mistura ou de difusão; e 

• Condições em que o equipamento está a operar. 

A formação de fuligem ocorre em locais onde a chama é rica. Locais onde a chama é rica têm 

determinadas características, tais como, altas temperaturas e baixas concentrações de oxigénio. 

Nestas zonas a fase gasosa sofre o craking que origina partículas de fuligem. Estas PM têm na 

maioria da sua estrutura átomos de carbono [26].  
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Em motores de explosão o tipo de chama utilizado é de pré-mistura, com AFR a rondar o 

estequiométrico, pelo que este não se considera um problema neste tipo de motores [17]. 

No entanto em motores de ignição por compressão a chama é de difusão, pelo que é um problema 

próximo da frente de chama, no lado rico da mistura. É nesta zona que a fuligem se forma nos 

motores de ignição por compressão. Este problema combate-se com métodos de pós combustão 

[26]. 

 

2.1.2 Sistemas de tratamento de gases de escape  

Por forma a cumprir as cada vez mais restritas regulamentações da UE, bem como de outras partes 

do mundo, no que toca a limites às emissões de poluentes, a indústria automóvel introduziu sistemas 

de tratamentos de gases de escape.  

No caso dos veículos movidos a gasolina utilizam-se os catalisadores de três vias, com bons 

resultados. No entanto com a introdução de injeção direta nos motores de explosão começam a 

surgir dois novos problemas, as emissões de PM e as de 𝑁𝑂𝑥  [20]. 

Para os veículos com motor de ignição por compressão as cinco as soluções apresentadas pela 

indústria, amplamente mais utilizadas são: 

• EGR - Exhaust Gas Recirculation; 

• Catalisador de redução seletiva - SCR - Selective Catalytic Reduction; 

• Catalisador de oxidação; 

• Adsorsor de 𝑁𝑂𝑥 – Lean NOxTrap (LNT); e 

• Filtro de partículas [17][20]. 

 

2.1.2.1 Catalisador de três vias  

Esta solução é a utilizada nos veículos movidos a gasolina, tal como foi referido acima. 

A designação de catalisador de três vias provém deste catalisador ter a capacidade de converter três 

poluentes em gases menos nocivos. Os três poluentes são: 

• HC; 

• CO; e 

• 𝑁𝑂𝑥. 

A construção do catalisador é feita num material metálico ou cerâmico revestido por metais nobres 

(platina, ródio, irídio).  
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Tendo o catalisador atingido a sua temperatura ótima de funcionamento, os gases de escape, que 

têm poluentes na sua constituição serão convertidos em CO2, azoto e água. Ao passarem pelo 

catalisador as reações serão promovidas através do contacto com os metais nobres e pela 

temperatura ótima de funcionamento. As melhores eficiências deste equipamento ocorrem em 

condições perto da estequiometria e são de aproximadamente 90%. A composição ideal da mistura, 

para obter a melhor eficiência do catalisador, é regulada pelo sensor lambda [27]. 

 

2.1.2.2 Recirculação de gases de escape  

O objetivo principal desta tecnologia é o de reduzir as emissões de 𝑁𝑂𝑥.Em inglês EGR, tal como o 

nome implica, redireciona uma parte dos gases de escape para serem misturados com o ar de 

admissão. 

Os gases de escape são redirecionados para a admissão por via de um sistema de tubagens que 

liga o sistema de exaustão ao de admissão. A quantidade de gases que é redirecionada é calculada 

pela unidade de gestão do motor e controlada através de uma válvula. 

A formação de 𝑁𝑂𝑥  aumenta muito com o aumento da temperatura a que a combustão ocorre, 

portanto, controlando a temperatura a que a combustão ocorre podem reduzir-se as emissões de 

𝑁𝑂𝑥. De maneira a que este sistema seja eficiente é necessário arrefecer os gases de escape. 

A mistura dos gases de escape com o ar de admissão reduz a proporção de oxigénio contida na 

mistura que é admitida pelo motor e diminui a temperatura à qual se dá a combustão, resultando 

numa redução das emissões 𝑁𝑂𝑥.  

A recirculação de gases de escape atua se o motor estiver a baixas ou médias cargas. Quando o 

motor está em período de aquecimento, ou sujeito a cargas elevadas ou quando se opera a caixa de 

velocidades não há recirculação de gases de escape [25][28].  

A grande desvantagem desta tecnologia é a redução da eficiência do motor [25]. 

 

2.1.2.3 Catalisador de redução seletiva  

A principal função desta tecnologia é reduzir as emissões de 𝑁𝑂𝑥 , conseguida através de um 

tratamento pós combustão.  

Na Figura 8 pode ver-se um diagrama de processo do funcionamento de um catalisador de redução 

seletiva. Os gases de escape ao entrarem no catalisador são misturados com ureia. O uso da ureia 

neste processo é justificado pelo facto de esta ser inofensiva e fácil de manusear. Idealmente a ureia 

deve estar misturada homogeneamente com os gases de escape antes de chegar ao catalisador, 

que se representa a cinzento na Figura 8. O catalisador promove reações químicas da mistura de 

gases de escape com a ureia, em que os produtos são água e azoto. Um sensor de 𝑁𝑂𝑥 é colocado 

após o catalisador por forma a ser feito um controlo fechado do processo, tal como pode ser visto na 

Figura 8. Assim é possível otimizar a quantidade de ureia que é misturada com os gases de escape 
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pela unidade de controlo, de maneira a manter o nível de emissões o mais baixo possível ao longo 

do tempo de operação do motor. A quantidade de ureia injetada depende da carga do motor e da 

quantidade de 𝑁𝑂𝑥  presente nos gases de escape.  

É importante referir a importância da temperatura neste processo de redução do 𝑁𝑂𝑥. Durante o 

período de aquecimento do motor a temperatura dos gases de escape é demasiado baixa para a 

redução do 𝑁𝑂𝑥 ocorrer, ou seja, durante o período de cold start o catalisador não consegue cumprir 

a sua função. 

A eficiência desta tecnologia pode chegar perto dos 99%, teoricamente, mas tipicamente está entre 

80% e 95% [29]. 

 

 

Figura 8 – Esquema de um catalisador de redução seletiva [29]. 

 

2.1.2.4 Catalisador de oxidação  

Este catalisador denomina-se de oxidação pois a oxidação dos poluentes presentes nos gases de 

escape é promovida pela presença de oxigénio, ou seja, de uma mistura pobre [35]. 

A sua estrutura é em favo de mel, por forma a maximizar a área de contacto dos poluentes com o 

metal nobre (platina, ou paládio ou ródio) que promove a reação de oxidação quando na presença de 

oxigénio [37]. 

Os poluentes que são oxidados pelo catalisador são: 

• HC; 

• CO; e 

• Partículas orgânicas. 

A oxidação destes poluentes resulta na formação de produtos não nocivos (CO2 e valor de água) [36].  

Estes foram os primeiros catalisadores a serem introduzidos no mercado, antes do catalisador de 

três vias. Inicialmente eram também utilizados por motores de ignição por explosão, no entanto 
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quando surgiram os catalisadores de três vias foram declarados obsoletos, para este tipo de 

motores. Ainda assim, por necessitarem de uma mistura pobre, são ainda hoje utilizados em motores 

de ignição por compressão [35]. 

 

2.1.2.5 Adsorsor de 𝑁𝑂𝑥 – LNT – Lean 𝑁𝑂𝑥Trap 

Tal como o nome sugere este dispositivo retém o NOx que provém da combustão de uma mistura 

pobre. Assim, ao contrário do catalisador de três vias que só é eficaz para gases de escape que 

provém de uma combustão perto da estequiometria, este dispositivo é utilizado como pós tratamento 

dos gases de escape provenientes de motores de ignição por compressão. 

A adsorção de NOx é realizada por zeólitos existente no interior do dispositivo, por onde circulam os 

gases de escape. Uma vez atingida a capacidade máxima de retenção de NOx é necessário proceder 

à sua limpeza. Uma das formas de o fazer é injectar gasóleo a montante do equipamento, por forma 

a ter uma mistura rica dentro deste. Na presença de uma mistura rica o adsorsor liberta NOx, que 

reagirá com os HC produzindo água e azoto. A esta operação chama-se regeneração do adsorsor 

[30]. 

 

2.1.2.6 Filtro de partículas  

O filtro de partículas é outras das tecnologias usadas no tratamento dos gases de escape no pós 

combustão. A estrutura interna deste filtro é em favo de mel por forma a reter as partículas em 

suspensão nos gases de escape. O tipo de filtros de partículas mais utilizado é o regenerativo, tal 

como o próprio nome indica, regenera-se, ou seja, tem a capacidade de se limpar a si próprio. Para 

que a regeneração ocorra o filtro deve ser mantido à temperatura de regeneração durante o período 

de tempo necessário a que esta ocorra. Para que a temperatura do filtro de partículas seja mantida à 

temperatura de regeneração uma das estratégias adotada por alguns fabricantes foi injetar 

combustível a montante do filtro, para que este sirva de fonte de calor à regeneração do filtro 

[17][31]. 
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3. Metodologia 

Para a elaboração desta dissertação foram recolhidos dados provenientes de quatro ensaios em 

estrada, que foram recolhidos como se expõe neste capítulo. No entanto, com o objetivo de 

aumentar a representatividade das análises foram introduzidos dados de outros ensaios, 

provenientes de outras bases de dados, que não foram realizados no âmbito desta dissertação, mas 

previamente recolhidos com um procedimento experimental similar. Dos dados provenientes de 

outras bases de dados apresenta-se somente uma caracterização breve que pode ser encontrado no 

anexo B (Tabela 30).  

Em ambas as análises foram utilizados os dados dos ensaios realizados nesta dissertação. 

Informação mais detalhada sobre os dados que foram utilizados nas análises pode ser encontrada 

anexo B (Tabela 30). 

 Monitorização em estrada de veículos  

Nesta subsecção encontra-se informação referente ao equipamento utilizado para recolher dados do 

veículo, às características do veículo monitorizado e ao percurso onde foram recolhidos os dados. Na 

Tabela 3 apresentam-se as características gerais dos ensaios realizados e os valores das variáveis 

dinâmicas mais relevantes para os resultados.   

 

Tabela 3 – Características dos ensaios realizados em estrada no âmbito desta dissertação.  

Ensaio 
 

Duração 
[s]  

Distância 
percorrida 

[km] 

Velocidade 
média [km/h] 

Aceleração média 

positiva [𝐦/𝐬𝟐] 

VSP (Vehicle Specific 
Power) médio positivo 

[W/kg] 

14/11/16 5584 76 49 0.58 12.38 
15/11/16 - 

Manhã 
5179 82 57 0.56 12.91 

15/11/16 - 
Tarde 

4600 69 54 0.58 13.30 

16/11/16 5564 68 44 0.74 13.15 

 

3.1.1 Equipamento laboratorial 

Para a monitorização do veículo em estrada foi necessário a instalação de um laboratório portátil 

constituído por: 

• Leitor OBD; 

• GPS com altímetro barométrico; 

• Analisador de gases de escape; e 

• Computador portátil equipado com LabView.  

A energia fornecida a estes equipamentos provém da bateria do veículo. Todos os elementos do 

laboratório portátil estão ligados ao computador que através de um programa em LabView regista os 

dados provenientes dos equipamentos a cada segundo [12]. Esta instalação experimental possibilita 
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a recolha de dados que caracterizam toda a dinâmica do veículo, consumos, emissões de poluentes 

e topografia da estrada.  

 

Leitor de OBD: OBDKey 

A partir de janeiro do ano 2000, portanto, norma EURO 3, todos os veículos ligeiros de passageiros a 

gasolina foram obrigados a vir equipados com porta OBD. No caso dos veículos ligeiros de 

passageiros a gasóleo esta obrigatoriedade por parte da UE surgiu mais tarde, em 2004 [13].  

O sistema OBD é responsável por fornecer informações sobre o estado dos vários subsistemas 

existentes no veículo. Os primeiros sistemas OBD surgiram no inicio dos anos oitenta, desde então a 

quantidade de informação fornecida pelo sistema tem vindo a aumentar. Os atuais sistemas OBD 

têm a capacidade de recolher dados em tempo real de vários parâmetros, tais como, velocidade do 

veículo, velocidade de rotação do motor, temperatura ambiente, temperatura do líquido de 

refrigeração, temperatura do óleo, temperatura do ar de admissão, etc [14]. A recolha dos dados é 

feita através da ligação entre a porta OBD do carro e o leitor de OBD, o OBDKey, que por sua vez irá 

comunicar os dados fornecidos pela porta OBD ao computador através de Bluetooth.  

O OBDKey utilizado nos ensaios é apresentado na Figura 9. Este leitor é compatível com todos os 

veículos com interface OBD-II (incluindo CAN bus). O seu funcionamento baseia-se em 

pergunta/reposta, como tal este tipo de funcionamento limita o número de parâmetros recolhidos por 

segundo [15]. A consequência deste tipo de leitura poderá ser um atraso na resposta, que nunca 

será maior que um segundo, pelo que no tratamento dos dados este possível atraso irá desprezar-se 

[16].  

 

 

Figura 9 – OBDKey. 
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Sistema de Posicionamento Global: GPSMap 76CSx 

O GPSMap 76CSx é um equipamento que permite recolher dados da velocidade do veículo, 

localização e altitude. Utilizando para isso uma antena externa que se fixa no exterior do automóvel 

por meio de um íman, assim com a antena no exterior o atraso do sinal de GPS é minimizado em 

relação aos equipamentos sem antena exterior. Este sistema ao contrário dos normais equipamentos 

de GPS, determina a altitude ao longo do percurso com base num altímetro barométrico em vez de 

usar dados provenientes de satélite. A utilização do altímetro barométrico melhora a exatidão das 

medições, uma vez que não há atraso e permite detetar variações de altitude inferiores a 0.5m [17]. 

A principal função desde equipamento é a medição de altitude. Os dados altimétricos recolhidos 

serão depois utilizados no cálculo da topografia do percurso. Na Figura 10 encontra-se o 

equipamento de GSP utilizado. 

 

 

Figura 10 – Equipamento GPSMap 76CSx. 

 

Analisador de gases: Maha MET 6.3 Combi Tester 

O analisador de gases que foi utilizado na realização dos ensaios apresenta-se na Figura 11. Este 

analisador tem capacidade de medir as concentrações de HC, CO, 𝐶𝑂2, 𝑂2,NO, 𝑁𝑂2 e 𝑁𝑂𝑥 com 

resolução de 0.1 ppm (HC, NO, 𝑁𝑂2 e 𝑁𝑂𝑥) e 0.01 %Vol (CO,𝐶𝑂2 e 𝑂2), pesa 4.6 Kg e tem 

dimensões (406 mm x 225 mm x 160 mm). A sua sonda é colocada dentro do tubo de escape e 

ligada ao analisador por meio de uma tubagem estaque, que recolhe instantaneamente amostras dos 

gases de escape, como pode ser visto na Figura 13 [18].  
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Figura 11 – Analisador de gases Maha MET 6.3 Combi Tester. 

 

A colocação da sonda junto à saída do tubo de escape conduz a um desfasamento entre os dados 

recolhidos pelo analisador de gases e os dos restantes equipamentos, porque os gases de escape 

têm que percorrer todo o sistema de escape do veículo, entrar dentro da sonda, que está colocada 

dentro do tubo de escape, e só depois são conduzidos ao analisador de gases através de uma 

tubagem com comprimento de aproximadamente dois metros, enquanto que os outros dados podem 

considerar-se que são recolhidos instantaneamente (GSP e porta OBD). A determinação deste 

desfasamento será abordada mais à frente. 

Os princípios usados nas medições dos gases variam de gás para gás. Para o HC, CO e 𝐶𝑂2 a 

medição é feita com base em tecnologia de infravermelhos, enquanto que para o 𝑂2,NO, 𝑁𝑂2 e 𝑁𝑂𝑥 a 

tecnologia de medição baseia-se em técnicas eletroquímicas [18].   

 

3.1.2 Veículo monitorizado 

O veículo utilizado nos testes foi um BMW 325d, conforme apresentado na Figura 12. Com um peso 

de aproximadamente 1600kg, equipado com um motor de 2 litros e 4 cilindros em linha. Debita uma 

potência máxima de 165 kW às 4400 rpm. O binário máximo é de 450 Nm e é atingido entre as 1500 

rpm e as 3000 rpm. Os consumos anunciados são 5.0/4.1/4.4 l/100km urbano/extra-

urbano/combinado.  Relativamente a emissões de 𝐶𝑂2 o valor de certificação é de 116 g/km [32]. Os 

sistemas de tratamento de gases de escape que o veículo utiliza são um catalisador de oxidação (ou 

de duas vias), adsorsor de 𝑁𝑂𝑥  e filtro de partículas [56]. Algumas destas características e outras 

podem ser encontradas na Tabela 4.  

Para a realização dos ensaios em estrada foi necessário instrumentar o carro com o laboratório 

portátil. A tubagem que se vê na Figura 13 leva os gases de escape da sonda, que está colocada no 

tubo de escape, até ao analisador de gases que se encontra no banco traseiro do automóvel. 

Conjuntamente com o analisador de gases todo o equipamento do laboratório portátil foi apoiado no 

banco traseiro durante todo o ensaio, como mostra a Figura 14.  
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Tabela 4 - Caracteristicas do BMW 325d [19]. 

Motor 

Tipo 4 cilindros em linha 
Colocação Dianteira longitudinal 
Cilindrada 1995 cc 

Distribuição 2 v.e.c/16 válvulas 
Alimentação Diesel, Common Rail, biturbo 

Potência máxima (Kw/rpm) 165/4400 
Binário máximo (Nm/rpm) 450/1500-3000 

Transmissão 
Tração Traseira, DSC 
Caixa Automática 8 velocidades 

 

 

 

Figura 12 - BMW 325d utilizado nos ensaios. 

 

 

Figura 13 - Pormenor do veículo com a sonda no tubo de escape. 
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Figura 14 - Pormenor do analisador de gases e do computador portátil. 

 

O carro testado foi registado em agosto de 2016, pelo que obedece ao padrão europeu de emissões 

EURO 6.  

 

3.1.3 Percurso 

O percurso escolhido teve em conta a legislação da UE para RDE [9], o que justifica ensaios nos três 

tipos de percursos, urbano, extra-urbano e auto-estrada.  

Alguns dos pontos da regulamentação da UE para RDE mais relevantes para esta dissertação e que 

foram cumpridos nos ensaios experimentais serão apresentados seguidamente:   

• Um ensaio RDE deverá ser levado a cabo em veículos de teste operando em condições reais 

de circulação, isto é, deverá ser representativo das condições reais sob as quais o veículo 

está sujeito por um proprietário no seu dia a dia, tipos de percursos, dinâmica, cargas 

transportadas;  

• A carga que deve estar contida no veículo durante o teste deve ser composta pelo condutor, 

uma testemunha do teste (quando aplicável) e o equipamento de teste, incluindo acessórios 

de montagem e fontes de alimentação; 

• Condições de temperatura moderadas: maior ou igual a 0 °C e menor ou igual a 30 °C; 

• Condições de altitude moderadas: menor ou igual a 700 m acima do nível do mar; 

• O ar condicionado ou qualquer outro equipamento auxiliar, deve estar a operar, durante o 

teste, da mesma forma que estaria se estivesse a ser utilizado por um proprietário do veículo, 

em condições reais de condução; 

• Contexto urbano caracteriza-se por velocidades até 60 km/h; 
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• Contexto extra-urbano caracteriza-se por velocidades entre 60 e 90 km/h; 

• Contexto de auto-estrada caracteriza-se por velocidades superiores a 90 km/h; 

• Os pontos de inicio e fim da viagem não devem ter uma diferença de altitudes superior a 100 

m; e 

• A distância mínima de cada secção (urbano, extra-urbano e auto-estrada) é de 16 km [9]. 

 

 Método de tratamento de dados  

3.2.1 Processamento de dados  

Os dados recolhidos provêm de três fontes diferentes, o GPS, o analisador de gases e a porta OBD. 

Na Tabela 5 apresentam-se os dados utilizados nas análises.  

 

Tabela 5 - Dados a utilizar nas futuras análises e as respetivas fontes de recolha. 

GPS 
velocidade 

altitude 

Porta OBD 

RPM 

velocidade 

Fluxo mássico de ar 
[g/s] 

Analisador de gases 

𝑂2 [%] 

𝐶𝑂2 [%] 

CO [%] 

HC [ppm] 

NO [ppm] 

𝑁𝑂2  [ppm] 

𝑁𝑂𝑥 [ppm] 

Lambda 

 

O primeiro passo no tratamento dos dados foi acertar o atraso dos dados provenientes do analisador 

de gases. Uma vez que os gases de escape têm que percorrer todo o sistema de escape do veículo, 

entrar dentro da sonda que está colocada dentro do tubo de escape e só depois são conduzidos ao 

analisador de gases através de uma tubagem com comprimento de aproximadamente dois metros, 

ou seja, não desprezável. Por isto, estes apresentam um desfasamento em relação aos outros 

dados, que como já foi visto anteriormente são considerados instantâneos, os dados recolhidos pelo 

GPS e os vindos da porta OBD. O desfasamento foi encontrado analisando o gráfico RPM vs 

concentração do gás em análise, olhando para os momentos de start and stop. Procedeu-se como 

demonstrado na Figura 15. Os atrasos determinados para as várias espécies foram em média de 

cinco segundos. 
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Figura 15 – Exemplo ilustrativo do método utilizada para determinação dos atrasos. 

 

Como o combustível consumido não é medido diretamente é necessário calculá-lo com base nos 

dados recolhidos. Calcula-se fazendo um balanço de massa à equação química da combustão que 

ocorre no interior do motor, para gasóleo, equação (4).   

 
𝑎𝐶10𝐻18 + 𝑏(𝑂2 + 3.76𝑁2) → 𝑐𝐶𝑂2 + 𝑑𝐶𝑂 + 𝑒𝐻𝐶 + 𝑓𝑂2 + 𝑔𝑁𝑂 + ℎ𝑁2 + 𝑖𝐻2𝑂 +𝑗𝑁𝑂2 

 

 
(4) 

 

A água contida nos gases de escape é extraída pelo analisador de gases, como tal os valores lidos 

pelo analisador encontram-se em base seca. No entanto para fazer o balanço mássico à equação (4) 

são necessários os valores das concentrações molares em base húmida, para isso terá que se 

multiplicar o valor da concentração molar em base seca por uma constante por forma a poderem ser 

utilizados no balanço mássico [17]. 

Uma vez resolvido o sistema de equações proveniente do balanço mássico da equação química 

obtém-se o consumo de combustível em gramas por segundo. O consumo obtido representa o 

consumo instantâneo para cada segundo de cálculo, isto é, as gramas de combustível que foram 

consumidas no instante em que os dados foram recolhidos. Se forem somados todos os consumos e 

emissões de poluentes instantâneos para uma viagem obtém-se o consumo e emissões totais para 

essa viagem [20]. 

O passo seguinte foi a partir dos dados da velocidade em metros por segundo obter a aceleração do 

veículo.  

Cruzando os dados da velocidade, fornecida pela porta OBD, com a altitude proveniente do GPS, 

num algoritmo em MATLAB, ficou-se a conhecer o declive da estrada para cada instante de medição. 
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3.2.2 VSP - Vehicle Specific Power 

A metodologia VSP (Vehicle Specific Power) foi criada a partir de uma simplificação das forças que 

estão aplicadas ao veículo durante a sua operação [21]. Ao utilizar-se esta análise obtém-se uma 

estimativa da potência fornecida às rodas do veículo por unidade de massa, uma potência específica. 

A potência que as rodas fornecem por unidade de massa é obtida considerando a influência da 

dinâmica do veículo (velocidade, aceleração, as resistências de rolamento e a aerodinâmica) e a 

inclinação da estrada, a cada instante da condução. O VSP calcula-se através da seguinte equação: 

 

 VSP = v ∗ (1.1 ∗ a + g ∗ sin(φ) + 0.132) + 0.000302 ∗ v3 (5) 
     

Com: 

VSP – Vehicle Specific Power [W/kg];  
 
v – velocidade instantânea do veículo [m/s]; 
 
a – aceleração do veículo [m/s2]; 
 
g – aceleração da gravidade [m/s2]; 
 
φ – inclinação da estada [rad]; 
 
0.132 – coeficiente para a resistência de rolamento [m/s2]; e 
 
0.000302 – coeficiente para a resistência aerodinâmica [m−1].  
 

Com a velocidade instantânea, a aceleração e o declive obtém-se o VSP para cada instante de 

medição [21]. 

Uma análise VSP mais rigorosa requer um ajuste dos coeficientes da equação (5) a cada veículo em 

particular. Apesar de assim o ser, nesta dissertação será utilizada a equação genérica, atrás escrita, 

que foi obtida utilizando os coeficientes que melhor se ajustam à maioria dos veículos presentes no 

mercado, de maneira a simplificar e uniformizar toda a análise. Esta abordagem está de acordo com 

o realizado noutros trabalhos [22,23]. 

As análises que se vão realizar terão como base os dados recolhidos durante os ensaios que serão 

agrupados por modos de VSP. Para veículos ligeiros o VSP é agrupado em quatorze modos, os que 

se apresentam na Tabela 6. Os pontos dentro de cada modo têm potências por unidade de massa 

(potência especifica) semelhantes [17]. 
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Tabela 6 – Modos de VSP. Adaptado de [21]. 

 

Modo VSP Intervalo VSP 
[W/Kg] 

Modo VSP Intervalo VSP 
[W/Kg] 

1 VSP < -2 8 13 ≤ VSP < 16 

2 -2 ≤ VSP < 0 9 16 ≤ VSP < 19 

3 0 ≤ VSP < 1 10 19 ≤ VSP < 23 

4 1 ≤ VSP < 4 11 23 ≤ VSP < 28 

5 4 ≤ VSP < 7 12 28 ≤ VSP < 33 

6 7 ≤ VSP < 10 13 33 ≤ VSP < 39 

7 10 ≤ VSP < 13 14 VSP ≥ 39 

 
 

Com os dados de VSP obtidos fizeram-se distribuições em modos de VSP, tais como: 

• Da percentagem do tempo de viagem; 

• Combustível [g/s]; 

• 𝐶𝑂2[g/s]; 

• CO [g/s]; 

• HC [g/s]; 

• NO [g/s]; 

• 𝑁𝑂2[g/s]; e 

• 𝑁𝑂𝑥[g/s]. 

 

3.2.3 Ferramenta para determinação do contexto de condução 

Com o alargamento do estudo sobre a variabilidade foi necessário introduzir dados de outros ensaios 

que não foram realizados no âmbito desta dissertação, tornando assim difícil a tarefa de subdividir 

um lote de dados nos vários contextos de condução (pelo desconhecimento do percurso) e por forma 

a automatizar o processo tornando-o mais célere foram reunidos esforços no desenvolvimento de 

uma ferramenta para a determinação do contexto de condução.  

Para isso os dados dos quatro ensaios realizados nesta dissertação foram essenciais para a 

calibração e validação desta ferramenta, uma vez que se conhece o percurso onde foram realizados 

os ensaios. Assim consegue-se precisar os dados que correspondem aos diferentes contextos de 

condução, sem ser necessário a ajuda de uma ferramenta.  

Começou-se por subdividir os dados dos quatros ensaios nos diferentes contextos de condução: 

• Urbano; 

• Extra-urbano; e 

• Auto-estrada.  
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De seguida tentou-se perceber o que distinguia os diferentes contextos de condução uns dos outros, 

analisando-se parâmetros da dinâmica e não só, tais como: 

• Velocidade média; 

• Aceleração média; 

• Aceleração média positiva e nula; 

• Aceleração média positiva; 

• Aceleração média negativa; 

• VSP médio positivo e nulo; 

• VSP médio positivo; e 

• Frequência das paragens (% de tempo em que a velocidade foi nula). 

E respetivos desvios padrão, valores mínimos e máximos (dos vários dados). 

O cálculo destes parâmetros foi realizado isoladamente para cada vez que se alterava o contexto de 

condução dentro de cada ensaio.  

Como forma de avaliar os parâmetros que variavam menos dentro de um determinado contexto 

dividiu-se o respetivo desvio padrão pela média. Os parâmetros com os valores mais baixos deste 

quociente foram os utilizados para definir um critério para diferenciar os diferentes contextos de 

condução. Esses parâmetros foram: 

• Velocidade média; 

• VSP médio positivo e nulo; e 

• Frequência das paragens. 
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Tabela 7 – Parâmetros utilizados na elaboração da ferramenta para diferenciação de contextos de condução e 
os seus valores. 

Contexto 
de 

condução 

Parâmetros média Desvio 
padrão 

𝐃𝐞𝐬𝐯𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐝𝐫ã𝐨
𝐌é𝐝𝐢𝐚

⁄  Mínimo Máximo 

Urbano Veloc. Média 
[Km/h] 

27.65 7.87 0.29 14.52 43.30 

VSP médio 

positivo e 
nulo [W/Kg] 

5.27 1.44 0.27 2.17 6.88 

Freq. das 

paragens [%] 
26.82 12.47 0.46 6.20 58.37 

Extra-
Urbano 

Veloc. Média 
[Km/h] 

55.80 5.00 0.09 49.83 61.40 

VSP médio 
positivo e 

nulo [W/Kg] 

13.00 2.23 0.17 10.65 16.00 

Freq. das 
paragens [%] 

0.97 1.92 1.99 0 4.39 

Auto-
Estrada 

Veloc. Média 

[Km/h] 
94.40 9.62 0.10 74.97 104.00 

VSP médio 
positivo e 

nulo [W/Kg] 

17.33 2.26 0.13 13.53 22.00 

Freq. das 
paragens [%] 

0.34 0.31 0.91 0 0.83 

 

Com base nos valores da Tabela 7 e calibração aos dados dos quatros ensaios realizados (como 

validação da ferramenta) obtiveram-se as seguintes equações: 

• Urbano: 

 [( v̅ < 45 ∨ VSP ≥ 0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ < 8) ∧ freq. paragens > 5% ] ∨ [v̅ ≤ 60 ∧ freq. paragens > 10%] (6) 

 

• Extra-Urbano: 

 45 < v̅ < 69 ∧   VSP ≥ 0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ < 20 ∧ freq. paragens < 5% (7) 

 

• Auto-Estrada: 

 v̅ > 69 ∧  VSP ≥ 0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ≥ 10 (8) 

 

Em que: 

• v̅ – velocidade média, [km/h]; 

• VSP ≥ 0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – média dos valores de VSP maiores e iguais a zero, [W/Kg]; 

• freq. paragens - % de tempo em que num determinado intervalo de tempo a velocidade foi 

nula.  

A classificação do tipo de contexto de condução é feita a cada 500 elementos (ou segundos), ou 

seja, todos os valores presentes nas equações (6),(7) e (8) são recalculados a cada 500 segundos. 

Foi feito um varrimento considerando diferentes intervalos de tempo, tendo-se chegado  
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a conclusão que 500 segundos é o valor mais adequado.  Este intervalo de tempo ajusta-se bem aos 

dados de calibração, o que foi comprovado pela validação da ferramenta nesses mesmo dados. O 

erro desta ferramenta nos dados de calibração foi de 10.9%. 

 

3.2.4 Quantificação dos impactes energéticos  

Através dos ensaios realizados obtiveram-se as curvas de consumo (Figura 16) e emissões (Figura 

17 a Figura 20) que caracterizam o veículo ensaiado (estes valores encontram-se no anexo A). A 

vantagem das curvas obtidas é a de possibilitarem a obtenção do consumo e emissões deste veículo 

em qualquer outro percurso. Para isso são necessários dados da altitude dos diferentes pontos de 

outro percurso e da velocidade com que se realizou esse mesmo percurso. Com os dados da altitude 

calcula-se a topografia do percurso com recurso a um algoritmo em MATLAB. Com os dados da 

velocidade calcula-se a aceleração, através da derivada, a cada segundo do ciclo de condução, de 

um polinómio de 2º grau que contem o ponto anterior e posterior ao ponto de cálculo da aceleração. 

A velocidade do veículo, a aceleração e o declive da estrada, a cada segundo, permitem, através da 

equação (5) obter o valor do VSP para cada instante. O valor do VSP para cada instante permitirá 

obter a distribuição de % de tempo por modo de VSP (Figura 21).  

 

 

Figura 16 – Curva de consumo para o veículo testado, BMW 325d, em função do modo de VSP. 
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Figura 17 - Curva de emissões de CO2 para o veículo testado, BMW 325d, em função do modo de VSP. 

 

 

Figura 18 - Curva de emissões de CO para o veículo testado, BMW 325d, em função do modo de VSP. 

 

 

Figura 19 - Curva de emissões de HC para o veículo testado, BMW 325d, em função do modo de VSP. 
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Figura 20 - Curva de emissões de NOx para o veículo testado, BMW 325d, em função do modo de VSP. 

 

 

Figura 21 – Exemplo de distribuição de tempo por modo de VSP. 

 

 Combinando os dados enunciados no paragrafo anterior nas equações (9) e (10) permitirá obter o 

consumo no percurso x e as emissões (E) do poluente y no percurso x, para o veículo em estudo.  

 
Consumox = 1000 ∗ (vx̅)−1 ∗ ∑ Ci

VSP ∗ %ti

14

i=1

 

 

(9) 
 

 
Ey = 1000 ∗ (vx̅)−1 ∗ ∑ Ei

VSP ∗ %ti

14

i=1

 

 

(10) 

Em que: 

• Consumox – consumo do veículo testado conduzido no percurso x, [g/km]; 

• vx̅– velocidade média do veículo no percurso x, [m/s]; 
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• Ci
VSP– consumo do veículo testado no modo VSP i, [g/s]; 

• %ti – % de tempo despendida no modo VSP i; 

• Ey – emissões do poluente y no percurso x, [g/km]; 

• Ei
VSP– emissões do veículo testado no modo VSP i para o poluente y, [g/s] [63]. 

 

3.2.5 Avaliação do impacte de fatores externos 

Para cumprir o primeiro objetivo foi necessário desenvolver uma metodologia em que se subdivide o 

declive da estrada em vários modos, por forma a dentro de cada modo se classificarem consoante a 

variação em relação a um valor de referência (pontos sem declive) qual a variável (consumo ou 

emissão de poluente) mais afetada, a menos e as intermédias.  

O segundo objetivo foi alcançado com a ajuda de uma metodologia desenvolvida no âmbito deste 

trabalho que permitisse num só gráfico comparar a influência do aumento numa variável dinâmica 

nas variáveis em estudo (consumo e emissão de poluentes). Para isso a metodologia permite realizar 

uma análise variacional do efeito dos aumentos na variável dinâmica nas variáveis que quantificam 

os impactos energéticos e ambientais.  

 

3.2.5.1 Efeitos da alteração do declive da estrada 

Para esta análise foram utilizados dados provenientes de 12 ensaios, todos eles realizados no 

mesmo percurso, quatro deles foram realizados no âmbito desta dissertação, os restantes provêm de 

outras bases de dados e têm como objetivo aumentar a representativa estatística dos resultados. 

Mais informação sobre os dados provenientes de outras bases de dados utilizados nesta análise 

poderá ser encontrada no anexo 88 (Tabela 30).  

Com o objetivo de analisar a influência do declive da estrada no consumo e emissões do veículo em 

estudo testaram-se gráficos em que o se tinha o declive da estrada no eixo das abcissas e o 

consumo/emissões no eixo das ordenadas, o resultado foi uma mancha de pontos, que dificultava a 

leitura dos resultados. A dificuldade na leitura dos resultados ajudou a perceber que esta não seria a 

abordagem mais correta. De maneira a melhorar a leitura dos resultados optou-se por agrupar o 

declive da estrada em modos, que se apresentam na Tabela 8. Os dados do declive foram 

agrupados em oito modos. Seguindo um processo de tentativa e erro percebeu-se que com oito 

modos conseguia-se aumentar a representativa dos modos mais extremos (ao contrário do que 

aconteceria se existissem mais modos), os que foram alcançados menos vezes, isto é, os modos 1, 

2, 7 e 8. 
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Tabela 8 - Modos escolhidos para o declive da estrada. 

Modo Declive da estrada [rad] 

1 φ < −0.15 

2 −0.15 ≤ φ < −0.10 

3 −0.10 ≤ φ < −0.05 

4 −0.05 ≤ φ < 0 

5 0 ≤ φ < 0.05 

6 0.05 ≤ φ < 0.10 

7 0.10 ≤ φ < 0.15 

8 φ ≥ 0.15 

 

A quantificação dos impactes energéticos para cada um dos modos de declive fez-se de forma 

análoga à descrita em 3.2.4, em que as distribuições de VSP foram obtidas para cada um dos modos 

de declive e a partir dai e das curvas do veículo obtiveram-se os impactes energéticos de cada modo 

de declive. A caraterização dos diferentes contextos de condução foi realizada como descrita em 

3.2.3. 

Com o objetivo de identificar o grau de impacte que variações do declive da estrada têm no consumo 

e emissões de poluentes, ou seja, classificar a sua influência no consumo e emissões de poluentes, 

perceber qual dessas variáveis sofreu mais, qual sofreu menos e as intermédias, com a alteração do 

modo de declive da estrada. Para isso obtiveram-se valores de referência de maneira a poderem 

comparar-se as diferentes variáveis entre si. A referencia utilizada foi obtida também com base no 

descrito em 3.2.4, mas considerando a componente do VSP do declive como nula, na prática a 

referência é um percurso sem declive, plano. A influência do declive será avaliada por: 

 

 variação =
varmodo z − varref.

varref.

∗ 100 (11) 

 

Na equação (11) têm-se varmodo z que se define como a variável para a qual se quer avaliar o 

impacte, por exemplo, as emissões de NOx para o modo 6 de declive, neste caso z=6 e varref. será a 

emissão de NOx para o caso de referência, ou seja, pontos em que o declive é zero.  

Os impactes nas diferentes variáveis serão avaliados para os diferentes contextos de condução. 

 

3.2.5.2 Influência de variáveis dinâmicas no consumo de combustível e nas emissões de poluentes 

Nesta análise foram utilizados dados de 60 ciclos de condução, em que 56 ciclos provêm de outras 

bases de dados por forma a aumentar a representativa estatística da análise. Mais informação sobre 

os dados provenientes de outras bases de dados utilizados nesta análise poderá ser encontrada no 

anexo 88 (Tabela 30). 
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Para caracterizar os diferentes contextos de condução dos diversos ciclos analisados procedeu-se 

da forma descrita em 3.2.3. Seguidamente, com o objetivo de se determinarem os impactes 

energéticos nos diferentes contextos dos vários ciclos, fez-se como explicitado em 3.2.4.  

As variáveis dinâmicas escolhidas para a realização desta análise foram: 

• Aceleração média positiva; 

• Velocidade média; e 

• VSP médio positivo. 

Estas foram as variáveis escolhidas pois são facilmente controláveis numa condução diária, a 

velocidade pode ser controlada no velocímetro e a velocidade média no computador de bordo, 

enquanto que a aceleração média positiva pode ser controlada pela agressividade com que se 

pressiona o acelerador do veículo e o VSP médio positivo reflete, tal como a aceleração média 

positiva, a agressividade da condução e também o contexto.  

Todas as variáveis dinâmicas enumeradas foram calculadas para cada contexto dentro de cada ciclo. 

Os dados dos impactes energéticos foram representados graficamente em função das variáveis 

dinâmicas escolhidas para esta análise. As representações gráficas incluem todos os dados dos 

diferentes contextos de todos os ciclos. Para clarificar o tipo de representação gráfica de que se fala 

apresenta-se na Figura 22 um exemplo. Os restantes gráficos, das outras variáveis em função do 

consumo e emissões de poluentes podem ser encontrados no anexo D (Figura 58 a Figura 72). Cada 

um dos pontos que se apresenta nos gráficos representa o impacto energético de todos os segundos 

desse ciclo referentes a um determinado contexto de condução, que são caracterizados por um valor 

médio da variável dinâmica a que se refere o gráfico.  
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Figura 22 – Exemplo do tipo de representação gráfica utilizado na análise.  

 

Após eliminar os outliers encontraram-se as equações das curvas que melhor se ajustam aos pontos 

representados em cada um dos gráficos. 

 

Limites para os diferentes contextos 

Como é visível no gráfico da Figura 22 existem zonas onde há uma maior concentração de pontos 

em contexto urbano, extra-urbano e auto-estrada. No entanto não existe um valor exato que delimite 

as diferentes zonas dos diferentes contextos. Sendo o objetivo desta análise a comparação dos 

impactes do aumento das variáveis dinâmicas no consumo e nas emissões, para os diferentes 

contextos, surge a necessidade de definir valores fronteiras, em termos das variáveis dinâmicas, que 

delimitem os diferentes contextos de condução. Estes valores foram definidos com base nas 

seguintes equações: 

 

 limite inferiorc
var = var̅̅ ̅̅ c − 2σc

var 
 

(12) 

 

 

 limite superiorc
var = var̅̅ ̅̅ c + 2σc

var 
 

(13) 

Em quem: 

• var – é a variável que se está a tratar, por exemplo, velocidade média ou aceleração média 

positiva, etc; 

• c – representa o contexto de condução ao qual se refere a variável que se está a tratar, por 

exemplo, a aceleração média positiva para contexto urbano.  
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• var̅̅ ̅̅ c – define-se como o valor média da variável (var) em todos os ciclos considerados para 

os casos em contexto de condução c; 

• σc
var – desvio padrão dos elementos da variável (var) em todos os ciclos em contexto de 

condução c; 

• limite inferiorc
var – limite inferior da variável (var) para o contexto de condução c; e 

• limite superiorc
var – limite superior da variável (var) para o contexto de condução c. 

As equações (12) e (13) foram obtidas com base na aproximação dos dados das variáveis dinâmicas 

para os diferentes contextos a distribuições normais. Esta aproximação foi verificada utilizando o 

método visual quantile-quantile plot (Q-Q plot) [60]. O ajuste de todos os conjuntos dados às 

distribuições normais foi muito satisfatório, pelo que a aproximação é valida [61]. O valor de 2σc
var foi 

escolhido pois garante que 95% dos dados de cada variável dinâmica referente a cada contexto 

estão incluídos na análise, esta é uma das características da distribuição normal [62]. 

 

Definição do valor do incremento  

A metodologia desenvolvida é explicada com base no exemplo da velocidade média vs consumo 

(Figura 22) de forma a tornar claros todos os detalhes que lhe estão associados. 

Na Tabela 9 têm-se os valores médios da velocidade média para todos os ciclos nos diferentes 

contextos, bem como os respetivos desvios padrão. O valor limite inferiorvelocidade média define o 

início da escala para a qual se irá começar a incrementar a velocidade média até alcançar o valor 

máximo da escala que é o limite superiorvelocidade média. Em que: 

 • limite inferiorvelocidade média  =  
 

= mínimo [ limite inferiorurbano
veloc.média; limite inferiorextra−urbano

veloc.média ; limite inferiorauto−estrada
veloc.média ] = 

 

= limite inferiorurbano
veloc.média 

 

 
 
(14) 

   
   
 • limite superiorvelocidade média  =  

 

= máximo [ limite superiorurbano
veloc.média; limite superiorextra−urbano

veloc.média ; limite superiorauto−estrada
veloc.média ] = 

 

= limite superiorauto−estrada
veloc.média  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(15) 



45 
 
 

Tabela 9 – Valores médios, de desvio padrão e valores mínimo e máximo para os limites inferior e superior da 
velocidade média [km/h]. 

C. de 
condução 

média 
 

desvio 
padrão 

𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐦é𝐝𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐦é𝐝𝐢𝐚 

urbano 26.85 12.55 1.74 - 

extra-
urbano 

58.38 7.02 - - 

auto-
estrada 

96.09 18.29 - 132.68 

 

Os valores para a velocidade média serão incrementados, desde do seu valor mínimo 

(limite inferiorvelocidade média) até ao seu valor máximo (limite superiorauto−estrada
veloc.média ). O valor dos 

incrementos é calculado com base em: 

 valor dos incrementosvelocidade média = 
 

= 0.05 ∗ (limite superiorveloc.média − limite inferiorveloc.média) = 

 
= 0.05 ∗ (132.68 − 1.74) = 6.55 Km/h 

 
 
 
(16) 

 

Que no caso geral para a variável genérica (var), fica: 

 

 valor dos incrementosvar = 0.05 ∗ (limite superiorvar − limite inferiorvar) 
 

(17) 

   
Assumiu-se 5% para o valor dos incrementemos pois considerou-se ser um valor razoável para 

incrementar as variáveis, uma vez que subdivide os domínios das variáveis dinâmicas num valor 

satisfatório de pontos que permitem obter resultados passíveis de serem interpretados. No caso da 

velocidade média têm-se 21 pontos, de A a U como apresentado na Tabela 10. 

 

Polinómio interpolador  

Em todos os gráficos realizados no âmbito desta análise, foi obtida a equação do polinómio 

interpolador que se ajusta de forma satisfatória (R2 = 0.89, para o exemplo da Figura 22) aos pontos. 

Este ajuste pode ser comprovado por comparação dos valores estimados pelo polinómio interpolador 

para o consumo, que se apresentam na Tabela 10, e os do consumo lidos da Figura 22. 
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Tabela 10 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para o consumo de combustível em função da 
velocidade média. 

Ponto Velocidade média [km/h] 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐀 𝐚 𝐔[g/km] 

A 1.74 142.17 

B 8.29 110.28 

C 14.83 86.64 

D 21.38 69.75 

E 27.93 58.24 

F 34.48 50.87 

G 41.02 46.59 

H 47.57 44.45 

I 54.12 43.66 

J 60.66 43.59 

K 67.21 43.73 

L 73.76 43.74 

M 80.30 43.39 

N 86.85 42.64 

O 93.40 41.57 

P 99.94 40.39 

Q 106.49 39.48 

R 113.04 39.37 

S 119.58 40.70 

T 126.13 44.29 

U 132.68 51.09 

 

Com base nas equações (12) e (13) e nos dados para a média e desvio padrão apresentados na 

Tabela 9 classificaram-se os pares velocidade média e consumo estimado pelo polinómio nos 

diferentes contextos. Esta informação está organizada na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Classificação dos pontos representados na Tabela 10 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;I] 

extra-urbano [G;L] 

auto-estrada [J;U] 

 

Estes passos foram repetidos para todas as outras análises. Os dados obtidos encontram-se no 

anexo E (Tabela 31 a Tabela 58). 

Adimensionalização da análise 

Relembra-se que os resultados que se irão apresentar de seguida têm como objetivo ilustrar a 

explicação da metodologia com base num exemplo (Figura 22) por forma a clarificar todos os 

detalhes.  
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O objetivo desta análise é o de comparar os efeitos de aumentos constantes de uma mesma variável 

dinâmica no consumo de combustível e nas emissões de poluentes (CO2, CO, HC e NOx). O método 

que se criou para tornar possível este tipo de análise permitiu obter resultados na forma 

representada na Figura 23. Os resultados representados na Figura 23 são a representação gráfica 

dos valores da Tabela 12.  

 

Tabela 12 – Resultados obtidos para a variação sofrida pelo consumo devido a incrementos de velocidade 
média constantes, em contexto urbano. 

𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬𝐣
𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐦é𝐝𝐢𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚çã𝐨𝐣

𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 [%] 

1 -22.43 

2 -21.43 

3 -19.49 

4 -16.50 

5 -12.64 

6 -8.42 

7 -4.60 

8 -1.77 

9 -0.17 
 

 

 

Figura 23 -  Resultados obtidos para a variação sofrida pelo consumo devido a incrementos de velocidade média 
constantes, em contexto urbano. 

A forma mais fácil de perceber os resultados é interpretá-los com a ajuda do exemplo que tem vindo 

a ser dado, o da velocidade média. Foquemo-nos na Tabela 12 e na Figura 23, o primeiro incremento 

na velocidade média significa o aumento da velocidade de 1.74 km/h para 8.29 km/h, isto é, substituir 

j=1 em (18). Este aumento da velocidade originou uma variação no consumo de combustível de 

142.17 g/km para 110.28 g/km (atente-se aos pontos A e B da Tabela 10). O resultado deste 

incremento de 6.55 km/h no valor da velocidade média do ponto A, da Tabela 10, resultou numa 

redução do consumo de -22.43% (equação (19)) em relação ao consumo de 142.17 g/km que se 
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verificava para o ponto A da Tabela 10. E assim sucessivamente, são feitos incrementos na 

velocidade média, constantes e de valor 6.55 km/h e de seguida calcula-se o impacto que essa 

variação tem no consumo em relação ao consumo que se verificava no ponto anterior. As equações 

(18) a (21) demonstram a arimética que é necessária para a obtenção destes resultados. 

O exemplo que se utilizou para explicar a análise foi com a variável velocidade média, mas o mesmo 

foi realizado para as outras variáveis dinâmicas e para as emissões de poluentes, nos diferentes 

contextos, como se apresentará seguidamente na secção 4.2. 

 

 incrementosj
velocidade média = limite inferiorveloc.média + j ∗ valor dos incrementosvelocidade média = 

 
= 1.74 + j ∗ 6.55 

 

 
(18) 

 

Para o caso genérico a equação (18) assume a forma: 

 incrementosj
var = limite inferiorvar + j ∗ valor dos incrementosvar 

 

(19) 

 

 
Variaçãoj=1

consumo = 100 ∗
Consumoponto B − Consumoponto A

Consumoponto A

= 

 

= 100 ∗
110.28 − 142.17

142.17
= −22.43 % 

 

 
 
(20) 

 

A variação do consumo para o 2º incremento (j=2) é calculada por: 

 

 
Variaçãoj=2

consumo = 100 ∗
Consumoponto C − Consumoponto B

Consumoponto B

 

 

 
(21) 
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4. Resultados e Discussão 

Nesta secção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos aplicando a metodologia 

descrita no capítulo 3. Primeiro abordam-se os efeitos da alteração no declive da estrada e de 

seguida o efeito que a alteração das variáveis dinâmicas têm no consumo energético e nas emissões 

de poluentes.  

 Efeitos da alteração do declive da estrada 

Nesta secção serão avaliados e discutidos os efeitos que variações no declive da estrada têm no 

consumo e emissões bem como a medida em que essas variações afetam o consumo e as emissões 

com a criação de uma escala decrescente começando na variável mais afetada e terminando na 

menos afetada, em termos relativos. Estas análises serão replicadas para todos os contextos. No 

final será elaborada uma escala global de efeitos para os diferentes contextos. Dentro de cada 

contexto, serão apresentados os valores dos resultados absolutos, os valores médios de referência e 

a variação dos valores absolutos relativamente aos valores de referencia (Tabela 13, Tabela 16 e 

Tabela 19). 

É importante recordar que os modos de declive positivo são os 5,6,7 e 8, enquanto que os negativos 

são o 1,2,3 e 4, conforme definido na secção 3.2.5.1 (ver Tabela 8). 
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4.1.1 Contexto urbano 

Em contexto urbano, nos modos de declive positivos verifica-se que aumentos no declive da estrada 

originam aumentos no consumo de combustível e nas emissões de poluentes, quer em relação aos 

valores de referência quer entre modos consecutivos e em relação a modos anteriores (Tabela 13).  

Da observação da Tabela 13 salientam-se três casos em que declives da estrada negativos 

originaram aumentos das emissões. Estes casos ocorreram no modo 1 para as emissões de CO e 

nos modos 1 e 3 para as de NOx.  

 

Tabela 13 - Valores de referência ou de declive nulo, de resultados absolutos e da variação face aos valores de 
referência por modo de declive, para contexto urbano.  

 Valor de 
referência 

médio 
[g/km] 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 

Consumo 
de 

combustível  

55.3 M [g/km] 36.1 26.9 37.9 47.4 66.4 96.4 113 190 

D.P [g/km] 51.0 36.9 50.6 51.4 56.9 78.3 78.1 137 

V [%] -34.8 -51.4 -31.5 -14.4 19.9 74.1 105 242 

Emissões 
de 

𝐂𝐎𝟐 

176 M [g/km] 115 85.6 121 151 211 307 360 603 

D.P [g/km] 162 117 161 164 181 249 248 435 

V [%] -34.8 -51.4 -31.5 -14.4 19.9 74.1 105 242 

Emissões 
de 
CO  

0.166 M [g/km] 0.180 0.147 0.152 0.148 0.208 0.332 0.447 0.731 

D.P [g/km] 6.07 5.04 4.46 2.77 2.09 2.60 3.25 4.64 

V [%] 8.23 -11.7 -8.80 -10.85 25.0 100.3 169 340 

Emissões 
de 
HC 

0.00431 M [g/km] 0.00392 0.00300 0.00370 0.00400 0.00492 0.00700 0.00806 0.0138 

D.P [g/km] 0.0119 0.00889 0.0113 0.0115 0.0123 0.0158 0.0162 0.0274 

V [%] -9.19 -30.5 -14.2 -7.40 14.1 62.2 86.8 219 

Emissões 
de 

𝐍𝐎𝐱 

0.0721 M [g/km] 0.0881 0.0701 0.0750 0.0697 0.0801 0.127 0.167 0.293 

D.P [g/km] 0.436 0.331 0.371 0.319 0.306 0.406 0.405 0.711 

V [%] 22.3 -2.66 4.16 -3.28 11.3 76.4 132 307 

 

A classificação dos aumentos sofridos pelas variáveis devido aos diferentes modos de declive da 

estrada, positivos, encontra-se organizada na Tabela 14, sendo o 1º a variação que sofreu um maior 

aumento face à referência e o 4º a variável que se revelou menos sensível. Em todos os modos a 

variável que se demonstrou mais sensível às variações no declive da estrada foram as emissões de 

CO. O modo 5 foi o único modo em que algumas variáveis demonstraram sensibilidades diferentes, 

neste modo a 2º variável mais sensível foi o consumo de combustível e as emissões de CO2, as duas 

variáveis menos afetadas foram as emissões de HC (3º) e as emissões de NOx (4º). Em todos os 

outros modos (6,7 e 8) a 2º variável mais sensível foram as emissões NOx, a 3º e 4º o consumo de 

combustível/emissões de CO2 e as emissões de HC.  
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Tabela 14 – Classificação dos aumentos por modo de declive (positivos), para contexto urbano. 

 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 

Variação Variação Variação Variação 

Consumo de 
combustível  

 
2º 
 

 
3º 

 
3º 

 
3º 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐 

Emissões de 
CO  

1º 1º 1º 1º 

Emissões de 
HC  

3º 4º 4º 4º 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱  

4º 2º 2º 2º 

 

No caso dos declives negativos optou-se por classificar de 1º a 4º as reduções face ao valor de 

referência, ou seja, o valor mais negativo classifica-se com 1º e o menos negativo com 4º, dentro de 

cada modo, foi este o critério utilizado na Tabela 15. Em todos os modos (1 a 4), as maiores 

reduções ocorreram no consumo de combustível e emissões de CO2 (1º), enquanto que as menores 

reduções verificaram-se ser nas emissões de NOx (4º). No modo 4 a variável que sofreu a 2º maior 

redução foram as emissões de CO, no mesmo modo a 3º posição foi ocupada pelas emissões de 

HC. Nos restantes modos (1,2 e 3) as classificações das reduções mantiveram-se inalteradas com a 

2º maior redução a pertencer às emissões de HC e a 3º às emissões de CO. 

 

Tabela 15 – Classificação das variações em reduções por modo de declive (negativos), para contexto urbano. 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

Variação Variação Variação Variação 

Consumo de 
combustível 

 
1º 

 
1º 

 
1º 

 
1º 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐  

Emissões de 
CO 

3º 3º 3º 2º 

Emissões de 
HC  

2º 2º 2º 3º 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱 

4º 4º 4º 4º 
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4.1.2 Contexto extra-urbano 

Nos resultados de contexto extra-urbano (Tabela 16), também se verificaram aumentos no consumo 

de combustível e nas emissões de poluentes para todos os modos positivos de declive da estrada 

face aos valores de referência. Quer o consumo de combustível, quer as emissões de poluentes 

cresceram com o aumento do modo de declive da estrada. 

Analisando os resultados da Tabela 16 para os modos de declive negativos conclui-se que os 

resultados absolutos para o consumo, emissões de CO2, de CO, de HC para todos os modos e para 

os modos 3 e 4 das emissões de NOx foram inferiores aos valores de referência. No entanto existem 

duas exceções, em que ocorreram aumentos face aos valores de referência. Os aumentos ocorreram 

nos modos 1 e 2 das emissões de NOx. 

 

Tabela 16 - Valores de referência ou de declive nulo, de resultados absolutos e da variação face aos valores de 
referência por modo de declive, para contexto extra-urbano.  

 Valor de 
referência 

médio 
[g/km] 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 

Consumo 
de 

combustível  

42.7 
 

M [g/km] 27.9 24.7 24.5 32.6 55.5 81.9 108.7 127.0 

D.P [g/km] 41.4 33.5 30.3 30.0 40.5 53.3 68.9 81.2 

V [%]  

-34.6 

 

-42.2 

 

-42.7 

 

-23.7 

 

30.0 

 

91.8 

 

154 

 

197 

Emissões 
de 

𝐂𝐎𝟐 

136 M [g/km] 88.9 78.5 77.8 103.7 176.5 260.6 345.7 403.8 

D.P [g/km] 132 106.6 96.2 95.6 128.7 169.5 219.3 258.5 

V [%] -34.6 -42.2 -42.7 -23.7 30.0 91.8 154 197 

Emissões 
de 
CO  

0.143 M [g/km] 0.142 0.132 0.110 0.111 0.198 0.312 0.428 0.517 

D.P [g/km] 4.97 4.51 3.25 1.80 1.64 2.07 2.87 3.49 

V [%] -1.14 -8.00 -23.3 -22.7 38.2 118 198 260 

Emissões 
de 
HC 

0.00321 M [g/km] 0.00303 0.00272 0.00247 0.00264 0.00404 0.00594 0.00786 0.00905 

D.P [g/km] 0.00925 0.00812 0.00735 0.00700 0.00903 0.0120 0.0150 0.0164 

V [%] -5.69 -15.1 -22.9 -17.7 25.8 85.1 145 182 

Emissões 
de 

𝐍𝐎𝐱 

0.0540 M [g/km] 0.0683 0.0617 0.0522 0.0462 0.0677 0.110 0.169 0.229 

D.P [g/km] 0.341 0.298 0.247 0.192 0.225 0.316 0.413 0.464 

V [%] 26.6 14.4 -3.20 -14.4 25.4 104 213 325 

 

Na Tabela 17 classifica-se as informações da Tabela 16 para modos de declive positivos. No modo 5 

e no modo 6 a variável que sofreu os maiores aumentos face à referência foram as emissões de CO 

(1º), contudo nos modos 7 e 8 foi a 2º mais vulnerável às variações no declive da estrada. O 

consumo de combustível e as emissões de CO2 foram as variáveis que sofreram o segundo (2º) 

maior aumento, no modo 5, enquanto que nos restantes modos (6,7 e 8) foram a 3º. As emissões de 

HC no modo 5 foram a 3º, no entanto em todos os outros modos (6,7 e 8) foi a menos sensível (4º). 

As emissões de NOx demostraram-se as menos sensíveis (4º) no modo 5, o 2º no modo 6, e nos dois 

últimos modos (7 e 8) foram a variáveis mais sensível (1º). 
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Tabela 17 – Classificação dos aumentos por modo de declive (positivos) para contexto extra-urbano. 

 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 

Variação Variação Variação Variação 

Consumo de 
combustível 

 
2º 

 
3º 

 
3º 

 
3º 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐 

Emissões de 
CO 

1º 1º 2º 2º 

Emissões de 
HC 

3º 4º 4º 4º 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱 

4º 2º 1º 1º 

 

Nos modos de declive negativos as menores variações ocorreram, em todos os modos, para o 

consumo de combustível e emissões de CO2 (1º) e as maiores no NOx (4º). Nos modos 3 e 4 as 2º 

para as emissões de CO e as 3º para as emissões de HC. Enquanto que nos modos 1 e 2 as 

emissões de HC foram as 2º e as de CO as 3º. Esta informação encontra-se na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Classificação das variações em reduções por modo de declive (negativos), para contexto extra-
urbano. 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

Variação Variação Variação Variação 

Consumo de 
combustível 

 
1º 

 
1º 

 
1º 

 
1º 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐 

Emissões de 
CO  

3º 3º 2º 2º 

Emissões de 
HC 

2º 2º 3º 3º 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [%] 

4º 4º 4º 4º 
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4.1.3 Contexto de auto-estrada 

Comparando os valores de referência com os valores absolutos conclui-se que aumentos do declive 

da estrada levaram sempre a aumentos no consumo de combustível e nas emissões de poluentes 

face aos valores de referência. Estes aumentos cresceram sempre face à referência com o 

crescimento do declive da estrada. Como se comprova pela observação da Tabela 19. 

Ao comparar os valores de referência para contexto de auto-estrada com os resultados absolutos, 

para os modos de declive negativos, conclui-se que todos eles são inferiores aos valores de 

referência, excepto no modo 1 onde as emissões de NOx sofreram um aumento.  

 

Tabela 19 - Valores de referência ou de declive nulo, de resultados absolutos e da variação face aos valores de 
referência por modo de declive, para contexto de auto-estrada.  

 Valor de 
referência 

médio 
[g/km] 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 

Consumo 
de 

combustível  

42.7 
 

M [g/km] 26.3 18.5 18.9 28.5 51.2 78.1 99.3 133 

D.P [g/km] 32.1 25.3 23.7 23.4 3.1 99.3 62.5 82.7 

V [%] -32.3 -52.4 -51.5 -26.8 31.7 101 155 242 

Emissões 
de 

𝐂𝐎𝟐 

136 M [g/km] 83.8 58.9 60.0 90.6 163 248 316 424 

D.P [g/km] 102 80.5 75.4 74.4 248 316 199 263 

V [%] -32.3 -52.4 -51.5 -26.8 31.7 101 155 242 

Emissões 
de 
CO  

0.143 M [g/km] 0.104 0.0892 0.0832 0.0997 0.192 0.323 0.435 0.607 

D.P [g/km] 2.76 2.87 2.45 1.19 0.323 0.435 2.76 4.011 

V [%] -24.4 -35.4 -39.7 -27.7 39.3 134 216 340 

Emissões 
de 
HC 

0.00321 M [g/km] 0.00252 0.00191 0.00186 0.00216 0.00369 0.00559 0.00708 0.00940 

D.P [g/km] 0.00749 0.00566 0.00543 0.00529 0.00559 0.00708 0.0113 0.01456 

V [%] -9.76 -31.6 -33.4 -22.6 32.5 100 154 237 

Emissões 
de 

𝐍𝐎𝐱 

0.0540 M [g/km] 0.0510 0.0418 0.0391 0.0363 0.0673 0.138 0221 0.307 

D.P [g/km] 0.247 0.205 0.185 0.138 0.138 0.221 0.356 0.451 

V [%] 8.55 -11.0 -16.7 -22.8 43.4 193 370 553 

 

A classificação das variáveis dentro de cada modo encontra-se na Tabela 20. Em todos os modos 

(5,6,7 e 8) a variável mais sensível (1º) foram as emissões de NOx. As emissões de CO também 

mantiveram constante o grau de sensibilidade, ocupando a 2º posição. O consumo e as emissões de 

CO2 ficaram como as 3º mais sensíveis nos modos 6,7 e 8, enquanto no modo 5 foram as menos 

afetadas (4º). No modo 6 destacam-se três variáveis com o mesmo grau de sensibilidade, o 

consumo, as emissões de CO2 e as de HC, o 3º. No modo 5 as emissões de HC foram as 3º, 

enquanto que nos modos 7 e 8 as menos sensíveis (4º). 
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Tabela 20 – Classificação dos aumentos por modo de declive (positivos), para contexto de auto-estrada. 

 Modo 5 Modo 6 Modo 7 Modo 8 

Variação Variação Variação Variação 

Consumo de 
combustível  

 
4º 

 
3º 

 
3º 

 
3º 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐  

Emissões de 
CO 

2º 2º 2º 2º 

Emissões de 
HC 

3º 3º 4º 4º 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱 

1º 1º 1º 1º 

 

As variações sofridas pelas variáveis à medida que o modo de declive decrescia manteve-se 

constantes do modo 3 ao 1. Nestes modos as variáveis mais sensíveis foram o consumo e as 

emissões de CO2 (1º), as 2º mais sensíveis as emissões de CO, as de HC (3º) e por último as de 

NOx (4º). O modo 4 foi a exceção, em que a variável que reduziu mais foram as emissões de CO (1º), 

seguindo-se o consumo e as emissões de CO2 em 2º, em 3º, as emissões de HC e as de NOx. Esta 

informação encontra-se na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Classificação das variações em reduções por modo de declive (negativos), para contexto de auto-
estrada. 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

Variação Variação Variação Variação 

Consumo de 
combustível 

 
1º 

 
1º 

 
1º 

 
2º 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐  

Emissões de 
CO 

2º 2º 2º 1º 

Emissões de 
HC  

3º 3º 3º 3º 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱 

4º 4º 4º 3º 

 

4.1.4 Comparação de efeitos nos diferentes contextos 

Optou-se por, dentro de cada contexto, separar a discussão dos resultados em declives positivos 

(modos 5,6,7 e 8) e declives negativos (modos 1,2,3 e 4) devido à diferente tendência que se 

observa no consumo de combustível e nas emissões de poluentes para aumentos nos declives 

positivos e para reduções nos declives negativos. 

 

4.1.4.1 Declives positivos 

No caso de declives positivos, quer resultados em valor absoluto, quer variações face a valores de 

referência, nos três contextos a tendência foi clara. Quanto maiores os declives maiores os 
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consumos e as emissões. Estes resultados seriam de esperar pois ao surgir uma estrada com 

declive positivo no percurso de um veículo faz com que surja uma componente do peso do veículo na 

direção do movimento. Para evitar que o veículo desacelere, esta força terá que ser equilibrada por 

uma força de igual magnitude e de sentido oposto que terá de ser originada pelo motor, para que isto 

aconteça será necessário um aumento da potência exigida ao motor [17]. A componente do peso do 

veículo na direção do seu movimento aumenta com o aumento do declive da estrada o que leva 

sempre a aumentos no consumo e nas emissões de poluentes com o aumento do declive. Os 

resultados apresentados em 4.1.1 a 4.1.3 demonstram isso mesmo.  

Resultados absolutos 

No consumo (Figura 24), nas emissões de CO2 (Figura 25) e nas de HC (Figura 27), nos modos 5,6 e 

7, são evidentes as diferenças entre as emissões e consumos para os diferentes contextos. Com 

maiores consumos e emissões para contexto urbano, menores em auto-estrada e intermédio em 

extra-urbano. Esta tendência também se verifica no modo 5 para as emissões de CO (Figura 26) e 

de NOx (Figura 29), embora as diferenças entre os diferentes contextos sejam menos acentuadas.  

 

 

Figura 24 - Comparação do consumo de combustível para os diferentes contextos de condução. 

 



57 
 
 

 

Figura 25 - Comparação das emissões de CO2 para os diferentes contextos de condução. 

 

 

Figura 26 - Comparação das emissões de CO para os diferentes contextos de condução. 

 

 

Figura 27 - Comparação das emissões de HC para os diferentes contextos de condução. 
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No modo 8 a tendência verificada é outra, em que o valor das variáveis em auto-estrada é superior 

ao valor de extra-urbano e o valor para contexto urbano superior aos dois últimos. Esta tendência 

verifica-se no consumo, nas emissões de CO2, CO e HC. A diferente tendência deste modo (face aos 

outros) poderá ser explicada pelo baixo número de pontos que o caracterizam (máximo de 110 em 

extra-urbano), quando comparado com modos tais como o 5 e 6 (nunca inferiores a 6000 pontos). O 

baixo número de pontos poderá ser insuficiente para captar a tendência que deveria ser a mesma 

que nos outros modos de declive positivo. A informação do número de pontos por modo de declive 

foi retirada da Figura 28. 

 

 

Figura 28 – Nº de pontos por modo de declive para os diferentes contextos. 

 

As emissões de NOx apresentam comportamento semelhante no modo 6 e 8, em que em contexto 

urbano são superiores às de extra-urbano, e as de auto-estrada superiores às anteriores. Para o 

modo 7 as emissões em extra-urbano são 1.2% superiores às emissões em urbano e as de auto-

estrada superiores às anteriores. Uma vez mais, o baixo número de pontos que caracteriza o modo 

6, 7 e 8 de declive poderá ter sido insuficiente para captar a tendência esperada que seria a mesma 

que nos modos 4 e 5, que é concordante com a literatura [50]. 
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Figura 29 - Comparação das emissões de NOx para os diferentes contextos de condução. 

 

Tal como Gallus et al. [52] evidenciaram também se conclui existirem correlações lineares do declive 

do percurso com as emissões de CO2 e NOx para todos os contextos. Os autores referem que esta 

tendência de emissões mais elevadas para declives superiores é devida à necessidade de ter cargas 

mais elevadas no motor, com maior frequência. Nesta análise também se verificam existir 

correlações lineares entre o declive do percurso, o consumo de combustível, as emissões de CO e 

as de HC. Os gráficos com as correlações enunciadas neste parágrafo encontram-se no anexo C, 

nas Figura 43 a Figura 57. 

 

Resultados da variação em relação a valores de referência  

Em motores de ignição por compressão as emissões de CO são baixas o suficiente em valor 

absoluto para não serem consideradas importantes [25]. Portanto nesta secção não se vão classificar 

os aumentos sofridos pelas emissões de CO, o que significa que o grau de sensibilidade real de 

algumas variáveis é diferente do apresentado nas Tabela 20, Tabela 17 e Tabela 14.  

Na Tabela 22 apresenta-se o grau de sensibilidade real das variáveis. 

 

Tabela 22 - Comparação das classificações reais dos aumentos por modo de declive (positivos), para diferentes 
contextos. 

 Urbano  Extra-Urbano  Auto-Estrada 

Modo 5 6 7 8  5 6 7 8  5 6 7 8 

Combustível 1º 
 

2º 
 

2º 
 

2º 
 

 1º 
 

2º 
 

2º 
 

2º 
 

 3º 2º 
 

2º 
 

2º 
 𝐂𝐎𝟐   

CO - - - -  - - - -  - - - - 

HC 2º 3º 3º 3º  2º 3º 3º 3º  2º 2º 3º 3º 

𝐍𝐎𝐱 3º 1º 1º 1º  3º 1º 1º 1º  1º 1º 1º 1º 
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Para contexto urbano e extra-urbano, no modo 5 a sensibilidade demostradas foi consumo/CO2 (1º), 

HC (2º) e NOx (3º). A estabilização da classificação das variáveis ocorreu após o modo 5, depois 

desse modo a classificação manteve-se, com NOx (1º), consumo/CO2 (2º) e HC (3º).  

Em auto-estrada a variável mais sensível foi independente do modo de declive, foram as emissões 

de NOx (1º). A 2º mais sensível manteve-se constante a partir do modo 6, foram combustível/CO2. No 

modo 6 a 2º posição também pertenceu às emissões de HC. Enquanto que no modo 5 as emissões 

de HC (2º) e o consumo/CO2 (3º). 

É importante notar que em todos os contextos e modos a variável mais sensível foram as emissões 

de NOx (1º) e a 2º mais sensível foi o par consumo/CO2, exceto para os modos 5. As emissões de HC 

ocuparam a 3º posição na maioria dos modos, em todos os contextos. 

A aumento do declive da estrada leva ao aumento da carga exigida ao motor, pelo que mais 

combustível é injetado, o que leva ao aumento da formação de poluentes no geral. É o que traduzem 

os resultados. Esta conclusão é obtida pela análise da equação (4). 

Gallus et al. [52] verificaram que o aumento das emissões devido ao aumento do declive de 0 para 

5% originou um aumento nas emissões de CO2 de 65-81% e de NOx de 85-115%, depenendo do 

segmento. A tendência de emissões mais elevadas para declives superiores é devida à necessidade 

de ter cargas mais elevadas no motor, com maior frequência. Estes resultados comprovam o 

verificado por Gallus et al. [52] pois também foi verificado serem as emissões de NOx as mais 

afetadas pelo aumento do declive e as emissões de CO2 as que sofreram o segundo maior aumento, 

na maioria dos modos. A formação de NOx nos motores de ignição por compressão é influenciada 

pela temperatura a que se dá a combustão, mais elevadas temperaturas originam mais formação de 

NOx [25]. Um motor a trabalhar a cargas altas precisa de maior quantidade de combustível a ser 

injetado o que origina um aumento das temperaturas a que ocorre a combustão [25]. Portanto a 

formação de NOx aumenta se a carga exigida ao motor aumentar, o mesmo se pode dizer da 

formação de CO2 pois esta depende da quantidade de combustível queimado [25].  Apesar de Gallus 

et al. [52] terem apenas verificado esta tendência para um aumento do declive de 0 para 5% os 

sucessivos aumentos de modo de declive irão exigir um aumento da carga do motor (mais 

combustível), pelo que é de esperar que as emissões de NOx continuem a ser as mais afetadas e as 

de CO2 as segundas mais afetadas, tal como foi comprovado por esta análise. 

Nos motores de ignição por compressão a formação de HC pode dever-se a congelamento da 

reação, a presença de óleo nas paredes do cilindro, a zonas dentro da câmara de combustão onde a 

mistura é muito pobre (mais usual a baixas cargas) e a zonas onde a mistura é muito rica (mais 

comum a cargas elevadas). A formação de HC é mais relevante nos motores de explosão do que nos 

motores de ignição por compressão [25,26]. Sendo a formação de HC mais relevante nos motores de 

explosão por estes trabalharem perto da estequiometria justifica a menor sensibilidade demostrada 

pelo HC (3º) aos aumentos no declive da estrada num motor de ignição por compressão. Os 

aumentos das emissões de HC com o aumento do declive da estrada justificam-se com o aumento 

da carga exigida ao motor, pois com o aumento da carga aumentam as zonas na câmara de 
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combustão onde a mistura é rica, o que leva a que as emissões de HC aumentem de modo para 

modo.  

 

4.1.4.2 Declives negativos 

Resultados absolutos 

Neste caso existe uma tendência que se verifica em todos os modos e para todas as variáveis. O 

valor das variáveis foi sempre maior em contexto urbano, menor em auto-estrada e intermédio em 

extra-urbano. Esta conclusão advém da observação dos resultados apresentados nas Figura 24 a 

Figura 29.  

Ao contrário do que seria de esperar, em todas as variáveis, o seu valor mínimo não é atingido nos 

declives mais extremos (modo 1), mas no modo anterior (modo 2). Uma possível explicação para 

estes resultados são as velocidades médias baixas que caracterizam este modo de declive mais 

extremo (Figura 30). As equações utilizadas para o cálculos dos gráficos apresentados nas Figura 24 

à Figura 29 foram as equações (9) e (10), em que a velocidade média aparece em denominador, ou 

seja, quando menor a velocidade média maiores serão as emissões em [g/km], se o numerador se 

alterar pouco, que é o caso, as emissões em [g/km] aumentam. O comportamento prudente do 

condutor perante um declive tão acentuado, por exemplo, num ramal de acesso à auto-estrada 

poderá ser uma possível causa para as velocidades mais baixas no modo 1. Dá-se o exemplo do 

ramal de acesso pois a amostragem para o modo 1 em auto-estrada foram de 60 pontos (Figura 28), 

baixa, pois existem modos com 18000 pontos.  

 

 

Figura 30 – Velocidades médias por modo de declive para os diferentes contextos de condução. 

 

É também importante referir que a maioria dos resultados absolutos apresentados foram inferior aos 

valores de referência para declive nulo (Tabela 23). O que demonstra uma clara tendência de 

diminuição do consumo e das emissões para declives negativos, este resultado seria espectável. 
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Frey et al. [59] também verificaram que percursos com declives negativos originam reduções nas 

emissões de poluentes. Estes resultados seriam de esperar pois ao surgir uma estrada com declive 

negativo no percurso de um veículo faz com que surja uma componente do peso do veículo na 

direção do movimento. Assim a potência acrescida gerada por esta força levará a uma diminuição da 

potência requerida ao motor. Como a carga do motor será menor as emissões de poluentes e 

consumos de combustível também serão menores, tal como os resultados o demonstram.  

 

Tabela 23 - Valores de referência ou de declive nulo para os diferentes contextos. 

 Urbano Extra-Urbano Auto-Estrada 

 Valor de referência médio 

Consumo de 
combustível [g/Km] 

55.3 42.7 
 

38.9 

Emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/Km] 

176 136 124 

Emissões de 
CO [g/Km] 

0.166 0.143 0.138 

Emissões de 
HC [g/Km] 

0.00431 0.00321 0.00279 

Emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/Km] 

0.0721 0.0540 0.0470 

 

 

Resultados da variação em relação a valores de referência 

Da observação da Tabela 24 conclui-se que as variáveis mais sensíveis a declives negativos foram o 

consumo de combustível e as emissões de CO2 (1º), para todos os contextos e modos. O mesmo se 

passa com as emissões de NOx que para todos os contextos e modos (existe uma exceção) de 

declive revelou-se a variável menos sensível (3º) à diminuição do declive. A 2º posição pertenceu às 

emissões de HC em todos os modos e contextos. Estes resultados demostram uma clara tendência 

do comportamento destas variáveis. Frey et al. [59] também verificaram que percursos com declives 

negativos originam reduções nas emissões de poluentes. 

 

Tabela 24 - Comparação das classificações reais dos aumentos por modo de declive (negativos), para diferentes 
contextos. 

 Urbano  Extra-Urbano  Auto-Estrada 

Modo 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

Combustível 1º 
 

1º 
 

1º 
 

1º 
 

 1º 
 

1º 
 

1º 
 

1º 
 

 1º 
 

1º 
 

1º 
 

1º 
 𝐂𝐎𝟐   

CO - - - -  - - - -  - - - - 

HC 2º 2º 2º 2º  2º 2º 2º 2º  2º 2º 2º 2º 

𝐍𝐎𝐱 3º 3º 3º 3º  3º 3º 3º 3º  3º 3º 3º 2º 
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A diminuição do declive da estrada leva à redução da carga exigida ao motor, pelo que menos 

combustível é injetado, o que leva a uma redução da formação de poluentes no geral. É o que 

traduzem os resultados. Esta conclusão é obtida pela análise da equação (4). 

Os modos de declive mais extremos (1 a 3) levam a um comportamento mais prudente da parte do 

condutor, que no limite, leva a corte de injeção. Pelo que seria de esperar as variáveis com maior 

redução serem o consumo e as emissões de CO2 (1º). 

Como a formação de NOx nos motores de ignição por compressão é influenciada pela temperatura a 

que se dá a combustão, mais elevadas temperaturas originam mais formação de NOx [25]. Um motor 

a trabalhar a cargas altas precisa de maior quantidade de combustível a ser injetado o que origina 

um aumento das temperaturas a que ocorre a combustão [25]. Portanto a formação de NOx aumenta 

se a carga exigida ao motor aumentar [25]. Pelo que, como já foi referido, um declive negativo levará 

a uma diminuição da carga exigida ao motor, que irá fazer com que a temperatura a que ocorre a 

combustão diminua e a formação de NOx diminua. Portanto comparando os resultados da Tabela 22 

para declives positivos com as da Tabela 24 para declives negativos a inversão do grau de 

sensibilidade das emissões de NOx de 1º (declives positivos) para 3º (declives negativos) seria de 

esperar considerando que a física por trás dos declives positivos e dos declives negativos é oposta. 

Por um lado, declives positivos reúnem condições para o aumento da formação de NOx enquanto que 

em declives negativos o efeito é o oposto, é o que demonstram os resultados, que seriam 

expectáveis. Este resultado está de acordo com o obtido para os declives positivos, em que as 

emissões de NOx foram a variável que sofreu maiores aumentos (1º). Neste caso as emissões de 

NOx foram a variável que diminui menos (3º). Este resultado é igual ao que se obteve para declives 

positivos. Para chegar a esta conclusão basta olhar para os resultados de declives negativos em 

termos de aumentos em vez de reduções e o aumento sofrido pelas emissões de NOx é o maior de 

entre as três variáveis, o 1º. 

As reduções no consumo de combustível e nas emissões de CO2 foram superiores às sofridas pelas 

emissões de HC, o que demonstra que os fenómenos dominantes são os responsáveis pela redução 

do consumo de combustível e das emissões de CO2. Há uma redução significativa na injeção de 

combustível, o que comprova que os modos de declives mais extremos (1 a 3) levaram a um 

comportamento prudente da parte do condutor e que no limite levaram a corte de injeção.  

 

 

 

 

 

 



64 
 
 

 Influência de variáveis dinâmicas no consumo de combustível 

e nas emissões de poluentes 

Na presente secção serão apresentados e discutidos os resultados dos efeitos de aumentos na 

aceleração média positiva, velocidade média e VSP médio positivo no consumo de combustível e 

nas emissões de poluentes.  

 

4.2.1 Aceleração média positiva 

Da observação dos gráficos presentes nas Figura 31 a Figura 33 percebe-se que em todos os 

contextos à medida que se fazem incrementos nas acelerações médias positivas o resultado são 

aumentos no consumo de combustível e nas emissões de poluentes, pois a variação é sempre maior 

do que zero em todos os resultados.  

 

Figura 31 – Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos na aceleração média positiva, em regime urbano. 
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Figura 32 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos na aceleração média positiva, em regime extra-urbano. 

 

 

Figura 33 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos na aceleração média positiva, em auto-estrada. 

 

Os gráficos apresentados nas Figura 31 a Figura 33 foram obtidos através da aplicação da 

metodologia enunciada na seção 3.2.5.2 aos gráficos apresentados no anexo D (Figura 59, Figura 

62, Figura 65, Figura 68 e Figura 71) referentes a aceleração média positiva. Todos estes gráficos 
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foram interpolados por equações lineares. Como tal ir-se-á ilustrar a explicação seguinte só com um 

dos gráficos presentes no anexo D, o da Figura 34, para os restantes o raciocínio será idêntico, 

mudando só o nome da variável (emissões de CO2, CO, HC e NOx). Sendo o polinómio interpolador 

utilizado para representar a relação entre o consumo e a aceleração média positiva do primeiro grau 

com declive positivo, aumentos na aceleração média positiva induzem sempre aumentos no 

consumo, em todos os contextos. Como tal, da interpretação dos resultados (Figura 31 a Figura 33) 

poderá surgir a seguinte questão: se aumentos na aceleração média positiva resultam em aumentos 

no consumo, como é que à medida que se incrementa a aceleração média positiva a variação 

decresce? A explicação para esta diminuição pode ser encontrada na metodologia utilizada, pois a 

equação utilizada para o cálculo da variação do consumo e da emissão de poluentes é do tipo (21) e 

o polinómio interpolador é linear e de declive positivo. Assim, à medida que se incrementa a 

aceleração média positiva o valor do numerador mantém-se constante, porque o polinómio 

interpolador é linear, e o valor do denominador aumenta porque o declive do polinómio interpolador é 

positivo.  

 

 

Figura 34 - Representação gráfica do consumo de combustível em função da aceleração média positiva, com o 
polinómio interpolador utilizado. 

 

Uma outra característica que todos estes resultados têm em comum é a sensibilidade das variáveis, 

em todos eles, a variável que se demostrou mais sensível aos aumentos na média das acelerações 

positivas foram as emissões de NOx, a segunda mais sensível foram as de HC, a terceira de CO2, a 

quarta o consumo de combustível e por último as emissões de CO. As últimas duas demonstraram 

um grau de sensibilidade semelhante. Os resultados aqui enunciados para as emissões de NOx estão 

de acordo com os dos estudos [45][50-52], para as CO2 vão ao encontro dos verificados pelos 

estudos [45][52] e para as de CO em regime extra-urbano e de auto-estrada, são coerentes com os 

do estudo [45]. 

O grau de sensibilidade demonstrado pelo combustível e pelas emissões de CO2 não vai de encontro 

ao esperado. O esperado seria estas variáveis terem exibido o mesmo grau de sensibilidade, pois a 

massa de combustível queimado é diretamente proporcional à de massa de CO2 formado, esta 
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conclusão retira-se do balanço mássico à equação química da combustão do gasóleo, equação (4). 

Este resultado inesperado poderá ter sido causado pelo valor de R2 ≈ 0.58 para o ajuste do 

polinómio interpolador do consumo e das emissões de CO2 à aceleração média positiva. O valor de 

R2 ≈ 0.58 quando comparado com os outros valores de R2 é o valor mais baixo, ou seja, o pior 

ajuste. Erros de arredondamento também podem ter contribuído para este resultado. 

 

 

4.2.2 Velocidade média  

Observado os gráficos que se encontram na Figura 36 à Figura 38 denota-se que nos três diferentes 

contextos de condução as curvas do consumo de combustível, das emissões de CO2 e das de NOx se 

mantiveram muito próximas à medida que se ia incrementando a velocidade média, exceto a partir do 

oitavo incremento para auto-estrada. O que significa que o grau de sensibilidade destas três 

variáveis pode ser considerado como idêntico para qualquer incremento nos três contextos, exceto a 

partir do oitavo incremento para auto-estrada. 

Ao contrário da aceleração média positiva (4.2.1), no caso da velocidade média a sensibilidade das 

variáveis variou ao longo dos incrementos.  

Os gráficos apresentados nas Figura 36 à Figura 38 foram obtidos através da aplicação da 

metodologia enunciada em 3.2.5.2 aos gráficos apresentados no anexo D (Figura 60, Figura 63, 

Figura 66, Figura 69 e Figura 72) referentes a velocidade média, estes gráficos foram interpolados 

por equações 2º e 4º grau. Ir-se-á ilustrar a explicação seguinte só com um dos gráficos presentes no 

anexo D, o da Figura 35, para os restantes o raciocínio será idêntico, mudando só o nome da 

variável. Atente-se à  Figura 35, na zona urbana as emissões de NOx decrescem sempre para 

aumentos na velocidade média, mas o seu ritmo de decréscimo está a reduzir, ou seja, no final desta 

zona é praticamente nulo. Estas conclusões também se podem obter da interpretação dos resultados 

desta análise (Figura 36) em que à medida que se incrementa a velocidade média a variação tem 

valor negativo, mas cada vez menos negativo, até que no ultimo incremento está perto de zero. 

Chama-se novo a atenção para a Figura 35, na zona de extra-urbano aumentos na velocidade média 

não têm impacto nas emissões de NOx, estas permanecem praticamente inalteradas. São as 

mesmas conclusões que se podem retirar da Figura 37, mas em termos percentuais, a curva do NOx 

mantém valor perto de 0% à medida que se incrementa. Voltando à Figura 35, mas agora para a 

zona de auto-estrada, inicialmente aumentos de velocidade não alteram as emissões de NOx, depois 

aumentos na velocidade traduzem-se em diminuições nas emissões e para as velocidades mais 

elevadas traduzem-se em aumentos nas emissões de NOx. Os resultados exibidos na Figura 40 

demonstram o mesmo, nos incrementos inicias na velocidade a variação é nula, isto é para 

aumentos na velocidade as emissões de  NOx não se alteram. Nos incrementos intermédios a 

variação é negativa, ou seja, as emissões de NOx diminuem. A partir do 8º incremento as variações 

são positivas o que significa que as emissões de NOx aumentaram devido a aumentos na velocidade.  
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Figura 35 - Representação gráfica das emissões de NOx em função da velocidade média com o polinómio 
interpolador utilizado. 

 

Contexto urbano 

Para contexto urbano (Figura 36) aumentos na velocidade média traduziram-se numa diminuição do 

consumo de combustível e das emissões de todos os poluentes. Isto é, para todos os incrementos a 

variação das variáveis foi negativa, no entanto, à medida que se foi incrementando a velocidade 

média as variações no consumo de combustível e nas emissões de poluentes foram crescendo. Este 

crescimento foi mais suave para as emissões de CO e HC, para as emissões de HC as variações 

mantiveram-se praticamente constantes e iguais a -10% até ao sexto incremento, alcançando -8% no 

último incremento. As emissões de CO variaram desde cerca de -7% até aproximadamente -3%. O 

consumo de combustível, as emissões de CO2 e das de NOx variaram de -22% até um valor muito 

próximo de zero, mas negativo. Estas últimas três variáveis apresentaram um crescimento mais 

acentuado da variação ao longo dos incrementos. 

O estudo [45] confirma os resultados obtidos para as emissões de CO2, HC e NOx. 

Até ao quinto incremento o grau de sensibilidade das variáveis por ondem decrescente foi: 

• Emissões de CO; 

• Emissões de HC; e 

• Consumo de combustível, emissões de emissões de CO2 e emissões de NOx. 

Do quinto incremento ao sétimo ocorre uma fase de transição, em que se alteram o grau de 

sensibilidade das variáveis. A partir do sétimo incremento o grau de sensibilidade das variáveis ficou 

(por onde decrescente de sensibilidade): 

• Consumo de combustível, emissões de CO2 e emissões de NOx; 
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• Emissões de CO; e 

• Emissões de HC. 

 

 

Figura 36 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos na velocidade média, em regime urbano. 

 

Contexto extra-urbano 

No caso do contexto extra-urbano as maiores variações que existiram rondaram os 0%. Pelo que, 

pode considerar-se que não existiram aumentos nem de consumo de combustível, nem de emissões 

para aumentos de velocidade. As emissões de HC e as de CO diminuíram sempre para incrementos 

na velocidade média. A variação das emissões de HC e CO aumentou com o aumento dos 

incrementos, pois à medida que se incrementa a velocidade média as variações crescem. O 

consumo de combustível, as emissões de CO2 e as emissões de NOx aumentaram a sua variação até 

ao terceiro incremento, onde estabilizaram em cerca de 0% e se mantiveram assim até ao último 

incremento. Os resultados obtidos para as emissões de poluentes estão em linha com os verificados 

no estudo [45]. 

O grau de sensibilidade das variáveis no o primeiro incremento e no sexto é, por ordem decrescente 

de sensibilidade: 

• Consumo de combustível, emissões de CO, emissões de CO2 e emissões de NOx; e 

• Emissões de HC. 

Para o restante domínio o grau de sensibilidade, por ordem decrescente, foi: 
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• Consumo de combustível, emissões de CO2 e emissões de NOx; 

• Emissões de CO; e 

• Emissões de HC. 

 

 

Figura 37 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos na velocidade média, em regime extra-urbano. 

 

Contexto de auto-estrada 

Em auto-estrada, até ao quarto incremento a máxima variação sofrida pelo consumo e emissões de 

poluentes rondou os 0%. Daí em diante todos os incrementos na velocidade média resultaram em 

aumentos crescentes nas emissões de CO e HC. Do primeiro ao sétimo incremento na velocidade 

média, as variações sofridas pelo consumo de combustível, as emissões de CO2 e as emissões 

de NOx vaiaram entre, cerca de 0% até -2%, ou seja, aumentos na velocidade média levaram a 

diminuições no consumo e nas emissões dos poluentes referidos. A partir do oitavo incremento as 

variações que ocorreram no consumo de combustível, nas emissões de CO2 e as emissões de NOx 

foram positivas, pelo que, aumentos na velocidade média originaram aumentos no consumo de 

combustível e nas emissões de CO2 e NOx. Os resultados obtidos para as emissões de CO2 e NOx 

estão de acordo com os do estudo [45]. 

A sensibilidade das variáveis a aumentos na velocidade média alterou-se à medida que se ia 

incremento a mesma. Até ao segundo incremento, a sua sensibilidade, por ordem decrescente foi: 

• Consumo de combustível, emissões de CO2 e emissões de NOx; 
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• Emissões de CO; e 

• Emissões de HC. 

Entre o terceiro e o quinto incremento houve uma fase de transição da sensibilidade das variáveis. 

Do sexto ao sétimo incremento, a sensibilidade por ordem decrescente foi: 

• Emissões de HC; 

• Emissões de CO; e 

• Consumo de combustível, emissões de CO2 e emissões de NOx. 

Do oitavo incremento ao décimo incremento verificou-se outra fase de transição da sensibilidade das 

variáveis. Por fim, no décimo primeiro incremento, a sensibilidade das variáveis por ordem 

decrescente é: 

• Emissões de NOx; 

• Consumo de combustível; 

• Emissões de CO2; 

• Emissões de HC; e 

• Emissões de CO. 

 

 

Figura 38 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos na velocidade média, em auto-estrada. 

 



72 
 
 

4.2.3 VSP médio positivo 

Dos gráficos presentes na Figura 40 à Figura 42 conclui-se que nos três diferentes contextos de 

condução as curvas do consumo de combustível e das emissões de CO2 se mantiveram muito 

próximas à medida que se ia incrementando o VSP médio positivo. Como tal, pode considera-se 

como idêntico o grau de sensibilidade destas duas variáveis para qualquer incremento nos três 

contextos de condução. Expeto para o último incremento em auto-estrada, em que a variação destas 

variáveis divergiu ligeiramente.  

Os gráficos apresentados nas Figura 40 à Figura 42 foram obtidos através da aplicação da 

metodologia enunciada em 3.2.5.2 aos gráficos apresentados no anexo D (Figura 58, Figura 61, 

Figura 64, Figura 67 e Figura 70) referentes ao VSP médio positivo, estes gráficos foram interpolados 

por equações 2º e 4º grau. Ir-se-á ilustrar a explicação seguinte só com um dos gráficos presentes no 

anexo D, o da Figura 39, para os restantes o raciocínio será idêntico, mudando só o nome da 

variável. Atente-se à  Figura 39, na zona urbana as emissões de CO2 decrescem sempre para 

aumentos do VSP médio positivo, mas o seu ritmo de decréscimo está a reduzir, ou seja, no final 

desta zona é praticamente nulo. Estas conclusões também se podem obter da interpretação dos 

resultados desta análise (Figura 40) em que à medida que se incrementa o VSP médio positivo a 

variação tem valor negativo, mas cada vez menos negativo, até que no ultimo incremento está perto 

de zero. Chama-se de novo a atenção para a Figura 39, na zona do extra-urbano aumentos no VSP 

médio positivo não têm impacto nas emissões de CO2, estas permanecem praticamente inalteradas, 

no entanto estas conclusões devem ser levadas com cautela, pois a região de extra-urbano é a 

região onde os pontos se ajustam pior ao polinómio interpolador. Por esta razão, as conclusões que 

se retiram da Figura 41 não vão de encontro às que se retiram da Figura 39 e também porque devido 

a haver uma quantidade de pontos considerável com valores de VSP médio positivo iguais à região 

mais extrema do urbano os limites definidos fazem com que nos resultados de extra-urbano (Figura 

41) a curva inicialmente tenha variação negativa, a mesma que para o resultados dos incrementos 

finais em urbano (Figura 40). Só no 6º incremento a variação é correspondente à do polinómio 

interpolador na região de extra-urbano, isto é, perto de zero. Chama-se de volta a atenção para a 

Figura 39, mas agora para a zona de auto-estrada, até ¾ desta, aumentos no VSP médio positivo 

alteram ligeiramente as emissões de CO2, reduzindo-as. Para os valores de VSP médio positivo mais 

elevadas são traduzidos em aumentos nas emissões de CO2. Os resultados exibidos na Figura 42 

demonstram o mesmo, nos incrementos inicias no VSP médio positivo a variação é negativa, isto é 

para aumentos no VSP médio positivo as emissões de  CO2 diminuem. A partir do 10º incremento as 

variações são positivas o que significa que as emissões de CO2 aumentaram devido a aumentos no 

VSP médio positivo.  
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Figura 39 - Representação gráfica das emissões de CO2 em função do VSP médio positivo, com o polinómio 
interpolador utilizado. 

 

Contexto urbano 

Em contexto urbano as variações no consumo de combustível e nas emissões de poluentes foram 

negativas para todo e qualquer incremento no VSP médio positivo. O que significa que, neste 

contexto, aumentos no VSP médio positivo resultaram em diminuição do consumo de combustível e 

das emissões de poluentes. Contudo, à medida que se incrementa o VSP médio positivo a redução 

que as variáveis sofrem vai sendo cada vez menor.  

As emissões de CO e as de HC foram as variáveis que sofreram as menores oscilações na sua 

variação ao longo dos incrementos. No primeiro incremento a variação sofrida pelas emissões de CO 

foi de -6.38% e no último de -1.29%, para as emissões de HC -9.56% no primeiro incremento e -

5.58% para o último. O primeiro incremento nas emissões de NOx resultou numa variação de -

17.19%. O consumo de combustível e as emissões de CO2 tiveram uma variação de cerca de -21% 

para o primeiro incremento. O último incremento resultou numa variação próxima nas variáveis 

consumo de combustível, emissões de CO2 e emissões de NOx de aproximadamente -1%. Pelo que 

estas foram as variáveis com maiores oscilações na variação ao longo dos incrementos.   

Do primeiro ao quarto incremento o grau de sensibilidade demonstrado pelas variáveis, por ordem 

decrescente, foi: 

• Emissões de CO; 

• Emissões de HC; 

• Emissões de NOx; e 

• Consumo de combustível e emissões de CO2. 
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Do quinto ao oitavo incremento há uma fase de transição de grau de sensibilidade. 

A partir do nono incremento a sensibilidade ficou, por ordem decrescente: 

• Consumo de combustível e emissões de CO2; 

• Emissões de NOx; 

• Emissões de CO; e 

• Emissões de HC.  

 

Figura 40 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos no VSP médio positivo, em regime urbano. 

Contexto extra-urbano 

No caso extra-urbano a variação alcançou valores positivos, mas só a partir do décimo primeiro 

incremento, antes todas as variações foram negativas. Isto é, do primeiro ao décimo incremento, 

todos os incrementos no VSP médio positivo resultaram em diminuição do consumo de combustível 

e das emissões de poluentes. A partir do décimo primeiro incremento (inclusive), as emissões de CO, 

HC e NOx aumentaram com o aumento do VSP médio positivo.  

As variáveis que mais oscilaram foram o consumo de combustível e as emissões de  CO2 que para o 

primeiro incremento sofreram uma variação mínima de aproximadamente -18% e uma variação 

máxima de perto de 0% no oitavo incremento. A variável com a segunda maior com maiores 

oscilações foram as emissões de NOx, que no primeiro incremento variaram cerca de -14% e para o 

último incremento perto de 1%. A terceira variável que maiores oscilações apresentou foram as 

emissões de HC, que no primeiro incremento rondou os -10% e no último os 3%. A quarta posição foi 
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assumida pelas emissões de CO, em que no primeiro incremento variou -6% e no último próximo de 

3%. 

Do primeiro ao segundo incremento o grau de sensibilidade das variáveis a incrementos no VSP 

médio positivo, foi de, por ordem decrescente: 

• Emissões de CO; 

• Emissões de HC. 

• Emissões de NOx; e 

• Consumo de combustível e emissões de CO2. 

Do terceiro incremento ao quinto incremento ocorre uma fase de transição de grau de sensibilidade. 

Do sexto incremento ao nono incremento o grau de sensibilidade das variáveis aos incrementos, por 

ordem decrescente, foi: 

• Consumo de combustível e emissões de CO2; 

• Emissões de NOx; 

• Emissões de CO; e 

• Emissões de HC. 

Depois da fase de transição, que se verificou do décimo incremento ao décimo segundo, o grau de 

sensibilidade das variáveis, por ordem  decrescente, ficou: 

• Emissões de CO e emissões de HC; 

• Emissões de NOx; e 

• Consumo de combustível e emissões de CO2; 
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Figura 41 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos no VSP médio positivo, em regime extra-urbano. 

 

Contexto de auto-estrada 

Em auto-estrada, até ao quinto incremento todas as variáveis apresentaram variações menores do 

que zero, o que significa que aumentos no VSP médio positivo até ao quinto incremento geraram 

uma redução no consumo de combustível e nas emissões de poluentes. A partir do sexto incremento 

começaram a existir variáveis com variações maiores do que zero, o que se traduz em aumentos de 

emissões e/ou consumo de combustível.  

As maiores oscilações da variação, em auto-estrada, pertenceram à variável emissões de HC, que 

no primeiro incremento variaram aproximadamente -9% e no último cerca de 10%. As emissões de 

NOx tiveram as segundas maiores oscilações, a variar de aproximadamente -4% a 11%. O consumo 

de combustível e as emissões de CO2 variaram desde cerca de -2% a aproximadamente 12% pelo 

que foram as variáveis com as terceiras maiores oscilações. Enquanto que as menores oscilações 

foram observadas nas emissões de CO. 

O grau de sensibilidade das variáveis sofreu alterações à medida que se ia incrementando o VSP 

médio positivo, tal como em todos os outros contextos. Estas alterações ocorreram do quinto ao 

oitavo incremento, bem como do décimo primeiro ao décimo segundo incremento. Do primeiro ao 

quarto incremento, o grau de sensibilidade das variáveis, por ordem decrescente, foi: 

• Consumo de combustível e emissões de CO2; 

• Emissões de NOx; 

• Emissões de CO; e 
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• Emissões de HC. 

Do nono incremento ao décimo incremento, a sensibilidade das variáveis, por ordem decrescente, 

foi: 

• Emissões de HC; 

• Emissões de CO; 

• Emissões de NOx; e 

• Consumo de combustível e emissões de CO2. 

Para o décimo terceiro e último incremento a sensibilidade das variáveis, por ordem decrescente, foi: 

• Emissões de CO2; 

• Consumo de combustível; 

• Emissões de NOx; 

• Emissões de HC; e 

• Emissões de CO.  

 

 

Figura 42 - Comparação da variação percentual sofrida pelo consumo e emissões de poluentes para 
incrementos no VSP médio positivo, em auto-estrada. 
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4.2.4 Considerações finais para velocidade média e VSP médio 

positivo  

Da observação dos resultados para a velocidade média e para o VSP médio positivo percebe-se que 

a tendência das variáveis é similar. A tendência verificada em regime urbano foi de redução de 

consumo e emissões de poluentes com aumentos de velocidade média/VSP médio positivo. Em 

extra-urbano os consumo e emissões mantiveram-se se constantes com aumentos na velocidade 

média/VSP médio positivo, exceto para o CO e HC. E em auto-estrada, para velocidades mais 

baixas/intermédias os consumos e emissões reduziram/mantiveram-se, já nas velocidades/VSP 

médio positivo mais altos do domínio ocorreram aumentos. A tendência similar dos resultados 

justifica-se com a dependência do VSP da velocidade do veículo, como pode ser constatado na 

equação (5). O VSP tem uma forte dependência da velocidade. O que leva a concluir que aumentos 

na velocidade média traduzem-se em aumentos na potência exigida ao motor.  

Estes resultados estão de acordo com o esperado pois a baixas potências o rendimento do motor é 

mais baixo do que a potências mais elevadas. Com o aumento da potência exigida ao 

motor/velocidade do veículo o consumo e as emissões, em g/km, reduzem. Apesar de em g/s os 

consumos e emissões estarem a aumentar a velocidade do veículo também aumenta, este aumento 

de velocidade leva a que os consumo e emissões por quilometro diminuam, juntado a este fator o 

aumento da eficiência do motor, levam a uma redução no consumo e emissões do veículo em g/km. 
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5. Conclusões e trabalho futuro 

Este trabalho teve como objetivos avaliar a influência do declive da estrada no consumo de energia e 

nas emissões de poluentes (CO2, CO, HC e NOx) e inferir o efeito de aumentos nas variáveis 

dinâmicas, com as quais o condutor mais facilmente se identifica na sua condução diária, de maneira 

a perceber qual o seu efeito no consumo e nas emissões de poluentes, nos diferentes contextos de 

condução. 

Para os cumprir foi necessário caracterizar um veículo (Diesel EURO 6) através da sua 

monitorização em condições reais de condução de forma a obter perfis reais de condução e 

respetivos padrões de consumo e emissões. De maneira a aumentar a representatividade da 

amostra introduziram-se dados de outras bases de dados. Foi também desenvolvida e validada uma 

ferramenta que permite determinar e diferenciar os diferentes contextos de condução dentro dos 

lotes de dados analisados.   

Em todos os contextos e modos a variável mais sensível foram as emissões de NOx (1º), variando de 

11.3 a 553%, a 2º mais sensível foi o par combustível/CO2, variando de 19.9 a 242%, exceto para os 

modos 5. As emissões de HC ocuparam a 3º posição de sensibilidade na maioria dos modos, em 

todos os contextos, variaram de 14.1 a 237%. Também se concluiu existirem correlações lineares 

(𝑅2
̅̅ ̅ ≈ 0.96) dos declives (positivos) com as emissões de CO2 e NOx para todos os segmentos, bem 

como para o consumo de combustível, emissões de CO e de HC. As variáveis mais sensíveis à 

diminuição dos declives negativos foram o consumo de combustível e as emissões de CO2 para todos 

os contextos e modos, variando de -52.54 a -14.4%. O mesmo se passa com as emissões de NOx 

que para todos os contextos e modos (existe uma exceção) de declive revelou-se a variável menos 

sensível à diminuição do declive, variaram de -22.8 a 26.6%. 

Aumentos nas acelerações médias positivas resultam em aumentos no consumo de combustível e 

emissões de poluentes. A variável que se demostrou mais sensível aos aumentos na média das 

acelerações positivas foram as emissões de NOx, a segunda mais sensível as emissões de HC, a 

terceira as emissões de CO2, a quarta o consumo de combustível e, por último, as emissões de CO. 

Os maiores aumentos ocorreram em auto-estrada (3 a 8%), os segundos maiores em extra-urbano (2 

a 6%) e os menores em urbano (2 a 5%).   

Para contexto urbano aumentos na velocidade média traduziram-se numa diminuição do consumo de 

combustível e das emissões de todos os poluentes. As emissões de CO (~-5%) e HC (~-10%) 

apresentaram variação quase constante, enquanto que o consumo de combustível e as emissões de 

CO2 e NOx variaram de -25 a 0%.  Para extra-urbano as maiores variações que existiram rondaram os 

0%, ou seja, não existiram aumentos nem de consumo de combustível, nem de emissões para 

aumentos na velocidade média. Em auto-estrada, até ao quarto incremento (~80 km/h) a máxima 

variação sofrida pelo consumo e emissões de poluentes rondou os 0%. Daí em diante todos os 

incrementos na velocidade média resultaram em aumentos crescentes nas emissões de CO e HC. 

Do primeiro ao sétimo incremento na velocidade média, as variações sofridas pelo consumo de 
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combustível, as emissões de CO2 e as emissões de NOx vaiaram entre, cerca de 0% até -2%, ou seja, 

o consumo e as emissões dos poluentes referidos diminuíram. A partir do oitavo incremento (~110 

km/h) aumentos na velocidade média originaram aumentos no consumo de combustível e nas 

emissões de CO2 e NOx, as variações máximas foram de aproximadamente 15%.  

Os valores das variações sofridas pelo VSP médio poisito, em todos os contextos são muito 

semelhantes aos para a velocidade média.  

Apesar do esforço, não se conseguiu garantir a representatividade estatística dos modos mais 

extremos aquando da sua separação nos diferentes contextos de condução. Os modos mais 

extremos (1,2, 7 e 8) têm um número reduzido de pontos quando comparados com os restantes. 

Algumas das incoerências com as restantes tendências verificadas nos modos mais extremos podem 

ter aqui a sua causa. 

A introdução de dados provenientes de outras bases de dados tornou difícil a tarefa de subdividir um 

lote de dados nos vários contextos de condução (pelo desconhecimento do percurso). Um certo grau 

de incerteza poderá estar subjacente a estas conclusões pois não se sabe qual o erro que a 

ferramenta para determinação dos diferentes contextos de condução teve ao classificar os ensaios 

que não foram realizados no âmbito desta dissertação. Isto aplica-se ao estudo da influência de 

variáveis dinâmicas no consumo de combustível e nas emissões de poluentes, pois todos os ensaios 

da análise do declive foram realizados no mesmo local. Enquanto que os da análise da influência de 

variáveis dinâmicas no consumo de combustível e nas emissões de poluentes, a maioria 

desconhece-se o local onde foram realizados.  

Pelo que como trabalho futuro sugere-se: 

• Desenvolvimento de uma ferramenta que tenha a capacidade de diferenciar os contextos de 

condução com um erro mínimo em qualquer percurso; 

• Validação da metodologia criada para avaliar a influência de variáveis dinâmicas no 

consumo de combustível e nas emissões de poluentes; 

• Aumento da representatividade dos modos mais extremos de declive; e 

• Alargar este estudo a veículos ligeiros com motor de explosão e também a veículos com 

motorização híbrida. 
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Anexos 

A. Valores médios e de desvio padrão do consumo e emissões do 

veículo testado (BMW 325d) por modo de VSP 

Tabela 25 – Valores médios e de desvio padrão do consumo do veículo testado (BMW 325d) para os modos de 
VSP. 

Modos de 
VSP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Desvio 

padrão por 
modo [g/s] 

0.43 0.33 0.24 0.39 0.55 0.65 0.66 0.84 0.97 0.98 1.14 1.28 1.26 2.23 

 
Média por 
modo [g/s] 

0.30 0.29 0.13 0.45 0.67 0.84 1.01 1.22 1.38 1.62 1.94 2.28 2.43 3.48 

 

Tabela 26 - Valores médios e de desvio padrão das emissões de CO2 (g/s), para o veículo testado (BMW 325d) 
para os modos de VSP. 

Modos de 
VSP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Desvio 

padrão por 
modo [g/s] 

1.38 1.07 0.76 1.25 1.76 2.08 2.11 2.65 3.08 3.12 3.62 4.06 4.02 7.09 

 
Média por 
modo [g/s] 

0.95 0.92 0.42 1.44 2.12 2.66 3.20 3.87 4.41 5.14 6.18 7.25 7.73 11.07 

 

Tabela 27 - Valores médios e de desvio padrão das emissões de CO (g/s), para o veículo testado (BMW 325d) 
para os modos de VSP. 

Modos de 
VSP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Desvio 

padrão por 
modo [g/s] 

6.42

E-02 

3.66

E-03 

1.41

E-03 

6.90

E-03 

1.88

E-02 

1.45

E-02 

3.05

E-02 

3.43

E-02 

2.94

E-02 

3.80

E-02 

3.59

E-02 

3.82

E-02 

8.89

E-02 

9.70E-

02 

 
Média por 
modo [g/s] 

1.75

E-03 

5.42

E-04 

1.75

E-04 

8.08

E-04 

1.91

E-03 

1.52

E-03 

4.89

E-03 

4.83

E-03 

4.64

E-03 

7.08

E-03 

6.82

E-03 

7.61

E-03 

1.10

E-02 

1.59E-

02 
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Tabela 28 - Valores médios e de desvio padrão das emissões de HC (g/s), para o veículo testado (BMW 325d) 
para os modos de VSP. 

Modos de 
VSP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Desvio 

padrão por 
modo [g/s] 

1.05

E-04 

1.22

E-04 

3.15

E-05 

8.39

E-05 

1.48

E-04 

1.10

E-04 

1.55

E-04 

1.41

E-04 

2.64

E-04 

2.47

E-04 

2.82

E-04 

2.80

E-04 

2.57

E-04 

3.69E-

04 

 
Média por 
modo [g/s] 

3.48

E-05 

3.13

E-05 

9.13

E-06 

3.47

E-05 

4.82

E-05 

5.42

E-05 

7.34

E-05 

7.04

E-05 

1.05

E-04 

1.29

E-04 

1.46

E-04 

1.60

E-04 

1.58

E-04 

2.49E-

04 

 

Tabela 29 - Valores médios e de desvio padrão das emissões de NOx (g/s), para o veículo testado (BMW 325d) 
para os modos de VSP. 

Modos de 
VSP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Desvio 

padrão por 
modo [g/s] 

4.04

E-03 

2.72

E-03 

8.91

E-04 

1.86

E-03 

2.48

E-03 

4.04

E-03 

3.22

E-03 

2.99

E-03 

5.35

E-03 

3.31

E-03 

1.35

E-02 

5.51

E-03 

7.16

E-03 

1.20E-

02 

 
Média por 
modo [g/s] 

8.27

E-04 

5.04

E-04 

1.28

E-04 

4.76

E-04 

6.81

E-04 

9.47

E-04 

1.02

E-03 

1.00

E-03 

1.58

E-03 

1.53

E-03 

3.09

E-03 

3.15

E-03 

4.03

E-03 

8.71E-

03 
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B. Caracterização geral dos ensaios provenientes de outras bases 

de dados  

Tabela 30 – Características gerais dos dados dos ensaios provenientes de outras bases de 
dados e as análises para os quais foram utilizados. 

Análises Ensaio Duração 
[s]  

Distância 
percorrida 

[km] 

Velocidade média 
[km/h] 

Aceleração média 

positiva [𝐦/𝐬𝟐] 

D 
E 
C 
L 
I 
V 
E 
S 

I 
N 
F 
L 
U 
Ê 
N 
C 
I 
A 
 

D 
A 
S 
 

V 
A 
R 
I 
Á 
V 
E 
I 
S 
 

D 
I 
N 
Â 
M 
I 
C 
A 
S 
 

22 nov - manhã 6562 106.2 58.3 30.46 

23 nov 6858 84.07 44.1 0.53 

16 jan 5237 84.65 58.19 0.45 

17 jan 7142 93.74 47.25 0.49 

18 jan 6479 87.82 48.80 0.48 

25 jan 7782 100.0 46.26 0.48 

27 jan 6506 95.63 52.91 0.47 

30 jan 63.28 91.58 52.10 0.41 

 003_1 1534 3.504 38.2 0.60 

003_2 2807 70.84 91.3 0.48 

003_3 1389 13.64 35.4 0.71 

003_4 2762 61.44 80.2 0.44 

003_5 691 4.902 54.1 0.63 

006_1 1559 11.47 87.3 0.46 

006_2 1463 7.586 19.2 0.50 

006_3 1588 5.929 13.4 0.59 

006_4 1550 10.66 25.0 0.42 

007_1 3986 127.0 115 0.27 

007_2 2176 55.46 92.0 0.31 

007_3 1595 3.123 7.22 0.61 

007_4 2530 12.16 17.1 0.56 

008_1 6116 155.0 91.3 0.30 

008_2 8334 191.9 83.4 0.41 

008_3 8247 278.0 121 0.30 

008_4 4521 83.51 66.2 0.43 

008_5 1752 55.20 113 0.38 

008_6 9428 266.7 102 0.35 

010_1 984 6.314 23.0 0.71 

010_2 5204 156.3 108 0.29 

010_3 1430 28.54 72.0 0.33 

011_1 910 8.843 35.3 0.39 

011_2 1525 26.38 62.0 0.42 

011_3 1100 15.43 50.2 0.53 

013_1 1149 5.684 18.1 0.66 

013_2 1324 7.641 21.3 0.65 

013_3 2684 31.78 43.1 0.44 

013_4 1336 2.443 6.64 0.44 

016_1 1911 28.04 52.8 0.39 

016_2 1258 9.460 27.0 0.47 

016_3 3677 19.78 19.4 0.42 

016_4 1379 11.90 31.4 0.48 

019_1 1464 19.54 48.2 0.49 

019_2 1058 17.85 61.0 0.42 

019_3 3547 80.85 82.0 0.37 

019_4 1545 7.539 18.1 0.64 

021_1 2114 27.20 46.2 0.44 

021_2 1205 8.640 26.3 0.53 

021_3 1922 12.29 23.4 0.57 

024 3686 89.35 87.1 0.34 

030 1969 46.06 84.0 0.41 

032 1003 12.46 45.1 0.37 

033 3594 8.785 8.81 0.58 

034 1278 29.83 84.2 0.36 

1nissan 2350 19.25 29.2 0.70 

    2nisssan 1549 25.30 59.4 0.50 

3nissan 2949 15.24 23.3 0.62 
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C. Representação gráfica das correlações do consumo e emissões 

com os modos de declive positivos  

 

Figura 43 - Representação gráfica da correlação linear do consumo de combustível com os modos de declive 
positivos, em contexto urbano. 

 

Figura 44 - Representação gráfica da correlação linear do consumo de combustível com os modos de declive 
positivos, em contexto extra-urbano. 

 

Figura 45 - Representação gráfica da correlação linear do consumo de combustível com os modos de declive 
positivos, em contexto de auto-estrada. 
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Figura 46 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de CO2 com os modos de declive positivos, 
em contexto urbano. 

 

Figura 47 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de CO2 com os modos de declive positivos, 
em contexto extra-urbano. 

 

Figura 48 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de CO2 com os modos de declive positivos, 
em contexto de auto-estrada. 
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Figura 49 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de CO com os modos de declive positivos, 
em contexto urbano. 

 

Figura 50 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de CO com os modos de declive positivos, 
em contexto extra-urbano. 

 

Figura 51 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de CO com os modos de declive positivos, 
em contexto de auto-estrada. 
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Figura 52 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de HC com os modos de declive positivos, 
em contexto de urbano. 

 

 

Figura 53 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de HC com os modos de declive positivos, 
em contexto de extra-urbano. 

 

Figura 54 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de HC com os modos de declive positivos, 
em contexto de auto-estrada. 



93 
 
 

 

Figura 55 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de NOx com os modos de declive positivos, 
em contexto urbano. 

 

Figura 56 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de NOx com os modos de declive positivos, 
em contexto extra-urbano. 

 

Figura 57 - Representação gráfica da correlação linear das emissões de NOx com os modos de declive positivos, 
em contexto de auto-estrada. 
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D. Representação gráfica dos impactes energéticos em função das 

variáveis dinâmicas escolhidas  

 

Figura 58 – Representação gráfica do consumo de combustível em função do VSP médio positivo, com o 
polinómio interpolador utilizado. 

 

Figura 59 - Representação gráfica do consumo de combustível em função da aceleração média positiva, com o 
polinómio interpolador utilizado. 
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Figura 60 - Representação gráfica do consumo de combustível em função da velocidade média, com o polinómio 
interpolador utilizado. 

 

Figura 61 - Representação gráfica das emissões de CO2 em função do VSP médio positivo, com o polinómio 
interpolador utilizado. 
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Figura 62 - Representação gráfica das emissões de CO2 em função da aceleração média positiva, com o 
polinómio interpolador utilizado. 

 

Figura 63 - Representação gráfica das emissões de CO2 em função da velocidade média, com o polinómio 
interpolador utilizado. 

 

Figura 64 - Representação gráfica das emissões de CO em função do VSP médio positivo, com o polinómio 
interpolador utilizado. 
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Figura 65 - Representação gráfica das emissões de CO em função da aceleração média positiva, com o 
polinómio interpolador utilizado. 

 

Figura 66 - Representação gráfica das emissões de CO em função da velocidade média, com o polinómio 
interpolador utilizado. 

 

Figura 67 - Representação gráfica das emissões de HC em função do VSP médio positivo, com o polinómio 
interpolador utilizado. 
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Figura 68 - Representação gráfica das emissões de HC em função da aceleração média positiva, com o 
polinómio interpolador utilizado. 

 

Figura 69 - Representação gráfica das emissões de HC em função da velocidade média, com o polinómio 
interpolador utilizado. 

 

Figura 70 - Representação gráfica das emissões de NOx em função do VSP médio positivo, com o polinómio 
interpolador utilizado. 
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Figura 71 - Representação gráfica das emissões de NOx em função da aceleração média positiva, com o 
polinómio interpolador utilizado. 

 

Figura 72 - Representação gráfica das emissões de NOx em função da velocidade média com o polinómio 
interpolador utilizado. 

E. Dados referentes à análise da influência de variáveis dinâmicas 

no consumo de combustível e nas emissões de poluentes 

Tabela 31 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para o consumo de combustível em função do VSP 
médio positivo. 

Ponto VSP médio 
positivo [W/kg] 

Consumo 
[g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo [W/kg] 

Consumo 
[g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo [W/kg] 

Consumo 
[g/km] 

A 1.62 138.45 H 9.59 47.65 O 17.56 43.58 

B 2.76 109.69 I 10.73 46.50 P 18.70 42.49 

C 3.90 88.15 J 11.87 46.07 Q 19.84 41.61 

D 5.04 72.52 K 13.01 45.92 R 20.97 41.34 

E 6.17 61.65 L 14.14 45.73 S 22.11 42.22 

F 7.31 54.48 M 15.28 45.30 T 23.25 44.90 

G 8.45 50.08 N 16.42 44.57 U 24.39 50.18 
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Tabela 32 – Classificação dos pontos representados na Tabela 31 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;K] 

extra-urbano [C;O] 

auto-estrada [H;U] 

 

Tabela 33 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para o consumo de combustível em função da 
aceleração média positiva. 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

Consumo 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

Consumo 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

Consumo 
[g/km] 

A 0.17 33.50 H 0.38 45.16 O 0.59 56.81 

B 0.20 35.17 I 0.41 46.82 P 0.62 58.48 

C 0.23 36.83 J 0.44 48.49 Q 0.65 60.14 

D 0.26 38.50 K 0.47 50.15 R 0.68 61.81 

E 0.29 40.16 L 0.50 51.82 S 0.70 63.47 

F 0.32 41.83 M 0.53 53.48 T 0.73 65.13 

G 0.35 43.49 N 0.56 55.15 U 0.76 66.80 

 

Tabela 34 – Classificação dos pontos representados na Tabela 33 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [G;U] 

extra-urbano [C;R] 

auto-estrada [A;M] 

 

Tabela 35 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de CO2 em função do VSP médio 
positivo. 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/km] 

A 1.52 453.82 H 9.53 149.76 O 17.53 136.57 

B 2.67 356.75 I 10.67 146.22 P 18.67 132.77 

C 3.81 284.25 J 11.81 145.03 Q 19.82 129.70 

D 4.95 231.89 K 12.96 144.67 R 20.96 128.81 

E 6.10 195.65 L 14.10 144.09 S 22.10 131.98 

F 7.24 171.93 M 15.24 142.63 T 23.25 141.49 

G 8.38 157.55 N 16.39 140.06 U 24.39 160.07 

 

Tabela 36 – Classificação dos pontos representados na Tabela 35 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;K] 

extra-urbano [C;O] 

auto-estrada [H;U] 

 

Tabela 37 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de CO2 em função da aceleração 
média positiva. 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 
de 𝐂𝐎𝟐 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 
de 𝐂𝐎𝟐 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 
de 𝐂𝐎𝟐 
[g/km] 

A 0.20 100.56 H 0.39 143.68 O 0.59 186.80 

B 0.23 106.72 I 0.42 149.84 P 0.62 192.96 

C 0.25 112.88 J 0.45 156.00 Q 0.65 199.12 

D 0.28 119.04 K 0.48 162.16 R 0.68 205.28 

E 0.31 125.20 L 0.51 168.32 S 0.70 211.44 

F 0.34 131.36 M 0.53 174.48 T 0.73 217.60 

G 0.37 137.52 N 0.56 180.64 U 0.76 223.76 
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Tabela 38 – Classificação dos pontos representados na Tabela 37 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [G;U] 

extra-urbano [C;R] 

auto-estrada [A;M] 

 

Tabela 39 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de CO2 em função da velocidade 
média. 

Ponto Velocidade 
média [km/h] 

emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/km] 

Ponto Velocidade 
média [km/h] 

emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/km] 

Ponto Velocidade 
média [km/h] 

emissões de 
𝐂𝐎𝟐 [g/km] 

A 1.74 454.91 H 47.57 139.58 O 93.40 132.39 

B 8.29 352.86 I 54.12 136.90 P 99.94 129.15 

C 14.83 276.93 J 60.66 136.67 Q 106.49 126.62 

D 21.38 222.41 K 67.21 137.32 R 113.04 126.35 

E 27.93 185.02 L 73.76 137.68 S 119.58 130.31 

F 34.48 160.93 M 80.30 137.08 T 126.13 140.95 

G 41.02 146.76 N 86.85 135.24 U 132.68 161.14 

 

Tabela 40 – Classificação dos pontos representados na Tabela 39 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;I] 

extra-urbano [G;L] 

auto-estrada [J;U] 

 

Tabela 41 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de CO em função do VSP médio 
positivo. 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
CO [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
CO [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
CO [g/km] 

A 1.65 0.26 H 9.61 0.17 O 17.57 0.16 

B 2.78 0.24 I 10.74 0.17 P 18.70 0.16 

C 3.92 0.23 J 11.88 0.16 Q 19.84 0.17 

D 5.06 0.21 K 13.02 0.16 R 20.98 0.17 

E 6.20 0.20 L 14.16 0.16 S 22.12 0.18 

F 7.33 0.19 M 15.29 0.16 T 23.25 0.19 

G 8.47 0.18 N 16.43 0.16 U 24.39 0.20 

 

Tabela 42 – Classificação dos pontos representados na Tabela 41 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;K] 

extra-urbano [C;O] 

auto-estrada [H;U] 

 

Tabela 43 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de CO em função da aceleração 
média positiva. 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 
de CO 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 
de CO 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 
de CO 
[g/km] 

A 0.20 0.12 H 0.40 0.16 O 0.59 0.20 

B 0.23 0.12 I 0.42 0.16 P 0.62 0.20 

C 0.26 0.13 J 0.45 0.17 Q 0.65 0.21 

D 0.28 0.14 K 0.48 0.18 R 0.68 0.22 

E 0.31 0.14 L 0.51 0.18 S 0.71 0.22 

F 0.34 0.15 M 0.54 0.19 T 0.74 0.23 

G 0.37 0.15 N 0.57 0.19 U 0.76 0.23 
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Tabela 44 – Classificação dos pontos representados na Tabela 43 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [G;U] 

extra-urbano [C;R] 

auto-estrada [A;M] 

 

Tabela 45 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de CO em função da velocidade 
média. 

Ponto Velocidade 

média [km/h] 

emissões de 

CO [g/km] 

Ponto Velocidade 

média [km/h] 

emissões de 

CO [g/km] 

Ponto Velocidade 

média [km/h] 

emissões de 

CO [g/km] 

A 1.23 0.26 H 47.23 0.17 O 93.24 0.15 

B 7.80 0.24 I 53.81 0.16 P 99.81 0.15 

C 14.37 0.23 J 60.38 0.16 Q 106.39 0.16 

D 20.94 0.21 K 66.95 0.15 R 112.96 0.17 

E 27.52 0.20 L 73.52 0.15 S 119.53 0.17 

F 34.09 0.19 M 80.10 0.15 T 126.10 0.18 

G 40.66 0.18 N 86.67 0.15 U 132.68 0.19 

 

Tabela 46 – Classificação dos pontos representados na Tabela 45 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;I] 

extra-urbano [G;L] 

auto-estrada [J;U] 

 

Tabela 47 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de HC em função do VSP médio 
positivo. 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
HC [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
HC [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
HC [g/km] 

A 1.62 0.00818 H 9.59 0.00399 O 17.56 0.00277 

B 2.76 0.00740 I 10.73 0.00363 P 18.70 0.00284 

C 3.90 0.00668 J 11.87 0.00333 Q 19.84 0.00298 

D 5.04 0.00602 K 13.01 0.00310 R 20.97 0.00317 

E 6.17 0.00542 L 14.14 0.00293 S 22.11 0.00342 

F 7.31 0.00488 M 15.28 0.00282 T 23.25 0.00374 

G 8.45 0.00440 N 16.42 0.00276 U 24.39 0.00411 

 

Tabela 48 – Classificação dos pontos representados na Tabela 53 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;K] 

extra-urbano [C;O] 

auto-estrada [H;U] 

 

Tabela 49 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de HC em função da aceleração 
média positiva. 

Ponto Aceleração 

média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 

de HC 
[g/km] 

Ponto Aceleração 

média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 

de HC 
[g/km] 

Ponto Aceleração 

média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 

de HC 
[g/km] 

A 0.19 0.00231 H 0.39 0.00344 O 0.59 0.00457 

B 0.22 0.00247 I 0.42 0.00360 P 0.62 0.00473 

C 0.25 0.00263 J 0.45 0.00376 Q 0.65 0.00489 

D 0.28 0.00279 K 0.48 0.00392 R 0.68 0.00505 

E 0.31 0.00295 L 0.51 0.00408 S 0.70 0.00521 

F 0.34 0.00311 M 0.53 0.00424 T 0.73 0.00538 

G 0.36 0.00328 N 0.56 0.00441 U 0.76 0.00554 
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Tabela 50 – Classificação dos pontos representados na Tabela 49 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [G;U] 

extra-urbano [C;R] 

auto-estrada [A;M] 

 

Tabela 51 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de HC em função da velocidade 
média. 

Ponto Velocidade 

média [km/h] 

emissões de 

HC [g/km] 

Ponto Velocidade 

média [km/h] 

emissões de 

HC [g/km] 

Ponto Velocidade 

média [km/h] 

emissões de 

HC [g/km] 

A 1.74 0.00798 H 47.57 0.00379 O 93.40 0.00270 

B 8.29 0.00719 I 54.12 0.00344 P 99.94 0.00279 

C 14.83 0.00646 J 60.66 0.00316 Q 106.49 0.00296 

D 21.38 0.00580 K 67.21 0.00294 R 113.04 0.00318 

E 27.93 0.00520 L 73.76 0.00278 S 119.58 0.00347 

F 34.48 0.00467 M 80.30 0.00269 T 126.13 0.00382 

G 41.02 0.00419 N 86.85 0.00266 U 132.68 0.00423 

 

Tabela 52 – Classificação dos pontos representados na Tabela 51 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;I] 

extra-urbano [G;L] 

auto-estrada [J;U] 

 

Tabela 53 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de NOx em função do VSP médio 
positivo. 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/km] 

Ponto VSP médio 
positivo 
[W/kg] 

emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/km] 

A 1.80 0.1588 H 9.71 0.0658 O 17.61 0.0606 

B 2.93 0.1315 I 10.84 0.0635 P 18.74 0.0610 

C 4.06 0.1105 J 11.97 0.0622 Q 19.87 0.0620 

D 5.19 0.0947 K 13.10 0.0615 R 21.00 0.0639 

E 6.32 0.0832 L 14.23 0.0610 S 22.13 0.0673 

F 7.45 0.0750 M 15.35 0.0607 T 23.26 0.0726 

G 8.58 0.0694 N 16.48 0.0606 U 24.39 0.0807 

 

Tabela 54 – Classificação dos pontos representados na Tabela 59 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;K] 

extra-urbano [E;L] 

auto-estrada [H;U] 

 

Tabela 55 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de NOxem função da aceleração 
média positiva. 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 

de 𝐍𝐎𝐱 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 

de 𝐍𝐎𝐱 
[g/km] 

Ponto Aceleração 
média positiva 

[m/𝐬𝟐] 

emissões 

de 𝐍𝐎𝐱 
[g/km] 

A 0.20 0.0396 H 0.40 0.0604 O 0.59 0.0811 

B 0.23 0.0426 I 0.42 0.0633 P 0.62 0.0841 

C 0.25 0.0455 J 0.45 0.0663 Q 0.65 0.0870 

D 0.28 0.0485 K 0.48 0.0693 R 0.68 0.0900 

E 0.31 0.0515 L 0.51 0.0722 S 0.71 0.0930 

F 0.34 0.0544 M 0.54 0.0752 T 0.73 0.0959 

G 0.37 0.0574 N 0.56 0.0782 U 0.76 0.0989 



104 
 
 

Tabela 56 – Classificação dos pontos representados na Tabela 55 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [G;U] 

extra-urbano [B;Q] 

auto-estrada [A;M] 

 

Tabela 57 – Valores estimados pelo polinómio interpolador para as emissões de NOxem função da velocidade 
média. 

Ponto Velocidade 
média [km/h] 

emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/km] 

Ponto Velocidade 
média [km/h] 

emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/km] 

Ponto Velocidade 
média [km/h] 

emissões de 
𝐍𝐎𝐱 [g/km] 

A 1.74 0.1876 H 47.74 0.0599 O 93.74 0.0552 

B 8.31 0.1459 I 54.31 0.0587 P 100.32 0.0539 

C 14.88 0.1150 J 60.89 0.0585 Q 106.89 0.0532 

D 21.46 0.0930 K 67.46 0.0585 R 113.46 0.0539 

E 28.03 0.0780 L 74.03 0.0583 S 120.03 0.0569 

F 34.60 0.0684 M 80.60 0.0576 T 126.60 0.0634 

G 41.17 0.0628 N 87.17 0.0566 U 133.17 0.0747 

 

Tabela 58 – Classificação dos pontos representados na Tabela 57 nos diferentes contextos de condução. 

Contexto de condução Pontos 

urbano [A;I] 

extra-urbano [G;L] 

auto-estrada [J;U] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


