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Medição da opacidade dos gases de escape em aceleração livre (sem 
carga, desde a velocidade de marcha lenta até à velocidade de corte), 
em ponto morto e com o pedal da embraiagem a Fundo.

Devem ser cumpridos os requisitos de pré-condicionamento do motor. 
O motor deve estar bem quente; por exemplo, a temperatura do óleo do motor, medida
com uma sonda introduzida no tubo da vareta de medição do nível de óleo, deve ser de,
pelo menos, 80 °C – ou a temperatura normal de funcionamento, caso esta seja inferior –
ou a temperatura do bloco do motor, medida pelo nível da radiação infravermelha, deve
ser, pelo menos, uma temperatura equivalente. Se, devido à configuração do veículo, essa
medição for impraticável, a verificação da temperatura normal de funcionamento do motor
pode ser efetuada por outros meios, por exemplo através do funcionamento da ventoinha
de arrefecimento do motor.



Estudos indicam que as 
verificações são complementares!





Desafios que temos pela frente
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RECOMENDAÇÕES:

• Combinar a leitura OBD com o teste de gases de escape

• Rever os limites para teste de gases de escape:

❑ CO max. 0.1 % (EURO 4)
Um critério mais apertado (CO máx. 0,05%) pode exigir a substituição de 
equipamentos

❑ Valor da chapa do fabricante, mas opacidade máx. 
1.0 m-1 (EURO 4)

❑ Opacidade máx. 0,2 m-1 (EURO 5)



Serão os Opacímetros 
equipamentos adequados para 
testar veículos com DPF?

Analisadores de Gases



Os veículos mais recentes têm sistemas 
de pós-tratamento tais como válvulas 
EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel 

Particulate Filter), sistemas SCR (Selective 

Catalytic Reduction) etc.

O que 
verificamos 
em IPO?



Temos verificado que os motores trabalham de forma mais eficiente quanto às 
emissões de CO2, mas as emissões de partículas e NOx mantêm-se elevadas.

Neste cenário, os veículos têm sido equipados com sistemas de pós-tratamento das 
emissões (partículas e NOx).

O seu controlo é indispensável para garantir que são mantidos operacionais (não 
foram manipulados ou adulterados). 



EGR (Exhaust Gas Recirculation )

Aumento do NOx com a inativação da válvula EGR 





AdBlue é uma solução aquosa de ureia 
que atua sobre os gases de escape, como 
conversor catalítico, para reduzir as 
nocivas emissões de óxidos de azoto 
(NOx) gerados nos processos de 
combustão.

http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Pr
odutos/Paginas/Adblue.aspx

SCR (Selective Catalytic Reduction)

O Controlo é 
necessário!
Risco de adulteração ou 
manipulação do 
sistema.

http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Produtos/Paginas/Adblue.aspx
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Verificações:

• Existencia de cristais na tampa e bocal de 
enchimento Ad Blue 

• Diferença de nível de Ad Blue entre o 
reservatório e o indicado no quadrante

• Funcionamento incorreto no indicador de 
temperatura 

• Inexistencia de recibos de compra de Ad Blue 
(ver datas)

• Componentes e cabos do sistema alterados 
(face às condições de fábrica)

• Alterações nas caixas de fusíveis

• Códigos OBD e incoerência nos valores dos 
sensores



Medição de NOx



Os DPF removem partículas dos gases de escape através de 

um sistema de filtragem. Conseguem reter mais de 90% das 

partículas, que são eliminadas posteriormente por 

regeneração térmica, impedindo deste modo que o filtro fique 
demasiado obstruído ou danificado.

E a remoção 
do filtro de 
partículas?

DPF (Diesel Particulate Filter)



DPF
bypass

Teste com Medidor de 
Partículas:

• Motor em marcha 
lenta

• Rápido (2 min) e fácil
• Eficaz na deteção do 

bypass

Existem 12 fabricantes a desenvolver 
este tipo de equipamento. Os preços 
destes equipamentos têm baixado.
Aguarda-se por Equipamentos 
Certificados.

Teste de Medição do Número de Partículas em Inspeção



• Um DPF / GPF (Gasolina) danificado ou manipulado emite 100 a 1000 vezes mais 
partículas

• (PN) Número de Partículas de um veículo:
❑ Com DPF < 103 #/cm3 

❑ com anomalia no sistema > 106 #/cm3 

Teste de Medição do Número de Partículas em Inspeção



Teste de Medição do Número de Partículas em Inspeção



Estão a ser realizados testes na Holanda, Bélgica e Alemanha

Alemanha anunciou em 2017 o início da Medição de Partículas para 2021.
Está previsto terminar o procedimento de inspeção até final de 2019 (com 
critérios para teste – aprovado/reprovado).
Esperam resultados em 2020 relativamente aos trabalhos para calibração dos 
equipamentos (rastreabilidade das medições) .

O estudo da Alemanha incide sobre veículos Euro 6 e na Bélgica incluíram 
Euro 5b.

Prevê-se que seja demorado o enquadramento em Diretiva.

Teste de Medição do Número de Partículas em Inspeção



O futuro próximo passa por:

• Atualizar/Regulamentar legislação nacional aplicável à I.T.V.

• Enquadrar a leitura OBD como complementar à verificação de gases de 
escape

• Avaliar a introdução de critérios mais ambiciosos para verificação das 
emissões de CO e opacidade 

• Detetar adulterações nos sistemas anti poluição

• Aguardar pela conclusão dos trabalhos para Medição de Partículas

• Acompanhar evolução dos estudos para medição de NOx




