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O que é um Conversor Catalítico?

Um conversor catalítico é um dispositivo essencial para o tratamento de emissões no sistema de 
exaustão.

Existem dois tipos de conversores catalíticos:

DOC - Oxidação Diesel -Diesel Oxidation KCatalyst (aplicação em motores a diesel, dois gases 
- CO e HC).

TWC - Três vias - Three Way Catalyst ( aplicação em motores a gasolina, três gases - CO, HC e 
NOx).

O nível de vias de conversor catalítico corresponde ao número de contaminantes que este pode 
transformar.

Funcionamento

1. Recebe os gases nocivos provenientes do motor (CO, NOx e HC).   

2. Ao passar através do monólito, os metais preciosos presentes na sua superfície reagem 
com os gases tóxicos, transformando-os em gases não-nocivos.

3. Depois desta reação, os gases viajam através do restante sistema de exaustão em forma de 
vapor de água, carbono e azoto (H2O, CO2 e N2).
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CATÁLISE: Tratamento dos 
gases poluentes produzidos 
por motores a combustão.
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Euro Levels

Os “Euro Levels” são diretivas estabelecidas pela União Europeia, cujo principal objetivo é limitar 
a emissão de poluentes e padronizar os testes de certificação tanto de veículos automóveis 
como dos seus componentes. As tabelas, apresentam a evolução dos limites máximos permiti-
dos, relativamente à emissão dos vários gases e partículas poluentes, para veículos de passagei-
ros diesel e gasolina.

FASE

EURO 1

DATA

07/1992

01/1996

01/2000

01/2006

09/2009

09/2011

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5 a

EURO 5 b

HCCO G/KM

2.72 (3.16)

1.0

0.66

0.5

•

0.5

0.5

•
•
•
•
•

HC + NOx

0.97 (1.13)

0.7

0.56

0.3

0.23

0.23

NOx

0.5

•
•

0.25

0.18

PM

0.14 (0.18)

0.08

0.05

0.025

0.005

0.0045

PN #/KM

•
•
•
•

6.0 x 1011

6.0 x 1011

IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO - DIESEL

0.18

09/2014EURO 6 b 0.5 • 0.17 0.0045 6.0 x 10110.08

09/2017EURO 6 c 0.5 • 0.17 0.0045 6.0 x 10110.08

01/2020EURO 6 d 0.5 • 0.17 0.0045 6.0 x 10110.08

FASE

EURO 1

DATA

07/1992

01/1996

01/2000

01/2006

09/2009

09/2011

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5 a

EURO 5 b

HCCO G/KM

2.72 (3.16)

2.2

2.3

1.0

•

1.0

1.0

•
0.2

0.1

0.1

0.1

HC + NOx

0.97 (1.13)

0.5

•
•
•
•

NOx

0.15

•
•

0.08

0.06

PM

•
•
•
•

0.005

0.0045

PN #/KM

•
•
•
•
•

6.0 x 1011

IGNIÇÃO POSITIVA - GASOLINA

0.06

09/2014EURO 6 b 1.0 0.1 • 0.0045 6.0 x 10110.06

09/2017EURO 6 c 1.0 0.1 • 0.0045 6.0 x 10110.06

01/2020EURO 6 d 1.0 0.1 • 0.0045 6.0 x 10110.06

Os limites máximos de emissões acima descritos têm vindo a ser 
reduzidos ao longo dos anos. A VENEPORTE tem acompanhado 
estas atualizações, sendo que todos os seus produtos são 100% 
homologados de acordo com as respetivas normas.
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Importância dos metais preciosos e as suas funções

O “loading” é rigorosamente calculado para uma redução do nível de emissões, de acordo com as 
especificações do fabricante e com as normas europeias, superior ao que é comum nos produtos 
destinados ao IAM.

*Loading: quantidade de metais preciosos presentes no substrato - influência direta na eficiência do conversor 
catalítico..

A VENEPORTE apenas utiliza substratos de fornecedores de renome, 
capazes de garantir elevado desempenho, que apresentam durabili-
dade e qualidade semelhantes aos dispositivos de origem.

Platina - Excelente catalisador para reações de oxidação, boa 
resistência a contaminantes, baixa resistências térmica e alta 
atividade para conversão de CO.

Paládio - Boa atividade para oxidação de HCs, elevada resistência 
térmica, baixa resistência a contaminantes, em algumas ocasiões 
(correto intervalo de temperatura), pode ser um bom conversor de NOx. 

Ródio - Excelente catalisador para reações de oxidação, boa 
resistência a contaminantes, baixa resistência térmica e excelente 
atividade para conversões de NOx (especialmente para aplicações a 
gasolina).
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Homologação

Relativamente à sua aprovação, os conversores catalíticos disponíveis no aftermarket devem 
seguir regras estabelecidas no regulamento 103 da Comissão Económica das Nações Unidas 
para a Europa (UNECE).

Como é que funciona?

Todos os conversores catalíticos produzidos pela VENEPORTE são submetidos aos seguintes 
testes:

� Ensaio de montagem;
� Emissão de gases poluentes: CO, HCs, NOx;
� Ensaio de contrapressão;
� Ensaio de potência.



CLEAN ENVIRONMENT SOLUTIONS

E: geral@veneporte.pt

www.veneporte.pt

Conversores Catalíticos aprovados

� Contrapressão e nível de ruído idênticos ao equipamento original (OEM/OES);
� Uma contrapressão correta é importante para uma boa performance do motor;
� Respeitam os requisitos ao nível dos valores de emissão padrão da União Europeia;
• Permitem uma grande durabilidade do motor e de todos os componentes do sistema de    
exaustão;
• Não alteram o consumo de combustível de acordo com as especificações do construtor;
• Potência similar ao produto OE;
• Não é permitido (proibido e ilegal) na União Europeia a instalação de conversores catalíticos 
não homologados.

Cuidados a ter com o seu Conversor Catalítico - possíveis causas de mau 
funcionamento

� Montagem inapropriada;
� Contaminação pelo uso incorreto de combustível, óleo e aditivos;
� Danos causados por um impacto externo (causado por um objeto);
� Fusão do monólito causado por uma falha de ignição.

Razões para escolher a VENEPORTE

� Produtos desenvolvidos à imagem da origem (OEM/OES);
� Apenas utiliza substratos de fornecedores de renome que garantem uma elevada performance, 
durabilidade e qualidade similar ao equipmaento original;
� Produtos 100% testados e homologados;
� Montagem direct fit - rápida e fácil;
� Alta resistência à corrosão devido à utilização de matérias-primas de qualidade;
� Rastreabilidade a 100% de todos os componentes;
� Cumpre os padrões de emissões Euro 6.

Disponíveis

� Conversores Catalíticos - mais de 800 referências ativas - para 
mais de 6000 aplicações


