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RESUMO 

 

 

 

 A tecnologia automotiva vem crescendo em busca de soluções para fazer com que os 

veículos forneçam ao mesmo tempo: altas potências, baixo consumo de combustível e 

emissões reduzidas de gases poluentes. Esse objetivo levou as indústrias ao desenvolvimento 

de sistemas que possibilitam os motores a trabalharem com diversos combustíveis. É o que 

acontece com os sistemas com combinam diferentes combustíveis líquidos e gasosos.  

Os veículos flexíveis, que trabalham com gasolina e etanol, já são bem difundidos na 

indústria automobilista, o que não ocorre com carros movidos a gás e sistemas que misturam 

as duas tecnologias. 

O gás natural veicular fornece uma econômica ao usuário devido ao baixo custo se 

comparado aos outros combustíveis e redução de emissões de poluentes, mas não fornece a 

mesma potência e a mesma autonomia que veículos movidos a combustíveis líquidos. Por isso 

é comum a instalação de conversores que possibilitam a adaptação de um veículo 

monocombustível ou bicombustível para funcionar também com gás natural. 

As leis de emissões que vem se tornado cada vez mais rígidas, unidas a busca por 

combustíveis mais economicamente viáveis, tornam as tecnologias que unem sistemas de 

combustíveis líquidos com gasosos uma boa alternativa.  

Baseado neste contexto, este trabalho tem o objetivo de realizar uma pesquisa sobre a 

tecnologia de veículos flexíveis e de conversores a gás natural fim de se aproximar do 

conceito da tecnologia tretracombustíveis e demonstrar através de testes legais como a 

utilização do gás natural veicular em conjunto com outro sistema ciclo Otto movido a 

combustíveis líquidos pode reduzir os níveis de emissões de um veículo. 

 

 

 

Palavras-Chaves: tretracombustível, emissões 
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ABSTRACT 

 

 

 

The automotive technology is growing looking for solutions to make vehicles provide 

the same time, high power, low fuel consumption and reduced emissions of pollutants gases. 

This goal led the industry to develop systems that allow engines to work with various kind of 

fuels. This is what happens with the systems that combines different liquid and gaseous fuels. 

The flexible vehicle that works with gasoline and ethanol it’s already widespread in 

the automotive industry, what does not occur with the gas-powered cars and systems that 

combine both technologies. 

Natural gas provides an economical vehicle to the user due to its low cost compared to 

other fuels and reducing emissions of pollutants, but does not provide the same power and 

autonomy that same liquid-fueled vehicles. That’s why it is often the installation of converters 

that enable the adaptation of a mono-or bi-fuel vehicles to also operate with natural gas.  

The emission laws which have become increasingly strict joined the search for fuel 

more economically viable technologies that make the systems together with combustible 

liquid gas a good alternative. 

Based on this context, this   work presented intends to conduct a search about   flexible 

technology vehicle and natural gas converters in order to approach the concept of the tretra-

fuel technology and demonstrate through legal tests that using compressed natural gas in 

conjunction with another cycle Otto system powers with liquid fuel can reduce emissions of a 

vehicle. 

 

 

 

Key words: Tetra-fuel, emissions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o primeiro veículo produzido em série, o Ford T inventado por Henry Ford, o 

automóvel se tornou um dos principais meios de transporte individual utilizado no mundo. Os 

veículos começaram a se popularizar, aumentando a formação de indústrias automotivas e o 

desejo da população em adquirir um automóvel (Inventor, 2010). 

Porém, esta superprodução trouxe danos ao meio ambiente. Grande parte dos 

veículos é movida a motores de combustão interna, ou seja, motores que obtêm sua energia 

mecânica através da transformação química de uma mistura de combustível oxidado com o ar 

atmosférico. Como qualquer outro processo de combustão a não homogeneidade produz altos 

níveis de gases poluentes entre eles: dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, enxofre e 

hidrocarbonetos não queimados (Bosch, 2005) e (Cetesb, 2010). 

Foi apenas na década de 70 que o mundo se deu conta do prejuízo que o excesso de 

emissões causadas pelos gases do escapamento de veículos estava provocando ao meio 

ambiente, principalmente no aspecto da poluição do ar (Milhor, 2002).  

Como forma de amenizar estes impactos, os governos começaram a impor leis que 

limitavam a emissão de poluentes pelos veículos, principalmente em países mais 

industrializados, que eram os que mais sofriam com este tipo de poluição (Bosch, 2005). 

 Além destas medidas, em 1973 houve uma grande crise do petróleo, na qual o preço 

deste produto aumentou drasticamente, elevando o valor de seus derivados. Naquela época a 

gasolina era o principal combustível utilizado nos automóveis (Milhor, 2002). A partir de 

então os fabricantes de veículos que anteriormente só se preocupavam em desenvolver carros 

cada vez mais potentes e confortáveis para atender apenas aos desejos dos clientes, agora 

tinham que unir estas exigências à redução de emissões e menor consumo de combustível.  

Para atender a esta nova realidade, os fabricantes de automóveis tiveram de utilizar 

novas tecnologias para satisfazer as exigências. Foi neste momento que a eletrônica começou 

a ser incorporada no gerenciamento do motor, e de outros sistemas do veículo que antes eram 

puramente mecânicos.  

Hoje, a chamada injeção eletrônica é um sistema de gerenciamento eletrônico de 

diversos parâmetros de funcionamento do motor. A eletrônica está presente no automóvel 

desde o controle de tempo de injeção de combustível e ignição da centelha para cada regime 

de funcionamento do motor até o tratamento de gases de escape e identificação de tipo de 
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mistura, a fim de balancear necessidades de alta potência e torque com baixo consumo e 

redução da emissão de gases danosos ao meio ambiente.  

 Com o passar dos anos, mesmo sendo utilizada até hoje, a gasolina deu espaço para 

o uso de outros combustíveis alternativos para os automóveis. 

O etanol é utilizado como combustível em motores a mais de 100 anos. No Brasil na 

década de 80 houve um forte incentivo a sua utilização por meio de um programa 

governamental de incentivo ao uso do etanol em motores automotivos devido a problemas 

relacionados com a crise do petróleo: o programa ProÁlcool (Teixeira, 2005). 

O etanol é um combustível com custo relativamente baixo, se comparado a gasolina, 

e apresenta níveis de emissões muito inferiores aos combustíveis refinados de petróleo. Com 

as legislações ambientais a adição de 20% a 26% de etanol na gasolina se tornou obrigatório. 

As legislações ambientais incentivavam a criação de um sistema que trabalhasse com etanol e 

gasolina de forma a minimizar danos ambientais pelos combustíveis de petróleo (Teixeira, 

2005). 

A partir deste momento, as indústrias automobilísticas começaram a desenvolver um 

sistema bicombustível aliado a sistemas de injeção eletrônica. Os veículos com a tecnologia 

“flex fuel” geraram um impacto muito positivo para economia e a tecnologia automotiva 

mundial. A partir da criação dessa tecnologia os consumidores se liberaram da dependência 

exclusiva de petróleo ou etanol, pois os sistemas flexíveis permitem a mistura desses dois 

combustíveis em qualquer proporção. Isso deu ao consumidor a opção de escolha, visando 

custo e disponibilidade de alguns desses combustíveis. Por essas razões hoje mais de 60% da 

frota de veículos produzida no Brasil são bicombustíveis e a tendência mundial é que em um 

futuro próximo, seja 100% (Teixeira, 2005). 

Ao mesmo tempo, a utilização de combustíveis gasosos em motores de veículos, 

mesmo não sendo muito comum, não é uma tecnologia nova. Em 1935, na Alemanha, já 

existiam automóveis alimentados por gás natural veicular. Porém, o sucesso na utilização de 

veículos movidos a combustíveis líquidos como a gasolina e o diesel, não deu espaço para os 

fabricantes investirem em motores movidos puramente a gás (Barbosa, 1997). 

Este aspecto tornou a conversão de carros convencionais para o uso conjunto com 

gás natural, um modo bem comum de “tecnologia” bicombustível ou até tetracombustível. O 

uso de conversores a gás em motores mono e bicombustíveis vem crescendo principalmente 

no Brasil, devido ao baixo custo do combustível gasoso (GNVNews, 2007). 
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O único problema na utilização de gás natural em veículos projetados para 

combustão com combustíveis líquidos que necessitam de centelhamento é a perda de potência 

e eficiência volumétrica se comparada ao combustível original (Barbosa, 1997). 

Por outro lado, há relatos que a emissão de poluentes provindas da combustão de 

GNV (Gás Natural Veicular) é bem menor que a provocada pela gasolina, por exemplo.  

Este trabalho irá apresentar como a mistura de tecnologias de veículos movidos a 

combustíveis líquidos e gasosos pode influenciar na redução da emissão de poluentes. Ao 

longo deste trabalho será mostrado um estudo sobre as tecnologias flexíveis e de conversores 

a gás a fim de melhor se aproximar do conceito de veículo tetracombustível e a realização de 

testes que comparam as emissões resultantes do uso de um combustível líquido e gasoso em 

um mesmo veículo. 

1.1 Objetivos e motivação 

Este trabalho tem o objetivo de estudar sobre as tecnologias de veículos flexíveis e 

de conversores que possibilitam o uso de gás em um veículo originalmente movido a gasolina 

e/ou a etanol a fim de se aproximar do conceito de tecnologia tetracombustível. Além disso o 

trabalho busca, experimentalmente, verificar os resultados das emissões provocadas por um 

motor alimentado por um combustível líquido e um combustível gasoso. Para isto seram 

realizados alguns testes de emissões utilizados por orgãos regulamentadores do Brasil e 

Estados Unidos. 

A motivação para este trabalho veio da possibilidade de conhecer o conceito de um 

sistema tetracombustível assim como verificar na prática se o uso do gás natural apresenta 

eficiência na redução dos níveis de emissões de poluentes de um veículo ciclo Otto movido a 

combustíveis líquidos. 

1.2 Desenvolvimento do Trabalho 

O desenvolvimento do trabalho seguirá a ordem descrita abaixo: 

A primeira seção do 2ª capítulo referente a revisão bibliográfica, trata de uma breve 

teoria sobre o funcionamento de um motor ciclo Otto com ignição por centelha controlado 

eletronicamente, a fim de suprir parte do conhecimento prévio que será útil para a 

compreensão do conteúdo restante do trabalho. 
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A segunda seção trata das principais características dos combustíveis utilizados em 

um sistema tetracombustível: gasolina, etanol e gás natural veicular. 

A terceira seção abrange o funcionamento de um sistema flexfuel, seu funcionamento 

e como surgiu essa tecnologia. 

A quarta seção trata de conversores a gás, para complementar a ideia básica de um 

veículo movido a etanol, gasolina e gás natural veicular. Serão tratados os principais 

componentes do conversor de 5º geração – o qual será utilizado nos testes – além do 

desempenho teórico de um veículo movido a combustível gasoso e comparações com os 

sistemas tri-combustíveis de fábrica. 

A quinta seção é dedicada às legilações de emissões de gases poluentes no Brasil e 

nos Estados Unidos. Dentro desta seção estão descritos os testes realizados para avaliar as 

emissões de veículos, os quais servirão de base para a realização dos testes que este trabalho 

tem por objetivo efetuar. 

No terceiro capítulo deste trabalho, é abordado sobre a metodologia adotada para a 

realização dos testes de emissões, informações dos materiais utilizados, da descrição dos 

testes realizados e da instalação e calibração do sistema de conversão a gás instalado no 

veículo para a realização dos testes com GNV. 

O quarto capítulo mostra os resultados obtidos pelos testes de emissões realizados, 

discussões sobre os resultados e conclusões. 

O quinto capítulo mostrará algumas propostas para trabalhos que a partir dos 

conceitos desenvolvidos e estudados neste podem ser realizados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 Motores de combustão interna são aqueles que convertem a energia química, presente 

no combustível, em energia térmica que por sua vez produz trabalho mecânico. A energia 

química é transformada em calor através da combustão dos componentes de uma mistura de 

combustível e ar. A conversão da energia térmica em mecânica feita é através do aumento de 

pressão do ambiente, produzida pela combustão, que realiza trabalho a medida que os gases 

gerados se expandem (Bosch, 2005). A partir desde conceito a primeira seção deste capítulo 

tratará dos conceitos básicos de um motor de combustão interna e seu sistema de controle 

eletrônico. 

 

2.1 Motores de Combustão Interna Com Ignição por Centelha  

 

  Nos motores de combustão interna com ignição por centelha com êmbolo, é através de 

um sistema biela-manivela, conforme é mostrado na figura 1, que o movimento alternativo - 

quando êmbolo é empurrado pelos gases de expansão - é transformado em um movimento 

rotativo da árvore de manivelas, sendo o curso total de seu deslocamento definido entre o 

ponto morto superior (PMS) e o ponto morto inferior (PMI). (Pujatti, 2007). 

 

 

Figura nº 1: Diagrama esquemático do êmbolo de um motor de combustão interna de 4 

tempos (Extraído de Pujatti, 2007). 
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Na figura nº 1, os parâmetros geométricos são definidos como: 

• Vd é definido como o volume deslocado pelo movimento do pistão ao longo de todo 

seu curso (de PMS a PMI). O Vd multiplicado pelo número de cilindros que o motor possui 

fornece a cilindrada do motor. 

• Vc é o volume da câmara de combustão, ou seja, o volume delimitado pelo cabeçote 

e o pistão em PMS.  

• Taxa de Compressão é a relação matemática que indica quantas vezes a mistura é 

comprimido dentro da câmara de combustão antes que se inicie o processo de oxidação. A 

relação que corresponde a taxa de compressão é dada pela soma da cilindrada do motor e do 

Vc dividido pelo Vc (Pujatti, 2007). 

 

2.1.1 Ciclo de Funcionamento Otto em 4 Tempos 

 

 O ciclo de funcionamento de um motor Otto tem início com o êmbolo no PMS e 

constitui-se de 4 tempos sucessivos com duas rotações da árvore de manivelas por ciclo. A 

entrada e saída dos gases são feitas através de válvulas de admissão e escape. Os quatro 

tempos ocorrem de forma sincronizada entre o movimento dos êmbolos e o fechamento e 

abertura das válvulas. A figura nº 2 mostra o ciclo de quatro tempos de um motor ciclo Otto 

(Wildner, 2006). 

 

Figura nº2: Diagrama dos 4 tempos dos motor Ciclo Otto (Extraído de Pujatti, 2007). 

  

 Os quatro tempos do motor ciclo Otto são definidos da seguinte forma: 

• 1º Tempo - Admissão: O êmbolo é acionado pela biela e o eixo da árvore de manivelas 

e sai do PMS em sentido ao PMI. Este movimento gera uma depressão no cilindro e a 

mistura entra pela válvula de admissão (Wildner, 2006). 
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• 2º Tempo - Compressão: O êmbolo no PMI se descola para o PMS. A válvula de 

admissão é fechada e os gases sofrem uma forte compressão dentro do cilindro. No 

final deste tempo o eixo de manivelas efetuou uma rotação completa, e o pistão estará 

no PMS (Wildner, 2006). 

• 3º Tempo - Combustão e Expansão: A vela de ignição solta uma centelha que provoca 

a combustão dos gases já no final do segundo tempo. Os gases se inflamam dentro do 

cilindro e a temperatura e pressão se elevam. O êmbolo então se desloca para o PMI 

devido a grande pressão que está sofrendo com a expansão dos gases, e este 

movimento é transmitido como uma força motriz ao eixo da árvore de manivelas 

(Wildner, 2006). 

• 4º Tempo - Descarga: A válvula de escape começa a se abrir antes do êmbolo atingir o 

PMI e neste momento são liberados todos os gases queimados para o exterior do 

cilindro. Neste tempo o êmbolo se desloca para o PMS e assim que a válvula de 

escape se fecha a de admissão se abre e dá início a um novo ciclo (Wildner, 2006). 

 

2.2 Sistemas de Gerenciamento Eletrônico 

  

Os sistemas de gerenciamento eletrônico de motores a combustão interna são capazes 

de controlar os parâmetros de funcionamento do motor otimizando seu rendimento. O 

principal objetivo destes sistemas é fornecer o torque demandado pelo condutor enquanto 

assegura baixo consumo de combustível, aumentando a vida útil do motor e reduzindo a 

emissão de poluentes (Barbosa, 1997). O sistema recebe sinais de diversos sensores instalados 

no veículo, que informam ao módulo as condições de funcionamento em que o motor se 

encontra. Entre estes sensores, podemos citar: 

- O sensor de pressão no coletor de admissão envia ao módulo sinais referentes a 

variação de pressão do ar admitido no cilindro. Este tipo de sensor pode existir na forma 

Strain Gage ou Capacitivo. O primeiro consiste em um diafragma de silício com quatro 

resistências que ao se deformar pela variação da pressão no coletor altera a resistência os 

elementos resistivos gerando uma variação na resistência e conseqüentemente uma queda de 

tensão. Já o tipo capacitivo consiste em duas placas condutoras em paralelo, separadas por um 

material dielétrico e uma distância x, a variação desta distância x com a variação da pressão 

varia a capacitância do sensor (Milhor, 2002). 
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- O sensor mássico que indica a quantidade de ar admitido indica ao módulo a 

quantidade de ar sendo admitida. Os sensores mássicos contêm resistências que a serem 

resfriadas pela passagem de ar que está sendo admitido no coletor, um circuito de controle 

gera uma tensão com o objetivo de reaquecer o elemento. Um sinal de tensão enviado ao 

módulo que faz o cálculo da quantidade ar admitida no coletor. As informações deste sensor 

junto aos dados de pressão no coletor auxiliam o módulo a calcular a massa de combustível 

que deve ser injetada nos cilindros (Milhor, 2002). 

- O sensor de posição da válvula borboleta é responsável por informar ao módulo a 

posição da borboleta de aceleração, permitindo que o módulo saiba qual a demanda de carga 

que está sendo exigida pelo condutor, entre outros parâmetros. São formados por 

potênciomentros - circuito divisor de tensão - que gera uma tensão linear ao ângulo de 

abertura da válvula (Milhor, 2002). 

- O sensor de fase e sensor de rotação do motor respectivamente indicam o tempo 

em que cada cilindro se encontra em relação ao eixo de manivelas e a rotação do motor. Esses 

dados são muito importantes no cálculo do tempo de injeção e no momento em que o injetor 

deverá injetar. Os dois sensores são baseados no príncipio da relutância magnética, onde um 

material magnético fixado em frente a uma roda dentada, por exemplo, gera uma tensão 

fornecida pela variação de campo magnético provocado pela passagem de um dente pelo 

sensor (Milhor, 2002). 

- O Sensor de Oxigênio, também conhecido como Sonda Lambda é responsável pela 

captura de sinais referentes a quantidade de oxigênio na mistura queimada. Os sinais enviados 

por este sensor ao módulo são utilizados na correção da mistura durante o funcinamento do 

motor. A sonda Lambda é formado por dois eletrodos separados por camadas de óxidos de 

Zircônia (ZrO2) ou de Titânio (TiO2). Um dos eletrodos fica exposto aos gases de 

escapamento e o outro ao ar ambiente. Os elétrons livres presentes nos íons de oxigênio se 

movimentam através das camadas de zircônia ou titânio em sentido ao eletrodo exposto aos 

gases de escape - devido a maior deficiência de oxigênio dos gases de escape em relação ao ar 

ambiente. Este movimento gera uma tensão que depende da diferença de oxigênio sentida 

pelos eletrodos (Pujatti, 2007). 

A função do fator λ apresenta um comportamento não linear na resposta em tensão do 

Sensor Lambda. A tensão nominal de saída desse sensor é geralmente de 100 a 900 mV. Os 

valores representam respectivamente condições de mistura pobre (λ > 1,05) e de mistura rica 

(λ < 0,95). O gráfico da figura nº 3 mostra a variação do sinal lambda (Pujatti, 2007). 
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Figura nº 3: Sinal de saída do Sensor de Oxigênio em função de Lambda. (Extraído de 

Pujatti, 2007) 

 

  A partir destes e de outros dados, o módulo recebe os sinais analógico desses sensores 

já convertidos em sinais digitais e identifica e cálcula estratégias de funcionamento que 

depedem da demanda desejada e da condição de operação do motor. A partir destes cálculos 

são gerados sinais de comando aos atuadores do sistema (Pujatti, 2007). 

Atuadores são elementos mecanizados que recebem os comandos do módulo e os 

executam. Dentre os atuadores de um sistema veicular estão às válvulas injetoras e velas de 

ignição na qual estão descritas a seguir. 

 

2.2.1 Sistemas de Injetores de Combustível e Tempo de injeção 

 

 O controle da quantidade de ar admitido pelos motores de combustão interna por 

centelha é realizado pela válvula borboleta controlada pelo condutor. Desta forma a 

solicitação de carga é realizada pela variação da posição angular da válvula que altera a 

quantidade mássica de ar admitida durante seu funcionamento. Este dado auxilia o módulo no 

cálculo do tempo de injeção de combustível necessária (Pujatti, 2007). 

O tempo de injeção normalmente em milisegundos (ms) é definido pela largura do 

pulso do sinal PWM (Pulse Width Modulation), enviado ao bico injetor – mostrado na figura 

nº 4 - pelo módulo eletrônico, durante esse tempo o injetor permanece aberto  fornecendo 

combustível ao motor. Dessa forma o módulo controla a quantidade de combustível 

introduzida no sistema (Pujatti, 2007). 
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Figura nº 4: Injetor de combustível. (Extraído de Pujatti, 2007). 

 

 Os sistemas de injeção de combustível indireta são aqueles no qual o combustível é 

injetado junto à entrada de ar admitido no cilindro. Esse tipo de injeção é apresentado em dois 

sistemas: 

• Sistema de Injeção Indireta Monoponto: Consiste de um único injetor posicionado 

antes da válvula borboleta e que é responsável pelo fornecimento de todo o combustível 

consumido pelo motor, como mostrado na figura 5. Injetores deste tipo devem ter uma grande 

vazão de combsutível e trabalhar sempre com o dobro da frequência do motor por que 

realizam uma injeção a cada volta completa a cada ciclo de admissão realizada pelos cilindros 

(Barbosa, 1997). 

 

Figura nº 5: Unidade de injeção de combustível do sistema de injeção monoponto. (Extraído 

de Pujatti, 2007) 

 

• Sistema de Injeção Indireta Multiponto: Neste sistema existe um injetor para cada 

cilindro do motor. O injetor é localizado ápos a válvula de admissão cada cilindro, conforme 

esquema mostrado na figura nº 6. Sistemas multipontos foram desenvolvidos com objetivo de 

melhorar a mistura e reduzir o acumulo de combustível nas paredes do coletor de admissão 

(Pujatti, 2007). 
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Figura nº 6: Sistema de injeção indireta Multiponto. (Extraído de Pujatti, 2007) 

 

2.2.2 Sistema de Ignição e Avanço da Ignição 

 

 A combustão em motores Otto se dá pela introdução de uma centelha no momento em 

que a mistura está sendo comprimida no interior do cilindro. 

O sistema de ignição é responsável pelo fornecimento da energia geradora da centelha. 

O sistema é baseado no princípio de elevação da tensão fornecida pela bateria (12,0 a 14,0 

volts) utilizando uma bobina de ignição, como na figura nº 7 (Pujatti, 2007). 

 

Figura nº 7: Bobina de ignição convencional em corte (Extraído de Pujatti, 2007). 

 

Os sistemas de ignição controlam o instante de introdução da centelha de ignição na 

câmara de combustão. Conhecido como ângulo de ignição, esse parâmetro é medido em graus 

do eixo de manivelas em relação ao ponto morto superior (PMS), durante o tempo de 

compressão. Esse controle visa garantir que o ponto de maior pressão no interior da câmara de 

combustão ocorra alguns instantes após o pistão atingir o PMS, de modo que a maior parte da 

pressão gerada pela combustão seja convertida em trabalho útil. E para isso é necessário que a 

centelha seja introduzida antes do PMS, compensando principalmente o tempo gasto para a 
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combustão da mistura e sua velocidade de propagação no interior da câmara. Como a centelha 

é introduzida antes do PMS (APMS), o ângulo de ignição é chamado de avanço de ignição. 

Na maioria dos motores de combustão interna por centelha, o aumento do avanço de 

ignição está diretamente ligado ao aumento da rotação e redução da carga, sendo o conjunto 

desses valores definido como mapa de avanço de ignição (Milhor, 2002). 

A combustão é controlada quando a queima da mistura é iniciada pela centelha e se 

propaga do ponto de ignição até as paredes do cilindro. Já a pré-ignição ocorre quando a 

temperatura e/ou a pressão na mistura não queimada excede um valor crítico, causando sua 

auto-ignição em pontos diferentes do inicial. Isto produz ondas de choque que se propagam 

em velocidades superiores à velocidade sônica do meio, e na direção contrária à propagação 

normal, gerando picos de pressão no cilindro (Milhor, 2002). 

 

2.2.3 Admissão de Ar e Eficiência Volumétrica 

 

Em motores de combustão interna por centelha, o ar é admitido por meio da variação 

da posição angular da válvula borboleta, que na maioria dos sistemas controlada pelo pedal do 

acelerador (Pujatti, 2007). 

A fim de aumentar a quantidade de ar admitido pelo motor, alguns sistemas iniciam a 

abertura da válvula de admissão antes do fechamento da válvula de descarga, entre os tempos 

de descarga e de admissão, visando o aproveitamento da inércia dos gases no sistema de 

admissão e de descarga. Esta estratégica é conhecida como cruzamento de válvulas (Pujatti, 

2007). 

A potência fornecida ao motor é diretamente proporcional a quantidade de ar admitida em 

relação ao volume de cilindros do motor (cilindrada).  

 

2.2.4 Formação da mistura ar/combustível e razão estequiométrica  

 

 A mistura de ar/combustível calculada pelo módulo eletrônico depende da quantidade 

de mistura admitida pelo motor e pode ser considerada estequiométrica se a quantidade 

oxigênio presenta na mistura for a suficiente para reagir completamente com a massa de 

combustível injetada. Uma combustão ideal, ou estequiométrica, resulta em dioxido de 

carbono (CO2), vapor de água (H2O) e gases inertes, como o nitrogênio que teoricamente não 

participa da combustão apenas faz parte do volume de ar admitido (Pujatti, 2007). 
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Para exemplificar, abaixo está descrito uma equação de balanceamento de uma 

molécula de álcool etílico (C2H5OH) com ar atmosférico: 

1,0 C2H5OH + 3,0 O2 + 3,0.(RVn.Nap) = 2,0. CO2 + 3,0. H2O + 3,0. (RVn. Nap) 

(1) 

 Na qual: 

 NAP = Nitrogênio aparente (concentração volumétrica de N2 e demais elementos 

componentes do ar atmosférico não reagem no processo de combustão); 

 RVN = Razão volumétrica entre NAP e O2, presente na atmosfera. 

 

A partir dos números de mols apresentado em cada componente na equação (2), é possível 

determinar a quantidade de ar e de combustível necessário para uma combustão ideal, ou seja, 

estequiométrica. Abaixo estão as equações de massa de ar e combustível consumidos em uma 

reação estequiométrica, necessárias para definir a razão de A/C (Ar/Combustível) ideal: 

• Massa de ar consumida na reação (Mar): 

                  Mar = [3 . (1 + 3,764) mol] . [28,960 g / mol ] = 413,89 g                 (2) 

• Massa de combustível consumida na reação (Mcomb): 

                  Mcomb = [1 mol ]. [ (24 + 6 + 16) g / mol]  = 46,0 g                         (3) 

• Razão estequiométrica (A/C): 

A/C = Mar / Mcomb = 9,0 , ou seja,  A/C(s) = 9: 1           (4)   

A relação estequiométrica da mistura varia de acordo com o tipo de combustível 

utilizado, tendo-se como referência a concentração de O2 presente no ar atmosférico. A tabela 

nº 1 exemplifica as diferentes relações estequiométricas que variam de acordo com o 

combustível utilizado (Pujatti, 2007). 

Tabela nº 1: 

 

Relação estequiométrica da mistura em função do combustível. (Extraída de Pujatti, 2007) 
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Devido à variação dos valores de A/C(s) entre os diferentes combustíveis um fator 

chamado como Lambda (λ) é definido e obtido a partir da divisão dos valores de relação 

ar/combustível real e estequiométrica segundo a equação abaixo: 

 =  A/C (real) / A/C (ideal)                              (5) 

 

 Dessa forma, tem-se de maneira direta a condição de operação de um motor a 

combustão interna a partir da análise do fator λ que define para valores diferentes de 1 o 

excesso ou a falta de ar presente na combustão (Pujatti, 2007). 

  Em situações de λ < 1,00 representam uma condição de mistura rica, ou seja, a mistura 

está com falta de ar e excesso de combustível se comparado a estequiométrica. Esta condição 

de funcionamento possibilita o motor atingir a potência máxima e aquecimento na fase de 

partida a frio (Pujatti, 2007). 

 Já quando o fator esteja λ > 1, a mistura possivelmente está empobrecida de 

combustível e com excesso de ar. Nesta faixa são alcançadas as melhores condições de 

economia de combustível, porém a potência útil do motor é menor. (Pujatti, 2007) 

 Em relação a emissões de gases, os hidrocarbonetos não oxidados (HC) e monóxido de 

carbono (CO) são emitidos em menor quantidade quando a mistura é estequiométrica 

tendendo a pobre (valores de λ entre 1,00 e 1,10), devido a quantidade suficiente de O2 

durante a combustão sem prejudicar a temperatura. Na condição de 1,00 ≤ λ ≤ 1,10 ocorrem 

os maiores níveis de emissão de NOx, associado principalmente a dissociação do nitrogênio 

(N2) causada pela alta temperatura da câmara de combustão e ao excesso de O2 nessa 

condição. A redução dos níveis de NOx é favorecida em regiões de mistura rica (λ < 0,90) ou 

de mistura pobre (λ > 1,10), onde a temperatura de combustão é menor. Conforme os gráficos 

(a) e (b) da figura nº 8, em misturas ricas é que o motor alcança níveis maiores de potência e 

consumo, enquanto na condição 1,00 ≤ λ ≤ 1,10, devido a temperatura alta, é mais alta a 

emissão de NOx (Pujatti, 2007). 
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Figura nº 8: Influência da variação de λ na potência e consumo específico do combustível (a) 

e na composição dos gases poluentes (b). (Extraído de Pujatti, 2007) 

  

 As condições de funcionamento do motor que exigem variação a composição da 

mistura, são: partida do motor, aquecimento, marcha lenta, cargas parciais, aceleração rápida, 

plena carga e desaceleração (Pujatti, 2007). 

 Por exemplo, na partida a frio e aquecimento o fator deve estar em λ < 1, devido a 

necessidade de aquecimento rápido e baixa velocidade do eixo de manivelas. Já nas condições 

de cargas parciais, a redução do consumo específico de combustível e dos níveis de emissão 

de poluentes é favorecida em condições ideais λ = 1 (Pujatti, 2007). 

  

2.2.4.1 Controles da Mistura Ar/Combustível 

 

Os sistemas de controle da mistura devem ser implementados de forma a manter a 

relação ar/combustível em torno da condição estequiométrica (λ = 1,00) em todos os pontos 

onde não existe a necessidade de enriquecimento. Este controle pode ser feito de duas formas: 

sistemas que realizam o controle da mistura ar/combustível em malha aberta e os que operam 

em malha fechada (Pujatti, 2007). 

 

2.2.4.1.1 Controle em malha aberta 

 

Os sistemas de malha aberta conforme mostra o esquema da figura nº9, são sistemas que 

não mantém uma relação direta entre o sinal desejado e o sinal de saída, não sendo este último 

medido e nem informado ao controlador (Pujatti, 2007). 
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Figura nº 9: Diagrama de controle de malha aberta. (Extraído de Pujatti, 2007) 

 

Em um sistema de malha aberta, as entrada corresponde a uma determinada condição de 

operação do controlador que depende do ajuste, calibração e robustez do sistema. A condição 

de operação também depende do tipo de sistema de controle e condição de operação, como é 

o caso dos motores de combustão interna (Pujatti, 2007). 

Em condições de partida a frio e aquecimento do motor, o sistema de controle da mistura 

trabalha em malha aberta, pois os componentes de realimentação precisam de certa 

temperatura inicial de funcionamento (entre 350 à 450C), para que possam operar com 

eficiência. Estas características tornam a fase de aquecimento do motor a pior situação para 

emissão de poluentes devido à condição de operação do controlador de mistura (malha aberta) 

e a não correção da mistura rica (Pujatti, 2007). 

 

2.2.4.1.2 Controle em Malha Fechada  

 

 Sistemas de controle em malha fechada, como o da figura nº10, apresentam efeito na 

saída sobre a ação de controle por meio de uma realimentação de informação (feedback). O 

controle do sistema é feito de modo verificar os dados da saída do sistema e controlá-lo de 

forma a obter o dado desejado (Pujatti, 2007). 

 

Figura nº 10: Diagrama de controle de malha fechada. (Extraído de Pujatti, 2007) 

 

Em motores de combustão interna a aplicação de sistemas de malha fechada no controle 

da mistura permite alcançar a mistura mais adequada para cada regime do motor. As 

correções dependem diretamente dos valores de potência necessária, consumo específico de 

combustível e composição dos gases de escape. Um sistema de controle em malha fechada 
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necessita de um sinal de realimentação para determinação da correção da mistura, que em 

sistemas automotivos é feita pela sonda lambda que identifica a quantidade de oxigênio 

presente na mistura expelida no coletor de descarga. A figura nº 11 mostra um esquema 

simplificado de malha fechada do sistema de alimentação do motor (Pujatti, 2007) 

 

Figura nº 11: Controle de mistura ar/combustível em malha fechada. (Extraído de Pujatti, 

2007) 

 

2.3 Combustíveis de um Sistema Tetra-combustível 

 

Um sistema tetra-combustível recebe este nome por ser alimentado por três tipos 

diferentes de combustíveis e aceitar a mistura desses. Nas secções seguintes serão abordados 

os três combustíveis utilizados no motor no qual serão feitas os testes de emissões: gasolina, 

etanol e gás natural veicular. 

 

2.3.1 Gasolina 

 

 A gasolina é composta basicamente por hidrocarbonetos derivados do petróleo 

constituídos de quatro a doze átomos de carbono com pontos de ebulição que variam entre 30 

e 220º C. A gasolina é produzida através da mistura de dois, três ou mais componente obtidos 

em diferentes processos de refino e pode receber a adição de compostos orgânicos oxigenados 

e aditivos especiais para aumentar seu desempenho (IBP, 2010). 

 A queima da gasolina em um motor de combustão interna provoca a emissões de gases 

poluentes como o CO (monóxido de carbono), HC (Hidrocarbonetos não queimados), 

podendo também emitir NOx (Óxido ou Monóxido de Nitrogênio) e SOx (Óxido de Enxofre), 

que são responsáveis, em parte, do aumento da poluição atmosférica nas grandes cidades. Este 

problema fez com que as entidades governamentais, impusessem limites a emissões de 
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poluentes dos veículos automotores, obrigando os fabricantes a aprimorarem seus motores, 

desenvolver dispositivos para tratamento de gases e a mudar a composição dos combustíveis 

(IBP, 2010). 

 No início da fabricação da gasolina, o chumbo era adicionado para aumentar a 

octanagem do combustível. Porém o chumbo é uma substância altamente tóxica e poluente 

além de deteriorar os metais presentes nos conversores catalíticos, responsáveis por 

transformar CO e HC em CO2 e H2O. Desta forma a adição de chumbo na gasolina foi 

proibida em grande parte dos países da Europa e nos Estados Unidos (Bosch, 2005). 

  

2.3.1.1 Características e Desempenho da Gasolina 

 

 Para garantir um desempenho satisfatório ao motor, a gasolina deve: garantir partida a 

frio independente da temperatura e aquecimento rápido ao motor; apresentar boas 

características antidetonantes, ou seja, ter alta octanagem; não conter compostos corrosivos de 

enxofre e garantir resposta rápida as acelerações (IBP, 2010). 

 Durante a combustão ideal a mistura composta por combustível e ar que será injetada 

na câmara de combustão deve ser oxidada uniformemente e em seguida entrar em ignição 

através da centelha produzida pela vela de ignição. Porém, na maioria das vezes, na 

combustão real a frente de chama, que provoca a queima da mistura, não alcança uma porção 

da mistura que sofre um grande aquecimento e não resistindo a alta temperatura entra em 

auto-ignição. Este fenômeno provoca a chamada detonação que causa danos ao pistão e as 

válvulas (Bosch, 2005). 

 A octanagem de um combustível é o que determina sua resistência à combustão 

espontânea. A gasolina sem tratamento apresenta baixa octanagem, por isso torna-se 

necessário a adição de componentes resistentes a detonação como é o caso dos 

hidrocarbonetos cíclicos, conhecidos como aromáticos, hidrocarbonetos de cadeias derivadas 

(isoparafinas), aditivos oxigenados como o etanol (álcool etílico anidro) e o éter que tem 

efeitos positivos quanto ao aumento de octanagem da gasolina (Bosch, 2005). 

 O etanol possui elevado índice de octanas, e por isso é misturado com a gasolina para 

aumentar sua octanagem e resistência a detonação. Segundo (Volci, 2007), a cada 5% de 

etanol adicionado à gasolina aumentam-se o índice de octanas em duas unidades. A adição de 

etanol além de melhorar a qualidade antidetonante da gasolina ainda auxilia na redução das 

emissões de gases poluentes (Bosch, 2005) e (IBP, 2010). 
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 A gasolina utilizada no Brasil tem uma proporção adicionada de álcool etílico anidro 

em média de 22% conforme legislação vigente. Esta proporção foi definida pelo Conselho 

Interministerial de Açúcar e Álcool e ainda pode variar conforme aspectos econômicos do 

país em 20 a 25% do volume de gasolina (Volci, 2007). 

 A tabela nº2 apresenta a relação do aumento de octanagemda gasolina comum 

brasileira, expressa pelo IOM (Índice de Octanas do Motor), conforme aumenta a 

porcentagem de álcool anidro (etanol) à mistura: 

Tabela nº 2: 

 

Características das misturas de álcool anidro e gasolina tipo A. (Extraído de Volci, 2007) 

  

 Mesmo com a porcentagem de etanol e os aditivos presentes para melhorar a 

resistência a detonação da gasolina, ela ainda apresenta baixa resistência à detonação se 

comparada a outros combustíveis também estudados neste trabalho. Por este motivo, motores 

movidos a gasolina devem apresentar taxas de compressão menores para não propiciar a sua 

auto-ignição (IBP, 2010) e (Bosch, 2005). 

  

2.3.2 Etanol 

 

 O etanol começou a ser utilizado como combustível no Brasil através de um programa 

criado para incentivar a produção e comercialização do produto com o objetivo de mudar a 

matriz energética do país e diminuir sua dependência do petróleo. Desde então o etanol se 

popularizou no país e foi incorporado a gasolina. Nesta secção será abordado o processo de 

introdução do etanol como combustível no Brasil e suas principais características com 

combustível. 
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2.3.2.1 Utilização de Etanol como Combustível no Brasil 

 

 Desde 1921 o Brasil começou a investir em pesquisas e desenvolvimento de 

combustíveis a base de etanol para substituir a gasolina que naquela época era importada dos 

Estados Unidos. Neste momento o Brasil estava passando por uma grande crise na indústria e 

na agricultura provocada pela retração do mercado internacional devido a Segunda Guerra 

Mundial, e desta forma possuir um combustível nacional significaria independência 

energética ao país (Volci, 2007). 

Em 1927, um programa foi criado para incentivar a produção e o consumo de etanol 

para fins automotivos. Houve a instalação da primeira bomba de etanol do Brasil pela Usina 

Serra Grande de Alagoas, no estado de Pernambuco e Alagoas. Nesta época o combustível era 

batizado como USGA (Usina Serra Grande) (Volci, 2007). 

Em 1931, o novo combustível foi batizado como Álcool Motor, através do decreto-lei 

19.317. E neste mesmo ano toda a gasolina utilizada no país tinha a obrigatoriedade de conter 

5% de etanol (álcool motor) como parte de sua composição. Ao longo dos anos a 

porcentagem de etanol na gasolina variou muito, devido a alterações nas diretrizes energéticas 

do país e principalmente devido ao preço do açúcar e do etanol no mercado internacional, 

uma vez que o etanol era produzido a partir da cana de açúcar. Desta forma quando o preço do 

açúcar no mercado internacional estava em baixa, o teor de etanol do na gasolina aumentava. 

Em 1966, o governo fixou o teor de etanol na gasolina para 10% de seu volume (Volci, 2007). 

 No ano de 1973 houve a crise do petróleo onde o preço do barril de petróleo aumentou 

cerca de 300%, obrigando os países importadores a revisarem suas fontes energéticas e tornar 

suas economias menos suscetíveis às variações no preço dessa matéria prima. Foi nesse 

momento em que o mundo buscava novas reservas petrolíferas e novas fontes de energia 

renováveis que o Brasil em 1975 instituiu o Programa Nacional do Álcool: Proálcool (Diaz, 

2002). 

 

2.3.2.1.1 Programa Nacional do Álcool 

 

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) tinha como objetivo apoiar e desenvolver 

o potencial brasileiro na fabricação do álcool etílico da cana de açúcar. Este programa 

alcançou um grande sucesso na década de 80 com a segunda forte crise do petróleo em 1979. 
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Esta crise se estendeu até 1981, quando o barril do petróleo saltou de U$ 13 para US$ 34 

(Volci, 2007). 

 O Programa Nacional do Álcool incentivou a expansão da área cultivada com cana de 

açúcar. Em 1974 a produção de etanol no Brasil saltou de 700 milhões de litros/ano para 15 

bilhões de litros em 1988, em cerca de 600 destilarias (Volci, 2007). 

 Contando com uma série de incentivos fiscais, a indústria automotiva passou a 

colaborar de forma bastante ativa com o Proálcool. Nos anos de 1980 e 1981 a produção de 

veículos a etanol já chegava a quase 30% do total de automóveis (veículos de passeio e 

utilitários) fabricados no Brasil. Este percentual foi para 88% em 1993, 94,8% em 1985 e em 

1986 era de 96% dos veículos produzidos no Brasil (Volci, 2007). 

 No auge do Proálcool em 1986, no auge do programa, os usuários tinham de enfrentar 

pequenos inconvenientes como a dificuldade de dar a partida ao motor nos dias frios, o alto 

consumo e a corrosão das peças metálicas. Para resolver o problema de partida do motor em 

dias frios um pequeno reservatório com gasolina foi agregado ao veículo para auxiliar na 

partida. Porém, estes inconvenientes levaram a uma decadência na produção de veículos a 

etanol de 95% em 1985 para 1,02% em 2001, conforme mostrado na Figura 12 (Volci, 2007). 

 

Figura nº 12: Produção de veículos a etanol em relação à produção nacional. (Extraído de 

Volci, 2007) 

 

 Apesar de todos os problemas com o programa Proálcool a adição do etanol na 

gasolina foi um avanço na matriz energética brasileira, por promover a redução das emissões 

automobilística de enxofre, de CO (monóxidos de carbono), particulados, e também por 

permitir a substituição do chumbo da gasolina pelo etanol (Volci, 2007). 
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2.3.2.1.2 Etanol e suas Propriedades como Combustível 

 

O álcool etílico, conhecido como etanol, é obtido através de três fontes possíveis: 

plantas e matérias ricas em açucares (como a cana de açúcar), plantas ricas em amidos (como 

a mandioca, a batata e o milho) e plantas ricas em celulose (como a madeira, o bambu, o 

aguapé) (Volci, 2007). 

 O etanol utilizado como combustível no Brasil tem duas particularidades: alta 

resistência à detonação e baixo poder calorífico. A alta resistência à detonação do etanol 

possibilita a utilização de taxas de compressão mais elevadas, porém o baixo poder calorífico 

faz com que o combustível gera pouca energia durante a queima, o que requer uma mistura de 

ar-combustível mais rica, pois o motor necessita de mais combustível para obter o mesmo 

trabalho. Essas características possibilitam que um motor movido a etanol apresenta mais 

potência e torque, porém com um consumo maior (Volci, 2007). 

 O etanol é produzido no Brasil através da fermentação de açúcares (amido e celulose). 

Sua composição de etanol e água é padronizada pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), pela CNP (Conselho Nacional do Petróleo) e pelo INPM (Instituto 

Nacional de Pesos e Medidas) que regulamentam sua composição, pois alterações em sua 

densidade podem acarretar no mau funcionamento e provocar danos internos ao motor (Volci, 

2007). 

No Brasil o etanol utilizado é chamado de E100, que significa 100% de etanol 

hidratado e contém 7% água e 93% de etanol (Delphi, 2005). 

 

2.3.3 Gás Natural Veicular 

 

O uso do gás natural em veículos não é uma tecnologia nova, porém devido a diversos 

fatores seu uso no Brasil não é tão intenso quanto da gasolina e do etanol, por exemplo. 

Mesmo assim, o GNV (Gás Natural Veicular) é uma excelente alternativa para diminuição 

das emissões de gases poluentes. As secções a seguir trataram de uma breve história e das 

principais características deste combustível. 
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2.3.3.1 Histórico do Uso do Gás Natural, Produção e Utilização Veicular 

 

 Segundo (Bosch 2005), registros antigos revelam que de 6000 a 2000 anos AC o gás 

natural foi descoberto no Irã, e utilizado na China milhares de anos depois para secar pedras 

de sal e extrair a matéria-prima.  

 Em 1821 foi construído o primeiro gasoduto para operações industriais na cidade de 

Fredonia em Nova York. Porém o comprimento deste e de outros gasodutos não passavam de 

160 km, o que impedia o transporte do gás em longas distâncias e limitava a participação do 

gás no desenvolvimento industrial. Em 1930, os avanços tecnológicos possibilitaram a 

construção de gasodutos de longas distâncias, e um ano depois, os Estados Unidos já 

possuíam mais de 10 linhas de transporte de gás natural. Isso em conjunto com as recentes 

descobertas de novas reservas do combustível tornou o combustível mais barato e acessível 

(Bosch, 2005) e (Barbosa, 1997). 

Em 1995, a Europa ocidental detinha certa de 40% das reversas de gás natural do 

mundo, seguida da Europa Central com 32% e América do Sul e do Norte com 10%. O total 

de reservas descobertas de gás natural no mundo era de 141 trilhões de m³ (Barbosa, 1997). 

 No Brasil o uso do gás natural teve início em meados de 1940, devido às descobertas 

de óleo e gás na Bahia, que atendiam a indústrias localizadas no Recôncavo Baiano. Na 

década de 80, iniciaram-se a exploração da Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, e 

o seu desenvolvimento proporcionou um aumento no uso da matéria-prima, elevando em 

2,7% a participação do gás na matriz energética nacional (Bosch, 2005). 

 Em 1997, o Brasil produzia cerca de 25 milhões de m³ de gás natural por dia e 

existiam cerca de 50 postos de abastecimento de GNC (Gás Natural Comprimido) espalhadas 

pelas principais capitais do país (Barbosa, 1997). 

 Em 2003 a Petrobrás divulgou o Plano de Massificação do Uso de Gás Natural. O 

programa objetivava o desenvolvimento da produção de gás natural no Brasil e aumento da 

exportação do combustível com ações como a construção de mais de sete gasodutos no norte, 

nordeste, sul e sudeste e a ampliação de companhias distribuidoras de gás natural por todo o 

país. No fim do mesmo ano, o Brasil já possuía cerca de 316 bilhões de m³ de reversas de gás 

naturais utilizáveis, 419 bilhões de m³ de reservas recém-descobertas e mais de 620 postos de 

abastecimento. Em 2007 o número de postos saltou para 1434 postos espalhados pelo país. 

(Petrobrás, 2004) e (Sauer, 2003) e (GNV News, 2007).  
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Em outubro de 2010, segundo (Petrobrás, 2011), a produção de gás natural no país foi 

de 53 milhões e 820 mil m3 por dia, e segundo (GasNet, 2010) no Brasil já existem cerca de 

1830 postos legalizados de GNV, a maioria nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 O primeiro veículo alimentado a gás natural surgiu em 1935 na Alemanha. Em 1991 

havia cerca de 700 mil veículos movidos a GNC, a maior parte na Itália, seguida da Nova 

Zelândia, Canadá e Argentina. Deste total apenas 360 veículos se encontravam no Brasil. O 

decreto que liberava o uso de GNC nos veículos brasileiros foi assinado apenas em 1996 

(Bosch, 2005) e (Barbosa, 1997). 

 Devido à questão do custo-benefício favorável aos consumidores, do crescimento, 

embora de postos de abastecimento e da produção de GNV no país, a conversão de veículos 

para uso com gás natural vem crescendo. Em 2003, havia no Brasil cerca de 560 veículos 

convertidos. Em 2007 o número pulou para cerca de 1410 e em 2009 já eram mais 1630 

veículos, assim como mostra a tabela nº3. (Sauer, 2003) e (GNV News, 2007) 

Tabela nº 3: 

 

Crescimento de veículos convertidos a gás no Brasil. (Extraída de GasNet, 2010) 
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Porém, o número de postos de GNV legalizados no Brasil ainda é pequeno, 

principalmente na região centro-oeste, norte e nordeste do país que juntos somam cerca de 

544 postos, ou seja, apenas 54% dos postos existem nos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro. (GasNet, 2010) 

 

2.3.3.2 Características do GNV (Gás Natural Veicular) 

 

O gás natural veicular (GNV) é composto basicamente de 80 a 99% de metano (CH4) e 

de 20 a 1% de dióxido de carbono (CO2), nitrogênio e gases inertes (Bosch, 2005).  

O gás natural veicular apresenta uma relação de H/C (hidrogênio/carbono) de 

aproximadamente 4:1, enquanto outros combustíveis como a gasolina tem a mesma relação 

em torno de 2:1. Essa característica faz com que durante a combustão um combustível 

apresente maior produção de CO2 do que outro, porque quanto maior a quantidade de 

hidrogênio em relação a carbono maior será a produção de H2O do que de CO2, para a mesma 

quantidade de ar admitido. Combustíveis com relação de H/C maiores produzem queima mais 

limpa, menor formação de depósitos nos componentes do motor e menor desgaste (Bosch, 

2005) e (Machado, 2007). 

O metano tem uma temperatura de auto-ignição de aproximadamente 650ºC, e 

octanagem de 130. A alta temperatura e alta octanagem tornam o gás natural mais resistente à 

detonação, o que possibilita o uso de taxas de compressão maiores que utilizados em motores 

puramente a gasolina, que tem temperatura de auto-ignição bem menor. A quantidade de 

gases inertes como o CO2 também auxilia numa maior resistência a detonação, mas diminui o 

poder calorífico do combustível (Machado, 2007) e (Barbosa, 1997). 

 Vale lembrar que octanagem mede a capacidade que o combustível tem de resistir à 

detonação, portanto quanto maior a octanagem mais resistente a combustão é o combustível 

(Toyota, 1999). 

 O gás natural apresenta relação de ar por combustível 10% menor que a gasolina, desta 

forma o gás ocupa de 4 à 15% mais espaço no coletor de admissão que os combustíveis 

líquidos diminuindo também a entrada de ar no cilindro (Barbosa, 1997). 

 A tabela nº 4 compara algumas características do Gás Natural Comprimido comparado 

com a gasolina: 
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Tabela nº 4: 

GNC Gasolina

Poder calorífico por 

unidade de massa 

(Kcal/L)

2500 a 24,8 Mpa 8400

Densidade (Kg/L) 0,21 a 24,8 Mpa 0,74

Eficiência 

Volumêtrica 

(Relativa)

88% 100%

Octanagem 130 91

H/C 4:1 2:1
 

Valores de Poder Calorífico, Densidade, Eficiência Volumétrica, Octanagem do GNC em 

comparação com a gasolina. (Adaptado de Toyota, 1999) 

 

O GNV não é um gás tóxico em baixas concentrações, mas pode causar vômitos e 

asfixia se o indivíduo for submetido a altas concentrações do gás (Machado, 2007). 

 

2.3.3.3 Armazenamento 

 

Comercialmente o Gás Natural Veicular pode ser encontrado na forma líquida a -

162ºC (LNG – Gás Natural Líquido) ou comprimido a pressões de 200 bar (CNG – Gás 

Natural Comprimido). Porém a capacidade de armazenamento do GNL é três vezes maior que 

a GNC o que acarreta altas exigências de energia e maior espaço de ocupação, tornando a 

forma comprimida do gás a mais utilizada hoje (Bosch, 2005). 

 Devido a baixa densidade e baixa eficiência volumétrica, por exemplo, para armazenar 

a mesma quantidade de energia, um tanque de gás natural deveria ser 4 vezes maior que o de 

gasolina. Mesmo sendo armazenado a 200 bar de pressão, o GNC ocupa cinco vezes o volume 

do diesel e quatro vezes o da gasolina, para uma quantidade de mesmo conteúdo energético. A 

diferença de densidade entre os combustíveis exige a construção de um armazenamento 

diferenciado para o gás natural (Bosch, 2005), (Barbosa, 1997) e (Machado, 2007). 
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2.3.4 Preços dos Combustíveis 

 

A tabela nº 5 mostra a média de preços dos três combustiveis utilizados no sistema no 

período de dezembro de outubro de 2010 a maio de 2011, no estado de São Paulo: 

Tabela nº 5: 

 

Média de preços da gasolina, etanol e GNV no estado São Paulo no período de dezembro 

outubro de 2010 a maio abril de 2011. (extraído de http://www.anp.gov.br/preco) 

Veiga (2010) realizou testes de consumo de combustível em um veículo flex com 

sistema de injeção sequencial e equipado com conversão a gás. O veículo apresentou 

consumo médio de 26,4 km/m³ de GNV, 16,23 km/l de gasolina e de 12,65 km/l de etanol. 

Testes como estes confirmam a eficiência econômica do GNV em relação aos combustível 

líquidos (gasolina e etanol). 

 

2.4 Sistemas Tetracombustíveis 

 

Nesta seção serão abordos o conceito e funcionamento dos sistemas que compõem um 

veículo tetracombustível: a tecnologia de veículos flexíveis, que possibilitam o uso de etanol e 

gasolina em um mesmo tanque, e os conversores a gás, que adaptam um veículo 

originalmente movido a combustíveis líquidos a funcionar com o gás. 
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2.4.1 Motores Flex Fuel 

 

 A tecnologia conhecida como Flex Fuel nasceu de pesquisas realizadas nos Estados 

Unidos, Europa e Japão no final da década de 80. No início de seu desenvolvimento, buscava-

se uma alternativa para o uso de metano e etanol na alimentação dos motores mesmo com o 

problema da infra-estrutura de distribuição e abastecimento dos combustíveis (Volci, 2007). 

Em 1988, nos Estados Unidos a criação de uma lei denominada “Ato dos 

Combustíveis Automotivos Alternativos” estimulou o desenvolvimento da tecnologia de 

veículos flexíveis, possibilitando o uso de gasolina e etanol numa proporção de até 85% de 

etanol. Esta porcentagem foi limitada a 85% pois misturas com etanol acima desta 

porcentagem dificultam partidas em condições extremas de frio. No mesmo ano a legislação 

californiana CARB (Califórnia Air Resources Board), criou um programa que incentivava a 

criação de uma frota de veículos que trabalhassem com etanol e gasolina, oferecendo 

incentivos fiscais. O programa da CARB, junto ao aprimoramento da distribuição e 

abastecimento de etanol no país, em 1989, alavancou o desenvolvimento da tecnologia Flex 

Fuel (Volci, 2007). 

 Desde 1985, as empresas automobilísticas já vinham desenvolvendo o sistema de 

injeção eletrônica para veículos movidos a etanol. Os estudos da filial norte-americana da 

Robert Bosch serviram como base para o desenvolvimento do conceito de um motor Flex. 

Sem envolvimento direto com o programa governamental norte-americano de 1988, a 

empresa Robert Bosch, na Califórnia, deu início às pesquisas com o objetivo de desenvolver 

um protótipo deste sistema (Volci, 2007). 

 Desde o primeiro protótipo, os veículos flexíveis contavam com o sistema de 

gerenciamento via software, desenvolvido e patenteado pela Robert Bosch, que era 

alimentado com dados provenientes de um sensor que determina os componentes na mistura 

combustível. O primeiro modelo de sensor detectava a mistura antes ser injetada no motor, 

através de um mapeamento no sistema de combustão por leitura infravermelha. A frota 

flexível norte-americana em 2005 era fabricada com sensores físicos, pois ainda não houve 

uma mobilização de montadoras para o barateamento do produto final. A princípio o sensor 

de detecção da porcentagem de etanol na mistura tinha custo alto e tornava a tecnologia Flex-

Fuel menos competitiva (Volci, 2007). 

Frente às dificuldades encontradas de se ter disponível o etanol no mercado brasileiro 

durante todo o ano, a indústria automobilística brasileira também partiu para o 
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desenvolvimento de motores que funcionassem com gasolina e etanol em qualquer proporção. 

Esta iniciativa proporcionou ao cliente, o direito de escolha do combustível e a flexibilidade 

frente à oferta de produto nos postos de abastecimento e ao preço praticado em cada período 

do ano. Em março de 2003, a Volkswagen do Brasil lançou no mercado brasileiro o veículo 

Gol 1.6 o motor denominado Total Flex, que permitia o uso simultâneo de etanol e gasolina. 

Foi o primeiro veículo com tecnologia flexível comercializado no país. Desde então a venda 

de veículos com tecnologia Flex-Fuel cresceu continuamente no Brasil de 6% em 2003 á 

67,4% do total de veículos vendidos em 2005, como é possível verificar no gráfico nº 13 

(Volci, 2007) e (Teixeira, 2005). 

 

Figura nº 13: Crescimento dos Veículos Flex no mercado Brasileiro. (Extraído de Volci, 

2007) 

 

2.4.1.1 Sistema Flex-Fuel 

 

No ínicio a tecnologia Flex-Fuel se basiava no reconhecimento, por meio de sensores, 

do teor de etanol misturado a gasolina e no ajuste automático da operação do motor para as 

condições mais favoráveis de funcionamento (Teixeira, 2005). 

Nos primeiros sistemas de gerenciamento flexível um sensor eletrônico era colocado 

na linha de combustível para medir o teor de etanol na gasolina. O sensor ajustava 

automaticamente os componentes do motor para trabalharem com cada mistura. Porém no 

Brasil o etanol utilizado apresenta uma porcentagem de água na sua composição e o uso deste 

sensor teve de ser descartado. A Magnetti Marelli foi a primeira empresa a projetar um 
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sistema que descartava o uso do sensor de reconhecimento da porcentagem de etanol na 

mistura (Teixeira, 2005). 

Nos motores flexíveis desenvolvidos no Brasil, a flexibilidade de combustíveis é 

possível devido um sistema eletrônico de gerenciamento do motor que utiliza o sinal da sonda 

lambda para identificar o combustível presente no tanque, através da composição do gás de 

escapamento que passa pela sonda. Esta solução descartava o uso do sensor identificador de 

etanol na gasolina e barateava o sistema já que o sensor de oxigênio (sonda lambda) já fazia 

parte de todos os motores monocombustíveis (Teixeira, 2005) e (Delphi, 2005). 

Junto com a tecnologia do sistema Flex-Fuel existe uma ECU (Eletronic Control Unit) 

que contémum software específico para receber dados da sonda lambda para fazer o 

reconhecimento do combustível que está sendo utilizada e a proporção da mistura 

(etanol/gasolina) admitida pelo motor. A partir destes dados a ECU ajusta parâmetros de 

funcionamento como o ângulo de ignição, tempo de injeção e o fechamento e abertura das 

válvulas, satisfazendo todos os requisitos de desempenho, economia de combustível e 

emissões de gases. O sistema eletrônico consegue diferenciar a gasolina do etanol no motor 

através das taxas de octanagem e estequiometria diferentes nos combustíveis (Delphi, 2005). 

 A ECU também monitora o nível de combustível do tanque para identificar o 

momento do reabastecimento. Neste momento a ECU cria um algoritmo de aprendizagem 

para o combustível que está sendo utilizado. Quando o veículo é desligado, a central 

memoriza a última proporção utilizada da mistura e baseada nos dados do sensor do tanque de 

combustível consegue identificar qual combustível esta presente no tanque em maior 

proporção. Se a última mistura memorizada conter mais de 80% de etanol e a temperatura 

externa estiver abaixo de 20º C, a central aciona a partida a frio (Delphi, 2005) e (Redetec, 

2010). 

A unidade de comando eletrônico adianta o ponto de ignição conforme a quantidade 

de etanol na mistura de forma a compensar o uso de taxas de compressão menores nestes 

motores, devido a baixa resistência a compressão da gasolina (Delphi, 2005) e (Redetec, 

2010). 

 A principal diferença entre um motor bicombustível – alimentado por dois 

combustíveis distintos como os motores flexíveis – e um motor a gasolina é basicamente a 

central eletrônica que gerencia seu funcionamento. Para trabalhar com os dois combustíveis a 

taxa de compressão do motor deveria ser aumentada por causa taxa adequada ao etanol, 

porém a gasolina não suporta taxas de compressão elevadas podendo entrar em autoignição 
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durante o processo de compressão, e desta forma deve buscar uma taxa de compressão 

“intermediária” que respeite os limites de resistência da gasolina. Além disso, em um motor 

flexível deve apresentar adequação quanto ao avanço de ignição, o sistema de partida, 

resistências dos materiais e velas de ignição que se adequam ao uso dos dois combustíveis 

(Teixeira, 2005) e (Redetec, 2010). 

Segundo, (Redetec, 2010), em um motor flexível, outras mudanças devem ser feitas: o 

coletor de admissão deve ser alterado para receber a partida a frio como no modelo a etanol; o 

tamanho e a vazão dos bicos injetores é maior que a de um motor a gasolina; as válvulas de 

escape, a linha de alimentação e a bomba de gasolina receberam revestimento anti-corrosão 

por causa dos danos causados pelo uso de etanol. A figura nº 14 mostra um sistema Flex Fuel 

da Bosch. 

 

 

Figura nº 14: Sistema FlexFuel da Bosch. (Extraído de Redetec, 2010) 

 

Na qual: 

1-Cânister; 2-Válvula de Purga do Cânister; 3-Sensor de Pressão / Temperatura do ar; 4-

Galeria de Combustível / Válvula de Injeção; 5-Bobina / Vela de Ignição; 6-Sensor de Fase; 

7- Pedal do Acelerador Eletrônico; 8-Acelerador Eletrônico; 9-Válvula de Recirculação dos 

Gases; 10-Sensor de Detonação; 11-Sensor de Temperatura de água; 12-Sonda Lambda; 13- 

Sensor de Rotação; 14-Módulo de Bomba de Combustível em Tanque; 15-Módulo de 
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Controle; 16-Reservatório de Gasolina para Partidas a frio; 17-Bomba Elétrica de 

Combustível; 18 – Válvula solenoide; 19- Válvula Relê.  

 

2.4.2 Conversores GNV 

 

 A conversão de motores convencionais para uso com gás não é uma tecnologia 

recente. Em 1981 já existiam 1,58 milhões de veículos convertidos em países como a Itália, 

Nova Zelândia, Bélgica, Dinamarca e Alemanha. Em 1995 os Estados Unidos e o Canadá 

adotaram o uso de automóveis convertidos para uso com gás, a fim de atender as novas 

normas de emissões. Neste mesmo período o Japão já detinha de 1,5 milhões destes veículos 

(Barbosa, 1997). 

De acordo com dados do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial), em 2005 existem 724 oficinas de Conversão para uso de Gás Natural 

Veicular operando em condições regulamentadas no Brasil (Valiante, 2006). 

 Motores que utilizam somente gás apresentam mudanças em sua estrutura, como taxas 

de compressão mais altas e até injeções diretas de combustível a fim de aumentar a eficiência 

do combustível. Porém devido a pouca disponibilidade de veículos com movidos 

exclusivamente a gás, o mais usual é a instalação de um sistema de gás para trabalhar em 

conjunto ao sistema de combustível já existente no veículo. O uso de gás em veículos 

projetados para uso de gasolina e/ou etanol, torna o GNV (Gás Natural Veicular) menos 

eficiente do que poderia ser (Barbosa, 1997). 

  

2.4.2.1 Evolução dos Sistemas de Conversão a Gás 

 

 Os sistemas de conversão passaram por várias evoluções ao longo dos anos, e hoje 

existem em cinco gerações, a saber: 

 

• A 1º geração de conversores a gás é um sistema para veículos com carburação 

mecânica. O gás natural é introduzido ao coletor de admissão juntamente com o ar, 

onde ambos são misturados por um misturador antes de entrar no cilindro. O gás é 

dosado por dois registros mecânicos, uma para atuação em marcha – lenta e outro para 

plena carga. Este sistema apresenta alto consumo de combustível e emissões (Valiante, 

2006) e (Veiga, 2010). 
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• A 2º geração já pode ser utilizada em motores de injeção eletrônica. Este sistema é 

bem parecido com o de 1ª geração, a não ser pela substituição do registro mecânico 

para a dosagem de gás por um atuador eletrônico e um motor de passo controlado 

eletronicamente. O sistema de 2ª geração não apresenta grandes melhorias em relação 

à emissão de combustível e rendimento térmico do motor (Valiante, 2006). 

 

• Nos conversores de 3º geração o veículo deve possuir injeção eletrônica e catalisador 

de gases de escape. Este conversor possui um variador de avanço que recebe as 

informações da central eletrônica e avança a ignição conforme o gás vai sendo 

consumido. O combustível é selecionado através de uma chave comutador localizada 

no painel do veículo, assim o condutor escolhe o combustível que quer utilizar. A 

troca de combustível é feita por uma válvula que interrompe a oferta de gás nos 

cilindros quando o condutor seleciona o uso do combustível líquido e vice versa. Os 

conversores de 3ª geração apresentam uma redução significativa de emissões porque 

trabalham com sistema de malha fechada onde a central eletrônica recebe informação 

de quantidade de oxigênio pelo sensor Lambda, e controla o fluxo de gás de acordo 

com a razão estequiométrica. Além de melhorias nos níveis de emissões, esse tipo de 

conversor apresenta aumento no rendimento térmico do motor (Valiante, 2006) e 

(Veiga, 2010). 

 

• Na 4º geração a injeção de gás é feito por uma válvula de fluxo contínuo que injeta 

combustível para todos os cilindros (monoponto) e o ar é misturado dentro do cilindro, 

não mais por um misturador. Essa característica já é suficiente para garantir melhoria 

nas emissões, consumo, torque e potência do motor (Valiante, 2006) e (Veiga, 2010). 

 

• A 5º geração de conversores é basicamente o sistema de 4º geração com injeções 

multiponto, melhorando ainda mais os aspectos eficiências do motor (Veiga, 2010). 

 

 A Resolução nº 291 de 25 de Outubro de 2001 do Ministério do Meio Ambiente, 

regulamenta os sistemas de conversão nacionais através do CAGN (Certificado Ambiental 

para uso do Gás Natural em Veículos Automotores). A emissão do certificado é realizada 

sobre responsabilidade do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis) e do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (Valiante, 2006). 

 

2.4.2.2 Componentes dos Sistemas de Conversão 5º geração 

 

Os Sistemas de conversão 3ª e 5ª Geração são os mais aplicados em veículos leves 

com sistema de injeção eletrônica de combustível (Valiante, 2006) e (Petrobrás, 2004). 

Nos testes feitos para a defesa deste trabalho, utilizaremos um kit de conversão de 5 ª 

geração, por isso abordaremos com mais detalhes apenas este tipo de conversor. 

O sistema de conversão de gás de 5ª geração é o mostrado na figura nº 15 abaixo: 

 

Figura nº 15: Sistema de conversão GNV de 5a geração. (Extraído de Veiga, 2010) 
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Este sistema de 5ª geração de conversores a gás contém os seguintes componentes: 

 

a. Válvula de segurança do cilindro de gás natural; 

b. Simulador do sensor de oxigênio;  

c. Variador de avanço do ponto de ignição; 

d. Chave comutadora; 

e. Simulador das válvulas injetoras;  

f. Válvula injetora de GNV; 

g. Redutor de pressão; 

h. Válvula de abastecimento do cilindro de gás; 

i. Manômetro; 

j. Cilindro de gás natural. 

 

Abaixo serão abordadas as principais funções e características de cada componente 

acima relacionado: 

 

a. Válvula de segurança do cilindro de Gás Natural: 

 É conectada ao cilindro e possui as funções de controlar o excesso da vazão, 

interromper a vazão caso haja algum vazamento na tubulação do gás, controlar o excesso de 

pressão por meio da liberação de gás para a atmosfera quando a pressão no cilindro está muito 

elevada e funcionar como uma chave de fechamento rápido possibilitando controle manual da 

vazão de gás através da válvula (Valiante, 2006).  

 

b. Simulador do sensor de oxigênio: 

 Este dispositivo simula o funcionamento do sensor de oxigênio (Lambda) para o 

módulo eletrônico de controle do motor, que envia sinais para o melhor controle da vazão de 

gás nos cilindros (Valiante, 2006).  

 

c. Variador de avanço do ponto de ignição:  

 É um dispositivo eletrônico que corrige o ponto de ignição enquanto o motor utiliza 

gás natural. O variador se torna necessário devido à diferença da velocidade de propagação de 

chama entre o combustível gasoso e líquido. O variador processa as informações recebidas da 
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unidade de comando eletrônico, antecipando o ponto de ignição em função da rotação do 

motor entre cerca de 3º a 15° (Valiante, 2006). 

 

d. Chave comutadora:  

 Instalada no painel do veículo, possibilita ao condutor fazer a seleção do combustível 

gasoso ou líquido por meio de válvulas elétricas. Geralmente o dispositivo é adicionado a um 

sistema de medição da quantidade percentual de gás nos cilindros por meio de lâmpadas 

indicadoras no painel (Valiante, 2006). 

 

e. Simulador das válvulas injetoras:  

 É um dispositivo que interrompe e simula o funcionamento das válvulas injetores do 

combustível original do veículo evitando que o módulo eletrônico registre códigos de falhas e 

impedindo que os combustíveis sejam injetados a mesmo tempo (Valiante, 2006). 

 

f. Válvulas injetoras de GNV: 

 São dispositivos eletromagnéticos que abrem e fecham a passagem de combustível a 

ser injetado no cilindro. Em conversores de 5ª geração do sistema de injeção de combustível é 

multiponto. A galeria que contém os bicos injetores a gás contém também um sensor de 

pressão que mede a pressão e temperatura de alimentação da galeria para que no caso de uma 

queda de pressão na linha de gás a válvula de abastecimento se fecha e retorna o uso de 

combustível líquido (Valiante, 2006).  

Uma válvula necessária para injetar eficientemente o combustível gasoso, deve ter 

grande força indutiva, para selar eficientemente o bico - devido ao grande fluxo de gás - e 

promover um curso maior. As especificações para válvulas injetores de gás natural estão 

relacionadas na tabela nº 6 abaixo (Toyota, 1999). 

Tabela nº 6: 

GNC Gasolina

Fluxo (L/min) 122,5 0,215

Pressão do 

Combustível (kPa)
784 324

Peso (g) 80 80

 

Especificações do injetor de GNV e de gasolina. (Adaptada de Toyota, 1999) 
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 Se a válvula injetora é insuficiente para selar a passagem do combustível quando 

fechada o gás pode vazar e acumular no coletor de admissão quando o motor estiver fora de 

funcionamento. Ao ser ligado, o motor inicia a partida á frio e devido a baixa temperatura, o 

catalisador e a sonda de oxigênio ainda não estarem em funcionamento e o acúmulo de gás no 

coletor de admissão ocorre uma queima rica em hidrocarbonetos não queimados que não 

serão tratados. Outro prejuízo da inadequada vedação da válvula de injeção é o consumo 

elevado de combustível (Toyota, 1999).  

 

g. Redutor de pressão:  

 É responsável pela redução da pressão do gás contido no cilindro em três estágios: 

 No primeiro, uma válvula permite a vazão do gás quando a chave comutadora é 

acionada e o gás à pressão de 200 bar flui para um compartimento do redutor através de uma 

válvula controlada por diafragma de borracha mantido a pressão média de 4,5 bar. A variação 

da pressão do gás promove redução da temperatura no redutor, que pode ser elevada por meio 

de resistência elétrica ou reaproveitamento do fluído de arrefecimento do motor (Valiante, 

2006). 

 No segundo estágio, a pressão do gás é reduzida para cerca de 1,5 bar, de forma que o 

fluxo de gás não sofra variação com a queda de pressão no compartimento a medida em que o 

mesmo é consumido. A redução de pressão nesse estágio também é efetuada através de uma 

válvula controlada por diafragma de borracha (Valiante, 2006). No terceiro estágio o redutor 

fornece a quantidade de gás necessária ao motor através de um dispositivo que permite 

regular o fornecimento do gás em função da demanda. Com a pressão reduzida à cerca de 1 

bar, o gás é aspirado no coletor de admissão por depressão. Um dispositivo permite ainda 

regulagem de vazão para situações de rotação e marcha lenta (Valiante, 2006). 

 

h. Válvula de abastecimento do cilindro de gás:  

 Corresponde a um conector do tipo “engate rápido” destinado ao abastecimento do 

cilindro de gás natural. A válvula deve possuir dispositivos de alívio de pressão e de retenção 

de fluxo em caso de irregularidade, além de identificação do tipo de gás e da pressão máxima 

de abastecimento (Valiante, 2006). 
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i. Manômetro:  

 É um dispositivo indicador de pressão instalado entre a válvula de abastecimento e o 

redutor de pressão para medir a pressão do gás contido no cilindro. O manômetro também 

envia sinal elétrico a um sistema de medição localizado na chave comutadora que é 

interpretado como a quantidade percentual de gás nos cilindros (Valiante, 2006). 

 

j. Cilindro de Gás:  

 Armazena o GNC a pressão aproximada de 200 bar. É fixado à carroceria do veículo 

através de suporte constituído de cintas abraçadeiras que envolvem o cilindro, cintas ou 

batentes limitadores que evitam o deslocamento, berço que o acomoda, travessas que fixam o 

berço e abraçadeiras ao veículo e parafusos (Valiante, 2006). 

 

 

2.4.3 Sistemas de Veículos Tetracombustíveis do Mercado 

 

Um veículo fabricado com tecnologia tretracombustível (etanol, gasolina e gás) 

dispensa a utilização de alguns componentes já existentes no sistema de injeção convencional 

como o simulador das válvulas injetoras, misturador de ar e gás, simulador do sensor de 

oxigênio e variador de avanço de ignição. Isso reduz o custo dos componentes integrados. 

Neste tipo de sistema um único módulo eletrônico controla a injeção do combustível líquido e 

gasoso e seleciona preferencialmente o consumo de gás, dispensando a necessidade de 

instalação de chave comutadora no painel do veículo. Exemplos destes sistemas encontrados 

hoje são o sistema da Bosch chamado de Trifuel que oferece o uso do GNV, gasolina e etanol 

no mesmo veículo, mas não possibilita o uso simultâneo de combustível gasoso junto ao 

líquido, e o sistema da Magneti Marelli chamado de tetra-fuel, como é possível ver na figura 

nº 16, que tem o funcionamento semelhante ao sistema Bosch a não ser pela compensação da 

perda de potência causada pelo uso do GNV pela troca automática para um combustível 

líquida em momentos que é exigido maior potência do motor (Valiante, 2006) e (Veiga, 

2010). 
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Figura nº 16: Sistema básico tetra-fuel da Magneti Marelli. Extraído de: http://www. 

omecanico.com.br/modules/revista.php3 

 

Na qual: 

1. Centralina; 2. Reservatório de partida a frio; 3. Válvulas De controle de partida a frio; 4. 

Sensor Integrado de temperatura e pressão – TMAP; 5. Injetores líquidos; 6. Sensor de 

rotação do motor; 7. Sensor de temperatura de água do motor; 8. Reservatório de combustível 

líquido; 9. Reservatório de GNV; 10. Sensor de detonação; 11. Sonda Lambda; 12. Bobina; 

13. Injetor de Gás; 14. Regulagem de pressão de gás. 

 

2.4.4 Formação de Mistura e Desempenho a Gás  

 

 A maioria dos sistemas de injeção a gás encontrados no mercado injeta o combustível 

no coletor de admissão em injeção mono ou multiponto (Barbosa, 1997) e (Bosch, 2005). 

O GNV passa por uma galeria de baixa pressão e é injetado no coletor de admissão, da 

mesma forma que os combustíveis líquidos, porém como se apresenta na forma gasosa, a 

mistura (gás e ar) é homogênea e não há a condensação de combustível nas paredes do 

cilindro e no coletor de admissão o que diminui a presença de combustível não queimado nos 

gases de escape, o que é um grande problema na queima de gasolina (Bosch, 2005). 

 De acordo com (Bosch, 2005), o GNV apresenta baixos níveis de emissão de CO2 e 

em conjunto com um catalisador, apresenta reduzidos níveis de NOX, CO e NMHC (Non-

MethanoHydrocarbo, ou seja, soma de todos os hidrocarbonetos menos metano), conforme 

mostra a figura nº 17: 
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Figura nº 17: Tabelas comparativas de emissões de poluentes em gasolina, GLP, GNV e 

diesel. (Extraído de Bosch, 2005) 

 

 Durante a injeção de combustíveis líquidos na câmara de combustão ocorre a 

vaporização parcial deste porque o ambiente normalmente está mais quente que o líquido. 

Assim a vaporização do combustível retira parte do calor do meio e resfria a câmara, diminui 

a densidade da mistura e possibilita a entrada de mais ar e melhora sua eficiência volumétrica. 

O mesmo não ocorre com o combustível gasoso que ocupa mais espaço na câmara e desloca o 

ar para fora do cilindro, diminuindo ainda mais a eficiência volumétrica e com ela a potência 

do motor (Barbosa, 1997). 

 Devido a grande resistência a detonação, o gás natural possibilita o uso de maiores 

taxas de compressão que aumentam o rendimento térmico dos motores movidos á gás natural. 

Mas, o desenvolvimento de motores que funcionam somente com este combustível não é 

muito empregado e o gás acaba sendo usado em motores com taxas mais baixas, como o de 

9:1 utilizadas em motores a gasolinas. O uso do combustível gasoso em motores com taxas de 

compressão menores provoca uma temperatura de chama mais baixa e uma combustão mais 

fria. A velocidade da chama durante a combustão do gás também é menor e leva a uma maior 

duração do processo, sendo necessário um avanço de ignição para melhorar sua eficiência 

(Barbosa, 1997). 

 Segundo (Barbosa, 1997), motores com conversores a gás podem apresentar 30% 

menos eficiência na combustão do que na gasolina, como é possível visualizar na figura nº 18 

que mostra a diferença de potência do motor quando utiliza gasolina e Gás Natural.  
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Figura nº 18: Potência versus velocidade do motor a gás natural e gasolina.(Extraído de 

Toyota, 1999) 

 

2.5 Legislações de Emissões de Poluentes em Veículos Automotores 

 
De acordo (Bosch, 2005) e (CETESB, 2010), hoje sabemos que uma das principais 

causas da poluição atmosférica nas grandes regiões metropolitanas são os gases poluentes 

emitidos pelos veículos. Estes gases são provenientes da combustão incompleta do 

combustível e causam problemas ao sistema respiratório dos seres vivos e afetam a qualidade 

de vida dos habitantes.  

Foi a partir dos anos 70 que o mundo começou a enxergar os sérios danos que a 

poluição veicular estava causando ao planeta. Na mesma época houve uma grande crise 

chamada crise do petróleo, na qual os preços dos combustíveis derivados deste subiram 

subitamente, tornando inviável o uso de veículos que até então não tinham preocupação com o 

consumo de combustível. Estes dois fatores forçaram os governos a normatizarem os níveis 

de emissões de gases e consequentemente o consumo de combustível dos veículos (Bosch, 

2005) e (CETESB, 2010). 

A primeira legislação para controle de gases de escapamento de veículos entrou em 

vigor na década de 90 para motores movidos á gasolina. Posteriormente as nações mais 

industrializadas também criaram leis de controle a emissões de veículos a gasolina e diesel 

assim como testes para o seu controle (Bosch, 2005). 

 As principais legislações de controle de emissão no mundo, segundo (Bosch, 2005) 

são a legislação da CARB (California Air ResourceBoard), a legislação da APA (Agência de 

Proteção Ambiental) e a legislação UE (União Europeia). 
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Nesta secção veremos a evolução de algumas destas normas, bem como procedimento 

de testes para certificação de que os limites são cumpridos. 

 

2.5.1 Legislações Brasileiras de Emissões de Poluentes 

 

 Segundo dados da PRODESP (Companhia de Processamento de Dados do Estado de 

São Paulo), em 2007 o Brasil apresentava um crescimento contínuo de suas regiões 

metropolitanas, e o Estado de São Paulo detinha cerca de 40% da frota automotiva do país - 

aproximadamente 16,9 milhões de veículos. Apenas na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) havia cerca de 8,5 milhões de veículos (CETESB, 2010). 

Segundo (Bosch, 2005), grande parte dos veículos apresenta combustão incompleta de 

combustível que geram gases prejudiciais à saúde como: monóxido de Carbono (CO), 

hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOX) e Particulados formados por fuligem e 

outros compostos não queimados. Além disso, estes gases quando em grande quantidade 

causam grande incômodo aos pedestres que caminham próximos às vias de tráfego e podem 

aumentar o risco de acidentes de trânsito uma vez que fumaças pretas como a fuligem, por 

exemplo, diminuem a visibilidade e causam atitude de repulsa nos pedestres (CETESB, 

2010). 

A CETESB (Campanhia Ambiental do Estado de São Paulo) é o órgão técnico 

conveniado do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) responsável pela 

homologação de veículos no país criando o PROCONVE (Programa de Controle de Emissões 

da Poluição do ar por Veículos Automotores) para estabelecer padrões legais de emissão de 

gases pelos veículos nacionais e importados que compõem a frota brasileira (IBAMA, 2004).  

 

2.5.1.1 PROCONVE 

 

 O PROCONVE foi baseado em normas internacionais, como as europeias e tem o 

objetivo de reduzir a poluição atmosférica causada pelos veículos automotores estabelecendo 

limites máximos de emissões que devem ser cumpridos pelos fabricantes dos veículos novos e 

pelos proprietários, no caso de veículos usados (IBAMA, 2004). 

De acordo com IBAMA (2004) e JOSEPH JR (2009), no início o programa abrangia 

apenas a frota de veículos novos, e foi implementado de forma gradativa dividido em fases. 

Para veículos leves de passeio, com peso de até 3.856 kg com capacidade para até 12 
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passageiros foram estipuladas fases que limitavam gradativamente as emissões de poluentes 

dos veículos, a saber: 

Fase L-I: Introduzida em 1988, teve o intuito de incentivar o aprimoramento de 

projetos para redução de emissões e controlar de emissões evaporativas, durando até 1991; 

Fase L-II: Foi introduzida em 1992 e devido aos limites de emissões estabelecidos  

tornou necessária a aplicação da injeção eletrônica nos veículos e o uso de conversores 

catalíticos.  

Fase L-III: Introduzida em 1997 forçou o desenvolvimento de tecnologias para melhor 

controle de mistura e controle eletrônico do motor. 

Fase L-IV: Com início em 2005 visou a redução de emissões de HC e NOx. Esta fase 

só foi cumprida por 100% dos veículos novos em 2007. 

Fase L-V: Introduzida no ínicio de 2009 com o intuito de impor limites menores de 

emissões de HC e NOx em veículos leves. 

Fase L-VI: Direcionada para veículos leves ciclo diesel e ciclo Otto, está prevista para 

ter ínicio em 2013 e gradativamente alcançar 100% dos veículos em 2015.  

O controle de emissões para veículos pesados (com peso maior de 3.856 kg) tiveram 

uma evolução gradativa em sete fases até hoje: fase P-I em 1987, fase P-II em 1994, fase P-III 

em 1994, fase P-IV em 1998, fase P-V em 2004, P-VI em 2009 e fase P-VI prevista para 2012 

(IBAMA, 2004) e (JOSEPH JR, 2009). 

Desde que foi implantado, o Programa reduziu a emissão de poluentes de veículos 

novos em cerca de 97%. Antes do programa a média de emissão de CO por um veículo era de 

54 g/Km e em 2010 saltou para de 0,7 g/km. Os fabricantes buscaram nas novas tecnologias a 

solução para atender as normas de emissões, como a introdução de catalisadores, da injeção 

eletrônica de combustível e de diversas melhorias nos combustíveis automotivos (CETESB, 

2010) e (IBAMA, 2004). 

   

2.5.1.2 Legislação de Emissões da Cidade de São Paulo 

 

 O CONAMA definiu a implementação dos Programas de Inspeção e Manutenção de 

Veículos em Uso com o objetivo de limitar e controlar os níveis de emissões dos veículos 

usados pela população, uma vez que as primeiras fases dos PROCONVE só abrangiam a frota 

de veículos novos (IBAMA, 2004). 
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Em 2009, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) do 

Município de São Paulo definiu - através da Portaria nº 147/SVMA - G/2009 - os 

procedimentos específicos para a inspeção de sua frota e os limites de emissões que deverão 

ser cumpridos (IBAMA, 2004) e (Portaria nº 147, 2009). 

 O programa de inspeção foi introduzido em 2010 na cidade de São Paulo e teve como 

público alvo toda a frota de veículos do município exceto motociclos e motonetas equipados 

com motor dois tempos, veículos para aplicações militares, aplicações agrícolas, veículos de 

competição, tratores, máquinas de terraplenagem e pavimentação e outros de aplicações 

especiais. 

 

2.5.1.2.1 Procedimento de inspeção de veículos ciclo Otto 

 

 O procedimento de inspeção é feito conforme estabelece Portaria nº 147/SVMA - 

G/2009, onde o veículo passa por uma linha de inspeção na qual são feitas todas as 

verificações necessárias e emitido um relatório de aprovação ou não do veículo: 

O inspetor primeiramente cadastra a placa do veículo e confirmar seus dados, registra a 

quilometragem e certificar-se de que o motor encontra-se em temperatura normal de operação, 

partir das informações no painel do veículo e/ou da leitura da temperatura externa do motor 

por meio de um termômetro digital. A temperatura não deve ser inferior a 60º C (Portaria nº 

147, 2009). 

Antes de iniciar a inspeção de emissões o inspetor realiza uma pré-inspeção visual onde é 

feita a verificação de itens como a compatibilidade dos dados do veículo com o cadastro do 

DETRAN (Departamento Estatual de Trânsito), funcionamento do motor, emissão visível de 

fumaça preta ou azulada, a existência de vazamento de fluídos, estado de conservação do 

sistema de escapamento, deterioração no sistema de admissão de ar, e a insuficiência de 

combustível para a realização da medição de emissão. Se o inspetor encontrar qualquer 

irregularidade o veículo deve ser rejeitado, não podendo iniciar os procedimentos de medição 

de gases. Caso o veículo passe na inspeção visual, deverá ser submetido à medição de gases 

(Portaria nº 147, 2009). 

Antes de iniciar os testes, o inspetor verifica o número de saídas independentes do 

escapamento e a quantidade de combustíveis diferentes utilizados pelo veículo, onde: 

• Um veículo é considerado com mais de um escapamento quando os gases de escape 

são expelidos por tubulações independentes desde a câmara de combustão, e neste 
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caso são medidas as emissões em todos os escapamentos e considerado como 

resultado das medições o que apresentar o maior valor (Portaria nº 147, 2009). 

• Veículos movidos por mais de um combustível são aqueles que apresentam 

reservatórios independentes para cada um, como é o caso de veículos movidos a 

combustível líquido e gasoso. Neste caso deve ser feita uma inspeção para cada 

combustível, e entre ela o inspetor faz a descontaminação do aparelho onde o motor é 

mantido em velocidade angular de 2500 ± 200 RPM (rotações por minuto) por 30 

segundos. Os veículos flexíveis que apresentam um reservatório para armazenar os 

dois combustíveis não entram neste contexto e a inspeção é feita uma vez apenas com 

o combustível que o veículo estiver abastecido (Portaria nº 147, 2009). 

 

A Portaria nº 147/SVMA - G/2009, considera do CO (monóxido de carbono) e o HC 

(hidrocarbonetos não queimados) - ambos em ppm (partes por milhão) - como a porcentagem 

de cada gás contido no escapamento durante a medição. Porém a presença de gás oxigênio no 

ar atmosférico pode fornecer resultados errôneos, se tornando necessária a utilização de um 

fator de diluição que representa a razão volumétrica de diluição da amostra nos cálculos. O 

fator de diluição é obtido segundo a equação: 

 

o Fator de diluição:       15                                                (6) 

                                                    (CO + CO2) medido 

 

A partir da equação acima, são determinados as equações para determinar o CO e o 

HC corrigidos. Estes são os valores levados em consideração na avaliação dos gases emitidos 

pelo veículo: 

 

o CO corrigido:  __15        .CO medido                                 (7) 

                                              (CO + CO2) medido 

 

o HC corrigido:       15    . HC medido                                   (8) 

                                             (CO + CO2) medido 

 

 Conforme estabelecido na Portaria nº 147/SVMA - G/2009 para a execução das 

medições de emissões de gases o inspetor deverá seguir a sequência a seguir:  
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 1. Posicionar a sonda no escapamento do veículo; 

 2. Descontaminação do óleo do cárter através da aceleração do veículo em velocidade 

constante e a 2500 ± 200 RPM, com o veículo sem carga e em uso do afogador quando 

existente, durante um período mínimo de 30 segundos.  

 3. Após a descontaminação, o equipamento analisador de gases inicia 

automaticamente a medição dos níveis de concentração de CO, HC e CO2 a 2500 RPM ± 200 

RPM, com o veículo sem carga. Os resultados são enviados ao computador de gerenciamento 

da inspeção que os registra e calcula o fator de diluição dos gases de escapamento do veículo.  

Caso o fator de diluição resultar em um valor superior a 2,5 o posicionamento da 

sonda de amostragem deve ser verificado e o ensaio reiniciado. Caso persista o valor o 

veículo deve ser reprovado. Se os valores medidos atenderem aos limites estabelecidos, o 

motor deverá ser desacelerado e novas medições deverão ser realizadas sob o regime de 

marcha lenta, seguindo o mesmo procedimento (Portaria nº 147, 2009).  

Se os valores de CO e HC medidos em regime de 2500 ± 200 RPM após a 

descontaminação de 30 segundos não atenderem aos limites estabelecidos e a emissão de HC 

for inferior a 7000 ppm, o motor deve ser mantido nesta faixa de rotação por um período total 

de até 180 segundos. Durante esse tempo o equipamento deverá efetuar medições sucessivas 

dos níveis de concentração de CO, HC e diluição dos gases de escapamento e caso os 

resultados obtidos possibilitarem a aprovação do veículo durante o limite de 180 segundos o 

motor deverá ser desacelerado e novas medições deverão ser realizadas sob o regime de 

marcha lenta. Porém se depois de decorrido o tempo de 180 segundos o veículo não 

apresentar os resultados das medições acima dos limites, o motor deverá ser desacelerado 

devendo ser feita a medição no regime de marcha lenta e o veículo considerado reprovado 

(Portaria nº 147, 2009). 

 Em qualquer etapa das medições se a emissão de HC for superior a 7000 ppm o ensaio 

será interrompido para não danificar os analisadores e o veículo será reprovado. Em caso de 

atendimento aos limites de emissão e o veículo tiver sido aprovado na inspeção visual, o 

mesmo será considerado aprovado e será emitido o certificado de Aprovação do Veículo. Em 

caso contrário, o veículo será considerado reprovado e será emitido o Relatório de Inspeção 

do Veículo para que o proprietário possa procurar uma oficina especializada para efetuar o 

reparo do veículo e retornar a inspeção (Portaria nº 147, 2009). 
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2.5.1.2.2 Limites de Emissões  

 

 Para os veículos com motor do ciclo Otto, os limites máximos de emissão de 

escapamento de CO corrigido e HC corrigido, de diluição de acordo com a velocidade angular 

do motor são os definidos nas tabelas nº 7 e 8 abaixo: 

Tabela nº 7: 

 

Limites máximos de emissão de CO corrigido, em marcha lenta e a 2500 rpm para veículos 

automotores com motor do ciclo Otto (Extraído de Portaria nº 147, 2009). 

 

Tabela nº 8:                                   

 

Limites máximos de emissão de HC corrigido, em marcha lenta e a 2500 rpm para veículos 

com motor do ciclo Otto. (Extraído de Portaria nº 147, 2009) 

 

 Se o fator de diluição apresentado for inferior a 1 , deverá ser considerado como igual 

a 1, para o cálculo dos valores corrigidos de CO e HC. (Portaria nº 147, 2009) 
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 Os limites para motocicletas e veículos automotores de ciclo dieselexistem e estão 

descritos na Portaria nº 147/SVMA - G/2009, porém por não serem relevantes neste trabalho 

não serão descritos aqui. 

 

2.5.2 Padrões de Emissões dos EUA para Carros de Passeio e Caminhões Leves 

 

Nos Estados Unidos existem basicamente dois tipos de legislações para limitação das 

emissões de gases por veículos automotores, são a legislação CARB (California Air Resource 

Board) criada pelo estado da Califórnia para normatizar a emissões de sua frota e a legislação 

da APA (Agência de Proteção Ambiental), que compreendem os demais estados do país. 

 

2.5.2.1 Legislação CARB 

 

 O Estado da Califórnia foi um dos primeiros a implementar leis que limitam as 

emissões de gases poluentes gerados por veículos automotores. Uma das razões é que a 

geografia do estado dificulta a disperção dos gases poluentes pelo vento, causando uma 

grande concentração de poluição sobre as cidades, sérios problemas à saúde da população e 

diminuição da visibilidade (Bosch, 2005). 

De acordo com (Bosch, 2005), os limites de emissões da legislação sobre o controle de 

emissões de veículos californianos são especificados em duas normas: LEVI e LEV II. A 

norma LEV I se aplica a carros de passeio e caminhões de peso bruto total (PBT) de até 6000 

lb (2721.5 kg) fabricados no período de 1994 à 2003. E a LEV II, que entrou em vigor em 

2004 e é voltada para os veículos fabricados a partir deste ano e com PBT de até 8500lb 

(3855.5 kg) (Bosch, 2005). 

 

2.5.2.2 Legislação APA 

 

A legislação aplicada para limitar os níveis de emissões em veículos automotores na 

maioria dos estados dos Estados Unidos, menos na Califórnia, é aplicada pela APA (Agência 

de Proteção Ambiental). As normas da APA se baseiam no Ato de Ar Limpo e atualmente se 

dividem em dois conjuntos: Tier1 introduzido em 1991 e o Tier 2 que entrou em vigor em 

2004 (Bosch, 2005) e (DieselNet, 2010). 

Em 1997, a APA criou o programa NLEV (National Low Emission Vehicle) que entrou 

em vigor através de um acordo feito pelos estados do nordeste dos Estados Unidos e seus 
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fabricantes de automóveis. O programa pretendia limitar as emissões a níveis menores que os 

impostos pela Tier1 até que fosse introduzida a Tier 2. O NLEV tentou harmonizar as normas 

federais e as da Califórnia, mas foi prorrogado apenas para veículos leves devido a 

dificuldade que os fabricantes tinham para certificarem uma percentagem das suas frotas às 

normas cada vez mais limpas (DieselNet, 2010). 

 

2.5.2.3 Tier 2 

 

 O regulamento Tier2 foi criado para reduzir os níveis de emissão impostos pela Tier 1, 

além de abranger veículos pesados e esportivos (DieselNet, 2010). 

A Tier2 avalia o veículo em três fases: na pré-produção, na produção e em uso. As 

avaliações de pré-produção são necessárias para certificação de que o projeto do veículo 

cumpre as normas de emissões vigentes e ser possível sua liberação para produção e venda. 

As avaliações durante a produção são inspeções feitas em veículos ainda na linha de produção 

e tem o obejtivo de certificar que os níveis de emissões do veículo produzido estão conforme 

o prometido em seu projeto. Periodicamente são realizadas inspeções no veículo em uso com 

o objetivo de comprovar sua eficiência em manter os limites de emissões mesmo depois de 

anos de uso (DieselNet, 2010). 

Os limites exigidos pela Tier2 forçaram o mercado a utilizar combustíveis mais limpos 

e a introduzir dispositivos avançados de pós-tratamento de emissões em seus veículos para 

que fosse possível o cumprimento das normas. Os níveis de enxofre na gasolina produzidas 

nos EUA também tiveram de atender ao programa que exigiu que, em 2004, a maioria das 

refinarias e os importadores atendessem a um padrão médio de enxofre de 120 ppm (partes 

por milhão) e um limite de 300 ppm. Em 2006 o nível médio foi reduzido para 30 ppm. As 

normas de emissão para todos os poluentes, quando testados no teste FTP 75 (Federal Test 

Procedure) estão apresentados na tabela nº 9. 

Na época de sua implementação, as normas do Tier2 eram divididas em oito 

estruturados de rigor diferentes chamados de "caixas de certificação" e para a emissões de 

NOx havia um padrão médio para toda a  frota. Neste período os fabricantes tinham a opção 

de certificar os veículos em qualquer uma das caixas disponíveis. A partir de 2009 a média de 

emissões de NOx da frota de veículos leves vendidos teve de se limitar à 0,07 g/milha, o que 

correspondente a certificação 5 da tabela (DieselNet, 2010). 
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Tabela nº 9: 

 

Limites de Emissões impostas pelo Tier 2, vigente nos EUA. (Extraído de DieselNet, 2010) 

 

Na qual: 

• NOMG (Gases Orgânicos não Metânicos) e NMHC (Hidrocarbonetos não 

Metânicos) para veículos alimentados a diesel. 

• A certificação 8b corresponde a valores de NOMG para veículos pesados.  

 

Atualmente, além de atender as exigências da Tier2, os veículos devem também 

atender as normas de emissão do padrão de testes chamado SFTP (Supplemental Federal Test 

Procedure), no qual abordaremos com mais detalhes em secções seguintes. Os testes são 

feitos para veículos de passeio e caminhões leves, excluindo os pesados e veículos leves 

flexíveis quando operando com outro combustível que não seja gasolina ou diesel. As normas 

de SFTP para NMHC + NOx e CO são apresentadas na tabela nº 10 e são baseadas na 

classificação do peso do veículo (DieselNet, 2010). 

Tabela nº 10: 

 

Norma Tier2 com ciclo de teste SFTP de 4000 milhas para LDV's e LDT's, expressa em 

gramas de poluentes/milhas (Adaptada de DieselNet, 2010).                  
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Na qual:  

LDV - Veículo de passeio de até 8500 lbs (3855,54kg) 

LDT1 – Caminhão leve de até 3750 lbs (1700,97 kg); 

LDT 2 – Caminhão leve com peso acima de 3750 lbs; 

LDT 3 – Caminhão pesado de até 5750 lbs (2608,16 kg); 

LDT 4 – Caminhão pesado com peso acima de 5750 lbs. 

 

2.5.2.4 Ciclo de Teste FTP 75 

 

Nas duas legislações dos E.U.A – CARB e Tier 2 - as emissões de escapamentos eram 

medidas através do teste de condução FTP 75 (Federal Test Procedure) e os limites de 

emissões expressos em gramas por milhas. O ciclo de teste FTP 75 constitui de três seções de 

testes representando velocidade reais medidas nos EUA nas ruas de uma grande cidade, 

durante um tráfego cotidiano (Bosch, 2005). 

De 2001 à 2004 foi introduzido o ciclo de testes SFTP (Supplemental Federal Test 

Procedure) que inclui testes adicionais e apresenta limites de emissões mais rígidos ao FTP 

75 (Bosch, 2005). 

A figura nº 19 mostra graficamente o ciclo de teste FTP75.  

 

Figura nº 19: Ciclo de teste conforme procedimento padrão FTP75. (Extraído de 

Bosch, 2005) 

 

Abaixo está relacionado o procedimento do teste de condução FTP 75: 

• Segundo (Bosch, 2005), o veículo antes ser submetido ao teste deve ser 

primeiramente permanecer com o motor desligado durante 12 horas na temperatura 

ambiente de 20 à 30ºC, para depois ser ligado e submetido ao teste que é dividido em 

três fases.  

• A primeira fase é a transiente a frio (ct), e tem início imediatamente após a partida do 

motor. Ao longo de todo o teste o veículo deve permanecer em velocidade média de 
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41,2 km/h, podendo variar entre 34,1 à 91,2 km/h por 505 segundos. (Bosch, 2005) e 

(DieselNet, 2010). 

• Sem interrupção do motor, após os 505 segundos da primeira fase se inicia a fase 

estabilizada (s) na qual o veículo permanece com a mesma variação de velocidade da 

primeira fase, porém por 860 segundos. No final da fase estabilizada o motor é 

desligado por 600 segundos para depois ser submetido a fase quente (Bosch, 2005).  

• Depois de esperados 600 segundos de motor parado o veículo é submetido à fase 

transiente a quente (ht), onde deve permanecer com a mesma variação de velocidade 

mantida nas fases anteriores. Durante todas as etapas os gases expelidos pelo 

escapamento devem ser medidos. (Bosch, 2005). 

Os limites para as fases são: 0,43 g/milha (ou 0,27g/km) na fase à frio, 1 g/milha (ou 

0,32g/km) para a fase estabilizada  e 0,57 g/milha (ou 0,35g/km) na fase a quente (Bosch, 

2005) e (DieselNet, 2010). 

 

2.5.2.5 Ciclo de Teste SFTP 

 

O ciclo de teste SFTP (Supplemental Federal Test Procedure) é constituído pelo 

procedimento FTP 75 somado a dois testes adicionais: o US06 e o SC03 (Bosch, 2005). 

O SC03, conforme mostrado na figura nº 20 foi introduzido para medir as emissões 

associadas ao uso de aparelhos de ar condicionado em veículos ao longo do teste FTP 75.  

 

Figura nº 20: Ciclo de teste SCO3 do procedimento padrão SFTP. (Extraído de 

Bosch, 2005) 

 

O US06, mostrado na figura nº 21, tem o objetivo de suprir as lacunas do ciclo de teste 

FTP 75 no que diz respeito a grandes variações de velocidade, aceleração, flutuações rápidas 

de velocidade e arranque (DieselNet, 2010). 
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Figura nº 21: Ciclo de teste USO6 do procedimento padrão SFTP. (Extraído de 

Bosch, 2005) 

 

Para a realização dos testes SC03 o veículo deve ser submetido ao condicionamento do 

ciclo FTP 75: motor desligado por 12 horas, fase transiente a frio, fase estabilizada e a 600 

segundos de motor desligado. Logo deve ser dado início o teste SC03, onde o veículo deve ser 

mantido a uma velocidade que varia entre 34,09 à 88,2 km/h por 594 segundos com o ar 

condicionado ligado. A análise dos gases de escape é feita apenas na última fase (Bosch, 

2005) e (DieselNet, 2010). 

No teste US06 o veículo também deve ser submetido ao condicionamento do FTP 75: 

motor desligado por 12 horas, fase transiente a frio, fase estabilizada, porém o tempo que o 

motor deve permanecer desligado na última fase é de apenas 90 segundos. De imediato deve 

ser dada a partida do motor e o veículo mantido a uma velocidade que varia entre de 77,3 

km/h à 129.2 km/h durante 600 segundos. Da mesma forma que o teste SC03, A análise dos 

gases de escape é feita apenas na última fase (Bosch, 2005) e (DieselNet, 2010). 
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3. METODOLOGIA  

 

 Para estudar o impacto do uso de GNV (Gás Natural Veicular) sobre as emissões de 

gases de poluentes num veículo ciclo Otto originalmente movido a combustível líquido se 

torna necessária à realização de testes que forneçam resultados passíveis de serem discutidos. 

Para isso foram feitos diversos testes em um veículo originalmente alimentado à gasolina e 

convertido para o uso de gás natural veicular. 

  Neste capítulo são descritos os materiais e os métodos utilizados para a realização dos 

testes de emissões nos veículos com gasolina e gás natural veicular. Na seção 3.1 é descrito as 

características do veículo utilizado no trabalho, bem como os combustíveis utilizados, do kit 

de conversão a gás e dos testes para a avaliação das emissões de gases. A seção 3.2 relata a 

instalação e calibração do sistema de conversão a gás. Posteriormente, na seção 3.3 são 

tratadas as características e detalhes da preparação dos equipamentos necessários para a 

realização dos testes, e por fim, a seção 3.4 descreve os procedimentos dos testes de emissões 

de gases com o veículo suprido do combustível original e com gás natural. 

 

3.1 Características dos Materiais Utilizados 

 

Nesta seção serão relatadas as características do veículo, combustíveis e matérias que 

tornaram possível a realização dos testes. 

 

3.1.1 Combustíveis Utilizados  

 

Os testes serão realizados com o veículo ciclo Otto movido a um combustível líquido e 

um gasoso. O combustível líquido escolhido foi à gasolina padrão brasileira, por ser o 

combustível mais comumente utilizado em veículos de passeio e o GNV (Gás Natural 

Veicular) por ser um combustível gasoso de uso legalizado no Brasil. 

 

3.1.2 Kit de Conversão a Gás Utilizado no Trabalho  

  

O kit de conversão a gás utilizado no trabalho foi o de 5º geração da BRC. Este kit foi 

doado pela WMTM para a instituição de ensino na qual foi desenvolvido este trabalho. O kit 

de 5º geração é o primeiro sistema de conversão a possuir um sistema de injeção de 
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combustível independente em cada cilindro, o que possibilita maior controle sobre a mistura 

injetada e menores níveis de emissões de poluentes.  

 

3.1.3 Veículo Utilizado nos Testes  

 

O veículo utilizado nos testes de emissões foi o Polo da Volkswagen, ano 2004, 

mostrado na figura nº 22. O Polo é um veículo de testes de pose da Fatec Santo André e foi o 

escolhido por conter um sistema multiponto de combustível necessário para a instalação do kit 

de conversão a gás de 5ª geração e possuir um motor originalmente movido a gasolina.  

 

 

Figura nº 22: Veículo utilizado nos testes. Polo ano 2004. 

 

3.1.4 Testes de Emissões de Gases Poluentes Utilizados no Trabalho 

 

Afim de demostrar de forma experimental a diferença nas emissões de um veículo 

alimentado a gasolina e a gás natural, este trabalho realizou testes legais para inspeção de 

emissões veiculares utilizados no Brasil e nos Estados Unidos: o padrão de teste brasileiro 

utilizado na cidade de São Paulo para inspecionar as emissões de veículos em uso e um teste 

baseado no FTP75 que é um ciclo de teste padrão utilizado na maioria dos estados dos E.U.A. 

Foram escolhidos os dois tipos de testes para justamente abranger as emissões de 

combustível em diversas condições de funcionamento do motor. O teste de padrão brasileiro é 

realizado com o veículo parado e com o motor aquecido em marcha lenta e a rotação de 2500 

RPM. Já o ciclo de teste baseado no padrão FTP75 exige que o veículo esteja frio para o 

início do teste e que as medições sejam feitas com o veículo em movimento a fim de simular 

uma condição de tráfico urbano. 
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3.2 Instalação e Calibração do kit de Conversão a Gás 

 

Nesta seção serão abordados os principais procedimentos da instalação e da calibração 

de sistema de conversão a gás de 5º geração da WMTM no veículo utilizado no trabalho.  

 

3.2.1 Instalação do Conversor de Gás  

 

Durante a instalação do sistema de conversão a gás, devem ser utilizadas mangueiras 

com no máximo 700 mm para fazer a conexão da saída do gás do redutor à entrada do gás nos 

injetores. A válvula solenoide, mostrada na figura nº 23 que permite a passagem do gás pelo 

sistema, fica localizada acima do redutor de pressão, e essa conexão deve ser feita através de 

um tubo de cobre de 6 mm com a válvula posicionada de forma que permita fácil acesso a 

uma possível manutenção. (Zavoli, 2001) 

 

Figura nº 23: Válvula solenoide do sistema de conversão a gás. (Extraído de Zavoli, 2001) 

 

O sensor MAP, mostrado na figura nº 24, deve ser instalado na carroceria do veículo 

para evitar exposição às áreas quentes, as mangueiras para que seja feita a conexão do sensor 

não devem ultrapassar 700 mm. (Zavoli, 2001) 

 

Figura nº 24: Instalação do sensor MAP (Extraído de Zavoli, 2001). 
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Os bicos injetores de gás devem ser alocados próximo ao cabeçote do motor formando 

um ângulo de 90° nas maneiras de forma que o gás seja direcionado no sentido do fluxo de ar 

que vem da válvula borboleta para o coletor de admissão. (Zavoli, 2001) 

Ao fazer a instalação deve-se certificar que as mangueiras não tenham nenhuma dobra 

e que as curvas são flexíveis para que a passagem do gás não seja obstruída. (Zavoli, 2001) 

 

3.2.2.1 Instalação Elétrica do Sistema 

 

 A figura nº 27 mostra o sistema elétrico do conversor a gás da WMTM de 5º geração 

instalado nos veículos, abaixo estão relacionadas algumas das funções de cada cabeamento e 

demais componentes. 

 

3.2.1.1.1 Cortes dos Bicos 

 

Existem diferentes tipos de corte de bicos injetores feito pela unidade de controle. Para 

determinar o conector que deve ser usado para cada veículo deve-se identificar o pino positivo 

do conector do injetor. Abaixo estão relacionados alguns tipos de conectores:  

• O conector SAE144 deve ser utilizado se o positivo do injetor original for o pino 1 e o 

negativo o pino 2, conforme mostrado na figura nº 25 . (Zavoli, 2001) 

 

Figura nº 25: Conector SAE144. (Extraído de Zavoli, 2001) 

 

O conector SAE144INV deve ser utilizado se o positivo do injetor original for o pino 

2 do injetor original e o negativo for no pino 1, conforme mostrado na figura nº 26. (Zavoli, 

2001) 
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Figura nº 26: Conector SAE144 INV. (Extraído de Zavoli, 2001) 

 

O conector SAE144U é utilizado quando não é possível acessar o conector dos 

injetores originais, nesse caso os fios podem ser ligados diretamente ao conector. (Zavoli, 

2001) 

O sistema elétrico conta com dois cabeamentos elétricos: um preto e um cinza. Abaixo 

estão relacionados os componentes deste sistema, enumerados conforme a figura nº 27. 

 

3.2.1.1.2 Cabeamento do Conector Preto 

 

Nesta seção serão mostradas as funções de cada parte do chicote que compõem o 

cabeamento do conector preto, segundo Zavoli (2001): 

 

1) Chicote com conector de 4 pinos: Conector para diagnose faz interface serial com o 

computador. 

 

2) Chicote com conector de 4 pinos: Cabo ligado ao a chave comutadora gás/gasolina. 

 

3) Chicote com fio marrom: É usado na leitura das rotações do motor e pode ser ligado 

diretamente ao tacômetro ou ao negativo de uma bobina ou bi-bobina. Para sua utilização é 

necessário configurar corretamente o software da ECU com base nos componentes utilizados. 

 

4) Chicote com fios verde e branco: são utilizados para a conexão dos sensores de 

nível de pressão do gás natural. Eles são usados para ler a quantidade de combustível que há 

no tanque. Ao trocar a conexão do cabo branco e do verde, a unidade de controle faz os 

ajustes de acordo com o sensor que está sendo usado. 
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5) Chicote com fios azul e preto: O fio azul é utilizado para a saída de +12 V para o 

sistema de gás e para válvula solenoide reguladora da pressão do gás e o preto para o 

aterramento da válvula solenoide. 

 

6) Chicote com conector de 2 pinos com fios laranja e preto: São usados para medir a 

temperatura da unidade reguladora. Deve ser conectado no sensor de temperatura, localizado 

em baixo da unidade reguladora. 

 

7) Chicote com fios violeta e cinza: O fio violeta é utilizado para referenciar o sinal de 

entrada utilizado para mostrar no computador os valores do primeiro sensor de oxigênio. A 

unidade de controle não precisa dessa conexão para calcular os parâmetros de operação do 

sistema. O cinza não é utilizado, portanto não precisa ser conectado. 

 Chicote com fios violeta/preto e cinza/preto: O fio violeta/preto é utilizado para o 

sinal de entrada do segundo sensor de oxigênio mostrado no computador. A unidade de 

controle não precisa dessa conexão para calcular os parâmetros de operação do sistema. O fio 

cinza/preto não é utilizado, portanto não precisa ser conectado. 

 

8) Chicote com anel vermelho e conector de 2 pinos com fios laranja e preto: Deve ser 

conectado ao sensor de temperatura localizado na flauta dos injetores de gás para medir do 

gás injetado. 

 

9) Chicote com fios vermelho/preto e preto: O fio vermelho/preto é utilizado para 

conectar o positivo da bateria e o preto para conectar no negativo da bateria. Os cabos de 

alimentação da unidade de controle devem ser conectados diretamente na bateria. No fio 

vermelho/preto recomenda-se colocar um fusível o mais próximo possível da bateria. 

 

3.2.1.1.3 Cabeamento do Conector Cinza  

 

Nesta seção serão mostradas as funções de cada parte do chicote que compõem o 

cabeamento do conector cinza, segundo Zavoli (2001): 

 

10) Cabo com conector de 4 pinos: Deve ser conectado ao medidor de pressão 

fornecido com o Kit (AEB 025). O medidor de pressão mede a diferença de pressão entre o 
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injetor de gás e no coletor de admissão e envia para unidade de controle do sistema a gás. Na 

parte inferior do manômetro existem dois bicos identificados como Pres. e V, onde:  

- A mangueira de pressão vinda da flauta dos bicos injetores de gás deve ser conectada 

no bico Pres. do manômetro. 

- A mangueira de vácuo vindo do coletor de admissão deve ser conectada no bico V.     

do manômetro. 

 

11) Cabo para conexão dos injetores de gás A, B, C e D: são utilizados para conectar 

os quatro injetores de gás do sistema. 

 

     Chicote com fios: O fio azul/branco é referente a saída de +12 V para o sistema de 

gás, onde a corrente máxima suportada é de 10A. É utilizado para acionar a válvula 

solenoide de gás posterior no conversor e na multiválvula para o sistema a gás e 

qualquer outra porta. O fio preto faz o aterramento da válvula solenoide.  

 

12) Cabo com conector de 10 pinos para a conexão do injetor de corte: A figura nº 27 

mostra a conexão do conector de corte dos bicos e do conector dos componentes do sistema 

de gás. Na instalação dos injetores de gás a ordem dos injetores deve ser respeitada. A saída 

dos bicos estão identificadas com as letras A, B, C e D para os veículos de 4 cilindros, sendo: 

• Conector A: Deve ser conectado para o injetor gás no injetor original que está 

desconectado através do fio azul e azul/preto do dispositivo de corte dos bicos; 

• Conector B: Deve ser conectado para o injetor gás no injetor original que estará 

desconectado através do fio vermelho e vermelho/preto do dispositivo de corte; 

• Conector C: Deve ser conectado para o injetor gás no injetor original que estará 

desconectado através do fio verde e verde/preto do dispositivo de corte dos bicos; 

• Conector D: precisa ser conectado para o injetor gás no injetor original que estará 

desconectado através do fio amarelo e amarelo/preto do dispositivo de corte dos bicos.     

 

Para conectar os cabos de corte do injetor, o negativo dos injetores originais deve ser 

cortado e a conexão do cabo deve ser feita conforme mostrado na figura nº 28. 
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Figura nº 27: Esquema elétrico sistema a gás Zavoli. (Extraído de Zavoli, 2001) 



75 
 

 

Figura nº 28: Conectores de corte de bicos injetores. (Extraído de Zavoli, 2001) 

 

3.2.1.1.4 Chave de Troca dos Combustíveis 

 

O botão central da chave comutadora mostrada na figura nº 29 é utilizado para fazer a 

troca do combustível que está sendo utilizado no momento. Nesta seção estarão relacionadas 

as funções dos conjuntos de led’s apresentados na chave. 

 

Figura nº 29: Chave comutadora de troca de combustíveis. (Extraído de Zavoli, 2001) 
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3.2.1.1.4.1 Operação dos Led’s Verdes 

 

Quando os led’s verdes estão piscando a unidade de comando está pronta para iniciar o 

funcionamento com combustível original do veículo e fazer a trocar para o gás  

automaticamente. Quando os led’s verdes estão fixos e o led amarelo está apagado significa 

que o gás este em operação. (Zavoli, 2001) 

 

3.2.1.1.4.2 Operação Led’s Verdes e Vermelho 

 

O led vermelho indica que o gás está na reserva, ou seja, há combustível insuficiente 

para operação com gás. Os 4 led’s verdes indicam o nível do gás do cilindro ( I=1/4 de 

combustível no cilindro, II=2/4 de combustível no cilindro, III-3/4 de combustível no cilindro, 

IIII= 4/4 de combustível no cilindro). O led vermelho só irá acender se o veículo estiver 

operando a gás. (Zavoli, 2001) 

 

3.2.1.1.4.3 Operação Led’s Amarelo 

 

Quando o led amarelo estiver aceso e os led’s verdes desligados, significa que o 

combustível original está em operação. Quando o led amarelo estiver aceso e os led’s verdes 

piscando a unidade de controle estará pronta para iniciar a operação com o combustível 

original e mudar automaticamente para o gás. (Zavoli, 2001) 

Quando a luz de reserva acender a pressão do gás cai abaixo do que foi configurado 

para o sistema e a unidade de controle mudará automaticamente para o combustível original 

como forma de assegurar que o veículo não pare seu funcionamento. Em ocasiões onde se faz 

necessária uma adição de potência no motor, como em casos de ultrapassagens por exemplo, a 

unidade de controle faz o enriquecimento da mistura com o combustível original para garantir 

que não faltará potência no motor quando solicitado pelo condutor. (Zavoli, 2001) 

 

3.2.2 Calibração do Kit de Conversão a Gás 

 

Após a instalação dos componentes elétricos do kit de conversão a gás Zavoli da 

empresa WMTM é necessário que seja feita uma calibração do sistema de gerenciamento á 

gás. A calibração é feita através de um "software" (programa de computador) desenvolvido 
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pela própria empresa que de forma didática torna possível ao usuário: escolher diversos 

parâmetros de funcionamento do motor quando alimentado a gás; determinar as condições 

para troca do combustível original pelo gás; imputar de dados que informam a central sobre as 

características do veículo para assim garantir um bom desempenho quando o veículo 

alimentado com o combustível gasoso. Nesta seção serão abordados os passos principais 

necessários para que seja feita a calibração do sistema utilizando o software de calibração da 

Zavoli. 

 

 3.2.2.1 Instalação do Software 

 

No mercado, o software Alisei é desenvolvido pelo próprio fabricante com a finalidade 

de auxiliar o instalador do kit de 5ª geração da Zavoli durante a calibração do sistema a gás 

para que este funcione conforme as características do veículo, clima do local onde será 

utilizado e os desejos do usuário final. O programa pode ser instalado em um computador 

doméstico, desde que este tenha um sistema operacional superior ou equivalente a versão 

Windows 98, contenha memória RAM de no mínimo 16 Megabytes e disco rígido de no 

mínimo 20 Megabytes de espaço livre. A comunicação entre central eletrônica a gás instalada 

no veículo e o computador é feita através de um cabo de interface para comunicação serial. 

(Zavoli, 2010) 

 

3.2.2.2 Utilização dos Recursos do Software 

 

Depois de instalado, a primeira tela apresentada no computador é o menu principal que 

permite o usuário acessar todas as opções do software de calibração. Na barra de ferramentas 

no canto inferior da tela conforme mostra a figura nº 30 a 1ª opção (a) mostra se a unidade de 

controle instalada no veículo está ou não conectada. Caso esteja desconectada, existe no canto 

superior da tela a opção “conexão” onde é possível conectar e desconectar a unidade. É 

necessário conectar a unidade de controle a gás com o programa para que as configurações de 

calibração sejam salvas. A 2ª opção (b) mostra a configuração vigente da unidade. O software 

possibilita ao usuário carregar outras configurações salvas no programa. A 3ª opção (c) 

mostra para qual combustível gasoso a unidade está configurada, uma vez que o sistema 

possibilita o uso de GNV (Gás Veicular Natural) e GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). (Zavoli, 

2010) 
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Figura nº 30: Menu principal do software Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 

2011) 

 

O menu principal do software apresenta todos os passos necessários para calibração do 

sistema a gás. A seguir serão abordados todos estas opções: 

 

3.2.2.2.1 Configuração do Veículo 

 

O menu “configuração do veículo”, mostrado na figura nº 31, é composto por seis 

páginas que permitem configurar os parâmetros da unidade de controle de gás.  

Na parte inferior da tela principal, conforme mostra a figura nº 31, o programa 

apresenta continuamente valores de rotação do motor (a), temperatura do gás na linha de 

injeção (b), temperatura do redutor de pressão do gás (c), tempo de injeção do gás (d) quando 

o veículo estiver o utilizando, tempo de injeção da gasolina (e), pressão do gás na linha de 

injeção (f) (diferença entre a pressão no coletor e a pressão do MAP), pressão do MAP do 

sistema a gás (g), a variação de tensão resultante do funcionamento da sonda lamba (h). O 

ícone no canto inferior esquerdo da tela (i) permite que o usuário mude o combustível 

utilizado durante a calibração. (Zavoli, 2010) 

 a  b  c 
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Figura nº 31: Página “mudança” do menu de “configuração do veículo” do software 

Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 2011) 

 

Nas subseções seguintes, são mostrados os principais detalhes das seis páginas 

presentes no menu “configuração do veículo”. 

 

3.2.2.2.1.1 Primeira Página: “Mudança” 

 

Na primeira página “mudança”, mostrada também na figura nº 31, é possível 

configurar as características do sistema de injeção do veículo e parâmetros para troca do 

combustível original para o gás. Abaixo estão relacionadas as opções de configuração 

desta página, baseado no Zavoli (2010): 

- Tipo de combustível (j): O kit gás instalado permite o uso de GNV e GLP, e esta 

opção permite que a calibração seja iniciada utilizando parâmetros pré-definidos para o 

funcionamento do sistema com o combustível escolhido. No trabalho aqui apresentado é 

selecionada a opção de uso de metano, ou seja, GNV. 

- Inj (Injeção) (l): Esta opção permite ao usuário informar ao software o tipo de 

sistema de injeção presente no veículo: sequencial, semi-sequencial ou full-group. Esta 
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informação é importante para que os bicos injetores a gás funcionem da mesma forma que os 

injetores originais do veículo. O veículo utilizado no trabalho possui injeção sequencial. 

- Injector (Injetor) (m): Esta opção permite que o usuário informe ao software o tipo 

de bico injetor utilizado no sistema de conversão a gás, selecionando uma opção das que 

forem apresentadas. No caso do projeto, o bico injetor utilizado é o PAN EVO. 

- Tipo de sinal de rotação (n): Para avaliar está opção deve-se ler o sinal da xxx, com 

auxílio de um osciloscópio ou multímetro e verificar se o sinal variar de 0-12 Volts é um sinal 

padrão, se for de 0-5 Volts é considerado um sinal fraco. O sinal do veículo utilizado é fraco. 

- Redutor (o): Este é um dado calculado pelo próprio software através dos dados da 

depressão no coletor de admissão e do MAP do sistema de gás. Esta é a pressão em que o 

combustível gasoso apresenta no sistema de injeção. 

- Tipo de Ignição (p): Este parâmetro permite ao usuário indicar o tipo de ignição do 

veículo e a partir deste dado a unidade pode identificar o regime do motor. Pode ser: 

   - Monobobina: Existe uma bobina de ignição por cilindro; 

  - Bibonina: Onde existe uma bobina de ignição por par de cilindros, como é o 

caso do veículo utilizado no trabalho; 

  - Tacômetro1: O veículo apresenta um distribuidor de ignição e uma bobina; 

  - Tacômetro2: Quando em veículos de 6 e 8 cilindros é possível perceber que a 

rotação não está sendo medida corretamente em nenhuma das opções acima, é necessário 

utilizar está opção. 

- Número de cilindros (q): Esta opção existe para o usuário indicar a quantidade de 

cilindros presentes no motor, no caso do veículo utilizado são 4 cilindros. 

- Valvetronik/Start Stop e MultiAir (r): Estas opções servem para que o software saiba 

sobre a existência ou não destas tecnologias no veículo convertido; 

- Tipo de câmbio (s): Esta opção permite ao usuário escolher como deseja que seja 

feita a troca do combustível líquido para o gasoso, a partir da seleção da chave comutadora de 

combustível: em aceleração ou desaceleração a partir do limite de rotação escolhido; 

- Número de rotações de câmbio (t): Esta opção permite ao usuário escolher em qual 

rotação do motor ocorrerá a troca de combustível uma vez que for alcançada a temperatura 

mínima de funcionamento a gás.  

- Tempo de sobreposição (u): Esta opção permite ao usuário escolher por quantos 

segundos após o início da troca do combustível líquido para o gasoso os dois serão injetados 

ao mesmo tempo.  
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- Temperatura do redutor de câmbio (v): Esta opção permite ao usuário escolher em 

qual temperatura mínima ocorrerá a troca do combustível líquido pelo gás, uma vez 

selecionado a troca na chave comutadora de combustível. É importante salientar que em 

locais onde as temperaturas ambientes são muito baixas, há o risco de o gás congelar se o 

motor estiver frio. O gás natural armazenado no cilindro a 200 bar sofre uma redução de 

pressão antes de chegar a linha de injeção de combustível em torno de 100 vezes. Essa 

redução provoca uma diminuição da temperatura o que, em locais muito frios, potencializa o 

risco de congelamento do gás.  

- Retardo na passagem gasolina/gás (x): Nesta opção o usuário deve selecionar qual o 

tempo de retardo desejado durante a troca dos combustíveis. Ou seja, ao selecionar a troca de 

combustível líquido para o gasoso, se o motor não estiver com temperatura e rotação mínimas 

estabelecidas, a gasolina ainda continuará sendo injetada e uma vez alcançados estes valores 

de temperatura e rotação a central ainda permanecerá com gasolina pelo tempo determinados 

de retardo.  

- Star on gás with hot engine (Iniciar o gás com o motor quente) (y): Esta opção 

garante que a troca de combustível líquido para gasoso ocorra automaticamente quando o 

motor estiver com temperatura acima do limite mínimo estabelecido, ou seja, não ocorrerá o 

retardo descrito na opção anterior (x). 

- Switching to petrol for low gas temperature (Trocar para gasolina quando o gás 

estiver em temperatura baixa) (z): Ao selecionar esta opção a unidade de controle realizará a 

troca do gás pela gasolina quando a temperatura do gás estiver baixa. As informações são 

obtidas através de dois sensores de temperaturas presentes no redutor de pressão e na linha de 

combustível gasoso. Esta é uma estratégia de segurança para locais em que a temperaturas 

muito baixas podem levar ao congelamento do gás. 

 

3.2.2.2.1.2 Segunda Página: “Lambda” 

A página intitulada “lambda”, mostrado na figura nº 32, é onde o usuário informa ao 

software a quantidade de sondas lambdas presentes no veículo (a), em qual range de tensão 

ela(s) trabalha(m) (b) (0 a 1 Volt, 0 a 5 Volts, 5 a 0 Volt, 0,8 a 1,6 Volts). Em veículos que 

contém duas sondas lambdas existe um campo para que o usuário informe a posição de cada 

uma delas (c) e (d): se estão antes ou depois do catalisador. Caso o sistema só contenha uma 

sonda deve-se selecionar a sonda 2 (d) como “não conectada”. (Zavoli, 2010) 
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Figura nº 32: Página “lambda” do menu de “configuração do veículo” do software 

Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 2011) 

 

3.2.2.2.1.3 Terceira Página: “Sensores” 

 

A página intitulada “sensores”, mostrada na figura nº 34, é utilizada para que o usuário 

informe ao software os tipos de sensores MAP (a) (AEB025 ou 013AEB) e do sensor de nível 

de gás (b) (AEB, não padrão e não padrão invertido).  

O sensor de nível de gás é responsável por informar ao motorista a quantidade de gás 

presente no cilindro. Na chave comutadora de combustível, mostrada a figura nº 33 existem 

cinco led’s, onde quatro indicam a quantidade de gás no cilindro e um quando o gás está na 

reserva. Quando os quatro últimos led’s estiverem acessos significa que o cilindro está cheio e 

conforme o gás vai sendo utilizado os led’s vão se apagando. Quando a quantidade de gás no 

cilindro não for suficiente para o funcionamento o veículo, os quatro últimos led’s estarão 

apagados e o primeiro da reserva se acenderá. (Zavoli, 2010) 

Quando é selecionada uma das opções de sensor de nível de gás não padrão ou não 

padrão invertido, o usuário deve informar ao programa, em qual quantidade de gás presente 

cilindro o sensor cada led se apagará na chave comutadora combustível, conforme o item (c) 
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da figura nº 33. Durante a troca de combustíveis (líquido para gasoso), as válvulas solenoides 

são geralmente abertas 1 segundo antes da troca para que a linha de injeção de gás seja 

preenchida antes da abertura dos bicos injetores. Se este tempo não estiver sendo o suficiente 

e se perceber que durante a troca de combustíveis o motor para de funcionar por segundos, a 

opção “eletroválvulas de gás abertas com antecedência” (d) deve ser selecionada para que 

assim a central comande a abertura das válvulas 5 segundos antes de ocorrer a comutação de 

combustíveis garantindo a eficácia da troca. (Zavoli, 2010) 

 

 

Figura nº 33: Chave comutadora de combustível instalada no painel do veículo. 

 

 

Figura nº 34: Página “sensores” do menu de “configuração do veículo” do software 

Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 2011) 
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3.2.2.2.1.4 Quarta Página: “Mapa” 

 

A página “mapa”, como é possível ver na figura nº 35, mostra o mapa de injeção a gás 

da unidade de controle do sistema. Os números observados na parte interna do mapa (a) são 

os coeficientes de multiplicação utilizados pela unidade de controle para determinar a injeção 

a gás. A coluna vertical (b) corresponde ao tempo de injeção a gasolina e a coluna horizontal 

(c) corresponde a rotação do motor. O mapa inicial é calculado pela própria unidade de 

controle a gás tomando como base o mapa de injeção a gasolina e aumentando o tempo de 

injeção como exige o uso do combustível gasoso, devido a sua menor eficiência volumétrica e 

consequente perda de potência. (Zavoli, 2010) 

 

 

Figura nº 35: Página “mapa” do menu de “configuração do veículo” do software 

Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 2011) 

 

O programa permite uma reconfigurado do mapa manualmente incrementado ou 

decrementando os coeficientes de multiplicação (a), conforme mostra a figura nº 36. O 

incremento ou decremento pode ser feito de três maneiras, segundo Zavoli (2010):  

• Absoluta, onde o valor digitado será o valor inserido no mapa em substituição do valor 

selecionado; 
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• Linear, onde o valor digitado será somado ao valor pré-existente no mapa; 

• Percentual, onde o valor digitado será o percentual de aumento na variável pré-

existente no mapa. 

 

 

Figura nº 36: Opção de incremento ou decremento do mapa do software Alisei. (Tela 

extraída do software Alisei, 2011) 

 

Caso o usuário mude os coeficientes de multiplicação do mapa e deseje que estes novos 

parâmetros sejam utilizados pela unidade de controle do gás basta selecionar a opção 

“modificar referência do mapa” (b), como mostra a figura nº 36, para o veículo funcionar a 

gás com os novos parâmetros. Caso ocorra o oposto, se deseje retornar ao mapa padrão, existe 

a opção de “reset mapa” (c) que apaga as novas configurações gravadas e retorna aos valores 

iniciais calculados pela unidade de controle do gás.  

 

3.2.2.2.1.5 Quinta Página: “Gás/Gasolina” 

 

A página “Gás/Gasolina”, conforme a figura nº 37 permite ao usuário estabelecer algumas 

características de funcionamento a gás e a gasolina.  
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Figura nº 37: Página “gás/gasolina” do menu de “configuração do veículo” do 

software Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 2011) 

 

- Passagem de gasolina à gás em modo sequencial (a): Permite ao usuário escolher se 

deseja que a mudança de gasolina para gás ocorra gradualmente em cada cilindro. Caso esta 

opção não seja selecionada, a trocar de combustível ocorrerá de forma simultânea em todos os 

cilindros, ou seja, todos os injetores de gasolina serão desligados ao mesmo tempo e os de gás 

ligados. (Zavoli, 2010) 

 - Funcionamento no mínimo (b): Esta função permite ao usuário escolher com qual 

tipo de combustível deseja que o veículo funcione em marcha-lenta quando estiver utilizando 

gás. Existem três opções, segundo Zavoli (2010):  

  - Gás: O combustível gasoso não será trocado em marcha lenta; 

  - Retorno com gasolina: Em marcha-lenta o veículo troca para a gasolina por 

alguns segundo e retorna ao gás; 

  - Gasolina: Em marcha-lenta a unidade irá utilizar somente gasolina. Neste tipo 

de funcionamento o motorista não receberá no comutador do painel a informação que o 

veículo está utilizado gasolina em marcha-lenta. Esta função só deve ser utilizada quando o 

veículo apresentar mal funcionamento com gás em regime de marcha-lenta. 
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 - Funcionamento em alta rotação: Permite ao usuário selecionar o combustível 

utilizado em regimes de alta rotação do motor quando utilizando gás. Conforme mostra a 

figura nº 38, entre as opções estão: 

 - Gás: O combustível gasoso continua sendo utilizado mesmo em altas rotações; 

 - Aporte a gasolina: A maior parte do combustível injetado continua sendo o gás, 

porém com uma adição de gasolina. Ao selecionar está função aparecerá na tela três opções, 

conforme mostra a figura nº 38. Na primeira corresponde a faixa de rotação do motor na qual 

o aporte de gasolina deve ocorrer (a), na segunda trata do tempo de injeção que servirá de 

parâmetro para o cálculo da injeção de combustível (b) e a terceira corresponde ao valor do 

adicional de gasolina durante o aporte (c). Durante o aporte de gasolina em altas rotações, a 

injeção de gás será a injeção de referência menos o valor adicional da gasolina, por exemplo, 

se a injeção total de gás é de 18ms e foi configurado que a adição de gasolina será de 2ms, a 

injeção de gás será neste momento de 16ms. (Zavoli, 2010) 

 

 

Figura nº 38: Página “gas/gasolina” do menu de “configuração do veículo” do 

software Alisei, demostrando opções do “aporte de gasolina em altas rotações”. (Tela extraída 

do software Alisei, 2011) 
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- Gasolina: Com a ativação desta função em altas rotações a unidade interromperá o 

funcionamento a gás e injetará somente gasolina. Ao selecionar esta opção aparecerá na tela, 

como pode ser visto na figura nº 39, o usuário deve estabelecer a faixa de rotação na qual a 

injeção a gasolina será ativada (a), e o tempo de injeção da gasolina nesta condição (b).  

 

 

Figura nº 39: Página “gás/gasolina” do menu de “configuração do veículo” do software 

Alisei, demostrando opções do “gasolina em altas rotações”. (Tela extraída do software Alisei, 

2011) 

 

3.2.2.2.1.6 Sexta Página: “Modificar Carburação” 

  

 A página “modificar carburação”, conforme mostra a figura nº 40, permite ao usuário 

informar ao software o tipo de conexão OBD (On Board Diagnostics) (a). (Zavoli, 2010) 

 A função adaptabilidade (b) ao ser selecionado permite a unidade de controle de gás 

corrigir a injeção de gás conforme são lidos os valores do sensor lambda do veículo. (Zavoli, 

2010) 

Ao selecionar a função “sensibilidade extra injetada”(c) o sistema monitorará as 

injeções extras e incrementará ou decrementará o tempo de injeção do gás conforme 
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selecionado na barra +/- da tela. Extras injeções são injeções adicionais que o sistema de 

alimentação comanda quando o motor está em altas rotações, no motor a gasolina. (Zavoli, 

2010) 

A função “extra-injection cutting” (d), direciona a unidade de controle a gás a ignorar 

estas injeções extras e a trabalhar apenas com injeções regulares. (Zavoli, 2010) 

 

 

Figura nº 40: Página “modifica carburação” do menu de “configuração do veículo” do 

software Alisei. (Tela extraída do software Alisei, 2011) 

 

3.2.2.2.2 Visualização dos Parâmetros do Veículo 

 

Retornando ao menu principal, a 2ª opção da página conforme a figura nº 41, mostra 

os parâmetros de funcionamento do veículo em tempo real supervisionados pela unidade de 

controle a gás. Sendo: 

- Temperatura do redutor de gás (a); 

- Temperatura do gás na linha de injeção (b); 

- Rotação do motor (c); 
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- Tempo de injeção do gás (d); 

- Tempo de injeção da gasolina (e); 

- Diferença de pressão entre o sensor MAP do sistema e o coletor de admissão (f); 

- Pressão do sensor MAP do sistema; 

- Dimensionamento dos bicos injetores a gás (g). Esta função permite ao usuário saber 

se os bicos injetores de gás precisão de ajuste possibilitando o ajuste; 

- Comutador de combustível (h), através deste ícone é possível efetuar a troca de 

combustível utilizado pelo sistema; 

- Tensão lida na sonda lambda do veículo (i); 

 

Figura nº 41: Página “visualização dos parâmetros do veículo” do software Alisei. (Tela 

extraída do software Alisei, 2011) 

 

Dentro da página de visualização, existe uma função intitulada "start calibration" ou 

“auto calibração” (j), onde o software se baseia nos mapas originais de funcionamento do 

veículo para melhorar os parâmetros de funcionamento a gás, como emissões e desempenho. 

Como o sistema a gás se baseia no funcionamento do veículo com o combustível original para 

ajustar seus mapas, é de extrema importância que o veículo esteja em bom funcionamento 

com seu combustível original. Para fazer a “auto calibração” do sistema os seguintes passos 

foram seguidos segundo Zavoli (2010): 
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1. Primeiramente, o veículo deve estar alimentado combustível líquido original o 

motor deve estar aquecido (com temperatura superior a 90º C); 

2. O usuário deve pressionar o ícone "start calibration" e o veículo deve permanecer 

em marcha-lenta; 

3. Neste momento programa iniciará a autoaprendizagem do sistema do veículo 

analisando todos os parâmetros de funcionamento do motor nesta condição e adaptando os 

mapas de funcionamento a gás. Para garantir que o processo ocorra com sucesso, o veículo 

não poderá ser desligado ou acelerado. 

 

3.2.2.2.3 Diagnóstico da Central de Comando 

 

Na 3ª opção do menu principal do software, a página “diagnóstico”, mostrada a figura 

nº 42, é possível observar o diagnóstico dos componentes do sistema a gás do veículo através 

do dados do OBD. Além disso, a página mostra o funcionamento de cada bico de injeção do 

sistema a gasolina e seus respectivos tempos de injeção (a), e permite que o usuário desligue 

qualquer injetor a gás (b) para possíveis testes de funcionamento. (Zavoli, 2010) 

 

 

Figura n º 42: Página “diagnóstico da central de comando” do software Alisei. (Tela extraída 

do software Alisei, 2011) 
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As páginas "salvar configurações" e "carregar configurações" permitem ao usuário 

salvar as configurações feitas no software como arquivo no próprio computador e carregar 

outras configurações salvas anteriormente. (Zavoli, 2010) 

 

3.3 Preparações dos Equipamentos Utilizados nos Testes 

  

 Para a realização dos testes e medição foi necessária a utilização de equipamentos 

auxiliares, um que realizasse a leitura dos gases poluentes do escape e outro que tornassem 

possível a simulação de tráfego do veículo em diferentes velocidades dentro de um ambiente 

fechado. As subseções seguintes - 3.3.1 e 3.3.2 - tratam de algumas características básicas dos 

equipamentos utilizados e como tiveram de ser preparados para a realização dos testes de 

emissões.  

 

3.3.1 Preparação do Aparelho Analisador de Gases  

 

 Para a leitura dos gases emitidos pelo veículo durante os testes no padrão brasileiro e 

FTP 75 foi utilizado o aparelho analisador de gases da marca AVL, como mostra a figura nº 

43. Este analisador é destinado para a leitura de CO (monóxido de carbono), CO2 (dióxido de 

carbono), HC (hidrocarbonetos), O2, rotação e sinal da sonda lambda. O analisador recebe os 

gases através de uma sonda que fica presa no escapamento do veículo e mostra os resultados 

em sua tela, como é possível ver na figura nº 44. 

 

Figura nº 43: Aparelho analisador de gases AVL (Fonte: www.panambra.com) 
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Figura nº 44: Tela do aparelho analisador de gases durante teste de emissões. 

 

No trabalho foram utilizados apenas os valores dos gases: CO2, CO corrigido, HC e O2 

retirados do equipamento. 

Antes da utilização do analisador nos testes é necessário seguir alguns passos para a 

preparação do equipamento. O procedimento da preparação está relacionado abaixo: 

 

1. Com o aparelho ligado o operador deve selecionar o tipo de teste que deseja 

realizar. Neste trabalho foi selecionado o teste padrão; 

2. Logo depois, deve ser selecionado o ciclo de trabalho do motor do veículo 

submetido ao teste. O veículo utilizado no trabalho possui motor ciclo Otto; 

3. Com o tipo de teste e motor definidos, o aparelho inicia o teste de vedação da 

sonda de gases e pede ao operador que vede a entrada de ar presente na ponta da 

sonda até que seja finalizado o teste. Assim que o equipamento validar a vedação 

da sonda, a confirmação aparecerá na tela; 

4. Neste momento o aparelho disponibiliza a tela que mostra os resultados dos gases 

instantaneamente e o operador deve posicionar a sonda no escapamento do veículo 

conforme mostra a figura nº 45 para dar início a leitura dos gases de escape assim 

que o teste for iniciado. 
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Figura nº 45: Posicionamento da sonda de gases no escapamento do veículo. 

 

3.3.2 Preparação do Veículo no Dinamômetro de Rolo 

 

 O teste do padrão FTP 75 tem o objetivo de simular as emissões de um veículo no 

tráfego em áreas urbanas, o que tornou necessário a utilização de um dinamômetro de rolo 

para simular as variações de velocidade e de carga exigidos no teste.  

 O dinamômetro utilizado foi o Dynotech 720I, que constituem de uma rampa com 

quatro rolos sobre os quais são posicionadas as rodas dianteiras dos veículos para que possam 

girar de forma solidária ao rolo. Este aparelho tem a finalidade de medir a potência e o torque 

do motor através do calculo feito através de dados dos sensores que analisam a velocidade e 

aceleração dos rolos. Porém para os testes de emissões não são necessárias estas informações 

e o software que calcula dados de torque e potência não foi utilizado. 

 Para a manipulação do dinamômetro é preciso seguir um procedimento de preparação 

antes de iniciar os testes no veículo, conforme mostra a relação abaixo: 

 

1. O veículo deve ser posicionado no aparelho de forma que suas rodas dianteiras 

fiquem posicionas entres os dois rolos e as traseiras na rampa, como mostra a 

figura nº 46; 

2. Depois de posicionado o veículo deve ser preso pelas cintas de seguranças na parte 

inferior. As cintas devem ser presas em partes robustas da estrutura metálica do 

veículo de forma a evitar acidentes durante a manipulação, caso alguma cinta se 

solte. 
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Figura nº 46: Posicionamento do veículo no dinamômetro de rolo. 

 

3. Existe um trava pneumática destinada a parar os rolos caso seja necessário em 

alguma situação de emergência. Antes de iniciar os testes é aconselhável testar a 

trava, travando os rolos e depois os soltando. 

4. Em frente ao dinamômetro existe um ventilador com controle de velocidade. Ao 

iniciar os testes o ventilador deve ser ligado para simular a resistência de ar que o 

veículo sofreria se estivesse trafegando em uma rua ou estrada. Durante todos os 

testes o ventilador foi mantinho com uma carga de 10% a 20%. 

 

3.4 Metodologias para a Realização dos Testes 

 

 Durante o trabalho foram realizados testes conforme o padrão brasileiro de inspeção 

de emissões veiculares e o FTP 75 que é o ciclo de testes padrão dos Estados Unidos. O 

procedimento padrão para a realização do teste no padrão brasileiro está descrito na seção 

2.5.1.2.1 e o FTP 75 na seção 2.5.2.4, ambos no segundo capítulo deste trabalho. A 

realização dos testes foi baseada nestes procedimentos conforme pode ser vistos nas 

seções seguintes: 3.4.1 e 3.4.2. 

 Durante os dois testes foram utilizadas câmeras filmadoras para registrar os resultados 

mostrados na tela do analisador. Para o FTP 75 o tacômetro e o velocímetro do painel do 

veículo também foram filmados já que neste tipo de teste há variação de velocidade e 

rotação. Os resultados foram filmados durante os testes para que fosse possível registrar a 

maior quantidade de dados e posteriormente serem analisados e relacionados com maior 

eficiência. 
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3.4.1 Teste no Padrão Brasileiro 

 

Para os testes realizados no padrão brasileiro com o veículo alimentado com gasolina e 

gás natural foi necessária a utilização do aparelho analisador de gases para a leitura dos gases 

emitidos. O veículo permaneceu no solo já que o teste exige apenas uma faixa de rotação e 

sem carga.  

Conforme o descritivo operacional descrito na seção 2.5.1.2.1 do segundo capítulo, para o 

teste no padrão brasileiro o seguinte processo foi seguido: 

 

1. Primeiramente, o veículo teve de ser ligado para que o motor saísse da fase 

fria, uma vez que o padrão brasileiro só exige testes na fase quente; 

2. O aparelho analisador de gases foi inicializado conforme descrito na seção 

3.3.1; 

3. Com o motor aquecido e o analisador preparado o teste foi iniciado. O teste 

constitui de duas fases: na primeira o veículo é mantido a um rotação de 2500 

RPM - podendo variar em + ou – 200 RPM – por 3 minutos e na segunda o 

veículo deve permanecer em regime de marcha lenta por mais 3 minutos. 

 

Foram realizados testes seguindo o padrão brasileiro com o veículo movido a gasolina e 

posteriormente com o veículo movido exclusivamente a GNV. Os dados visualizados no 

analisador de gases durante os testes foram filmados para posteriormente serem analisados. 

 

3.4.2 Teste no Padrão FTP 75 

 

Nos testes baseados no padrão FTP 75 foram utilizados o analisador de gases para a 

leitura dos gases emitidos do escape e o dinamômetro de rolo para simular o tráfego do 

veículo com variação de velocidade e resistência do ar. O teste seguiu o procedimento 

descrito abaixo: 

 

1. Primeiramente o dinamômetro de rolo foi preparado conforme procedimento 

descrito na seção 3.3.2. Neste, o veículo permaneceu por 12 horas em 

temperatura ambiente conforme é exigido para o teste FTP 75. Este 

condicionamento a frio é necessário já que o teste tem início com o motor frio; 
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2. Depois de passado o condicionamento de 12 horas, o aparelho analisador de 

gases é inicializado conforme o descrito na seção 3.3.1;  

3. Com o dinamômetro e o analisador preparados o ciclo de teste FTP 75 pode ser 

iniciado. O teste tem início logo nos primeiros minutos em que é dada a 

ignição no veículo, e ao todo tem a duração de 20 minutos em duas fases: fria e 

transiente a quente. Nas duas fases o veículo é mantido em 3ª marcha e  

velocidade que variava de 30 á 70 km/h em 3ª marcha; 

 

Da mesma forma que ocorre nos testes no padrão brasileiro, nos testes baseados no ciclo 

FTP75, com o veículo movido a gasolina e a GNV, os resultados do analisador de gases e do 

painel do veículo foram filmados para posteriormente serem analisados. 
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4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

O diagrama mostrado na figura nº 47 representa as variáveis de entrada e saída dos 

testes de emissões realizados. Como variavéis de entrada podemos citar os combustíveis 

utilizados no veículo, necessários a comparações dos níveis de emissões, os diferentes 

regimes de funcionamento (velocidade, rotação e temperatura do motor), mudanças de 

temperatura do ambiente e adversidades operacionais e de funcionamento do veículo e 

equipamento. Todas estas variáveis contribuirão para a obtenção dos resultados e das 

conclusões observadas, na qual esta seção irá tratar. 

 

Figura nº 47: Diagrama das variáveis de entrada e saída dos testes de emissões 

realizados. 

 

4.1 Testes Com o Veículo Movido a Gasolina e a GNV 

 

 Foram realizados diversos testes conforme descritos nas seções 3.4.1 e 3.4.2 do 

capítulo anterior com o veículo movido a gasolina a GNV. Ao longo de todos os testes foram 

tomadas amostras de CO (monóxido de carbono), HC (hidrocarbonetos não queimados), O2 

(oxigênio), CO2 (dióxido de carbono), fator Lambda, rotação do motor e no caso dos testes 

baseados no padrão FTP75, velocidade do veículo. Os valores de CO, CO2 e O2 estão 

expressos em % do volume de ar coletado e os valores de HC estão expressos em partes por 

milhão (ppm) do ar coletado. 

 Os resultados obtidos com a realização dos testes feitos no padrão brasileiro, com o 

veículo movido a gasolina e a GNV, podem ser visualizados nas tabelas nº 11 e 12 abaixo: 
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Tabela nº 11: 

GNV 

Medição RPM CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

1ª 2500 0,01 39 11,6 0,19 1,01 

2ª 2500 0,01 38 11,5 0,37 1,022 

3ª 2500 0,01 37 11,5 0,37 1,021 

4ª 2500 0,01 32 11,5 0,39 1,022 

              

Medição RPM CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

1ª ML 0,01 23 11,5 0,37 1,02 

2ª ML 0,01 24 11,5 0,37 1,018 

3ª ML 0,01 27 11,5 0,37 1,023 

4ª ML 0,01 27 11,6 0,37 1,019 

 

Teste brasileiro em 2500 RPM e marcha lenta com o veículo movido a GNV. 

* valores expressos em % do volume do ar coletado. 

** valores expressos em ppm (partes por milhão) do ar coletado. 

 

Tabela nº 12: 

GASOLINA - MOTOR QUENTE 

Medição RPM CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

1ª 2500 0,01 53 11,8 4,3 1,102 

2ª 2500 0,01 47 11,7 4,5 1,091 

3ª 2500 0,01 45 11,8 4,3 1,003 

4ª 2500 0,01 43 11,7 4,3 1,001 

              

Medição RPM CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

1ª ML 0,09 54 14,9 0,02 0,996 

2ª ML 0,07 50 15 0 0,995 

3ª ML 0,05 48 14,9 0,02 0,997 

4ª ML 0,03 37 14,5 0,1 1,021 

 

Teste brasileiro em 2500 RPM e marcha lenta com o veículo movido a gasolina. 

* valores expressos em % do volume do ar coletado. 

** valores expressos em ppm (partes por milhão) do ar coletado. 

 

Analisando os resultados, tanto em marcha lenta como em rotação de 2500 RPM, os 

níveis de emissões de HC, CO2 e CO emitidos pela queima do GNV são menores que os 

emitidos pela queima da gasolina. De maneira geral, levando em conta a média de valores de 
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emissões nos testes a 2500 RPM e em marcha lenta, podemos observar uma diminuição de 

aproximadamente 36% da emissão de HC, de 67% as emissões de CO e de 15% as emissões 

de CO2.  

Os resultados obtidos com a realização dos testes baseados no padrão FTP75, com o 

veículo movido a gasolina e a GNV, podem ser visualizados nas tabelas nº 13 e 14 abaixo: 

 

Tabela nº 13: 

GNV - FASE FRIA 

Medição RPM VEL CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

1ª 2200 55 0,01 55 11,6 0,27 1,014 

2ª 2700 60 0,01 45 11,7 0,25 1,102 

3ª 2200 50 0,01 37 11,6 0,38 1,022 

4ª 2700 58 0,01 41 11,7 0,23 1,012 

5ª 2200 50 0,01 43 11,7 0,17 1,008 

6ª 2500 52 0,01 45 11,7 0,22 1,008 

7ª 2700 60 0,01 38 11,7 0,23 1,012 

8ª 2700 58 0,01 40 11,7 0,28 1,013 

9ª 2300 50 0,01 37 11,7 0,23 1,012 

GNV - Fase Transiente a quente 

Medição RPM VEL CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

10ª 2800 60 0,01 37 11,7 0,26 1,015 

11ª 2500 58 0,01 38 11,7 0,29 1,007 

12ª 2700 60 0,01 31 11,7 0,25 1,014 

13ª 2100 45 0,01 41 11,7 0,22 1,01 

14ª 2200 58 0,01 36 11,8 0,24 1,012 

15ª 3000 60 0,01 35 11,7 0,26 1,012 

16ª 2100 45 0,01 31 11,7 0,23 1,012 

17ª 2200 48 0,01 32 11,7 0,31 1,015 

18ª 2500 52 0,01 30 11,8 0,21 1,009 

 

Teste baseado no padrão FTP75 em velocidades de 30 a 70 km/h em 3ª marcha lenta com o 

veículo movido a GNV. 

* valores expressos em % do volume do ar coletado. 

** valores expressos em ppm (partes por milhão) do ar coletado. 
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Tabela nº 14: 

GASOLINA - FASE FRIA 

Medição RPM VEL CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

1ª 3100 60 0,01 68 14,7 0,09 1,001 

2ª 3000 63 0,01 63 14,7 0,08 1,001 

3ª 3000 65 0,01 46 14,6 0,06 1,002 

4ª 3000 63 0,01 55 14,7 0,07 1,002 

5ª 3150 70 0,01 66 14,7 0,02 0,997 

6ª 2750 60 0,01 70 14,7 0,08 1,001 

7ª 3000 60 0,01 70 14,7 0,03 0,999 

8ª 3250 68 0,01 67 14,7 0,05 0,999 

9ª 3000 50 0,01 63 14,7 0,07 1,002 

Gasolina - Fase Transiente a quente 

Medição RPM VEL CO* HC** CO2 O2 LAMBDA 

10ª 3100 65 0,01 59 14,7 0,01 0,998 

11ª 3000 60 0,14 62 14,7 0,67 1,005 

12ª 3000 62 0,06 60 14,7 0,16 0,999 

13ª 3000 63 0,02 56 14,7 0,1 0,998 

14ª 3100 65 0,01 54 14,7 0,02 0,997 

15ª 3000 58 0,01 50 14,7 0,02 1,001 

16ª 2700 52 0,01 49 14,5 0,06 1,002 

17ª 3000 58 0,01 47 14,5 0,12 1,008 

18ª 2800 52 0,01 46 12,6 2,7 1,149 

 

Teste baseado no padrão FTP75 em velocidades de 30 a 70 km/h em 3ª marcha lenta com o 

veículo movido a gasolina. 

* valores expressos em % do volume do ar coletado. 

** valores expressos em ppm (partes por milhão) do ar coletado. 

 

Analisando os resultados obtidos ao longo dos testes na fase fria e transiente a quente 

os níveis de emissões de HC, CO2 e CO emitidos pela queima do GNV são menores que os 

emitidos pela queima da gasolina. De maneira geral é possível observar uma redução de 

aproximadamente 34% da emissão de HC, de 21% as emissões de CO2 em ambas as fases, e 

de 67% as emissões de CO na fase transiente a quente. 

Em ambos os padrões de testes realizados foram observadas melhorias significativas 

na redução de emissão de HC, CO e CO2 no uso do gás natural em comparação a gasolina. A 

figura nº 48 mostra a diferença média percentual da emissão de HC, CO e CO2 do veículo 

testado quando alimentado com gasolina e GNV. 
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Figura nº 48: Gráfico de representação do percentual de emissão de CO, HC e CO2 nos 

testes. 

 

Baseado nas pesquisas feitas neste trabalho, o GNV por apresentar uma relação de 

H/C (hidrogênio por carbono) maior que a gasolina, durante a combustão apresenta maior 

emissão de H2O (vapor d’água) ao invés de CO2. Esta característica explica a redução de CO2 

durante a combustão do gás natural em comparação com a gasolina durante os testes 

realizados. 

Outra característica importante do GNV que impacta nas emissões é a característica 

física do combustível. Conforme apresentado anteriormente neste trabalho, o GNV ao ser 

injetado na câmara de combustão se mistura de forma homogênea com ar admitido pelo 

motor, devido ao seu estado gasoso, garantindo uma oxidação mais eficaz dos 

hidrocarbonetos presentes no gás e uma queima mais limpa, ou seja, com menores níveis de 

emissão de HC. Isto não ocorre com a gasolina, uma vez que sua natureza líquida forma uma 

mistura heterogênea com o ar de admissão que ainda pode se condensar nas paredes do 

cilindro, aumentando as emissões de hidrocarbonetos não queimados no gás de escape. Essa 

característica que auxilia na combustão do GNV explica a diminuição das emissões de HC 

pelo gás em comparação com a gasolina em todas as condições de testes. 

Como podem ser observados na figura nº 49, os níveis de emissão de HC tanto no 

GNV quanto na gasolina no início da operação do veículo, quando a temperatura do motor 

ainda está baixa, é maior que na fase em que o motor já se encontra aquecido – logo após a 

14ª medição. Isso se deve ao fato de que o sensor de oxigênio (lambda) e o conversor 

catalítico, conforme estudado neste trabalho, só apresentam eficiência plena de 

funcionamento quando a temperatura está superior a 300ºC. Além disso, na fase fria o 

gerenciamento do motor utiliza uma estratégia de enriquecimento da mistura, a fim de 

- 67% - 35% - 20% 
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acelerar o aquecimento do motor, onde o sinal lambda é ignorado. Porém mesmo nesta 

condição do GNV apresenta menores níveis de emissões que a gasolina. 

 

Figura nº 49: Medições de HC no padrão FTP75 com o veículo movido a gasolina e GNV. 

 

Além da temperatura, a rotação também pode influenciar na emissão de poluentes em 

ambos os combustíveis, como pode ser visto nas figuras nº 50 e nº 51 onde em rotação mais 

elevadas e em marcha lenta as emissões de HC e CO2 são maiores que nos demais regimes de 

funcionamento. Como visto neste trabalho, em regimes de marcha lenta e alta rotação a ECU 

efetua uma estratégia de enriquecimento da mistura que consequentemente eleva os níveis de 

emissões, principalmente destes dois compostos. 
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Figura nº 50: Gráfico da emissão de CO2 em função a rotação e velocidade do veículo. 
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Figura nº 51: Gráfico da emissão de HC em função da rotação e velocidade do veículo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Observando os resultados dos testes, e baseado nas pesquisas realizadas é possível 

concluir que o Gás Natural Veicular (GNV) contribui para uma eficiência na redução de 

emissões de um veículo ciclo Otto movido a um combustível líquido, reduzindo em torno de 

36 a 33% as emissões de HC principalmente nas fases de aquecimento do motor, em 15 a 

21% as emissões de CO2 em todas as fases e em 67% dos níveis de CO na marcha lenta e 

transiente a quente. 

Como já visto ao longo deste trabalho, o fato do HC e do CO serem uns dos grandes 

responsáveis pela poluição atmosférica, e do CO2 que embora não seja considerado um gás 

poluidor é um dos grandes causadores do aquecimento global, torna qualquer redução na 

emissão destes compostos uma significativa melhoria nos níveis de emissões por veículos 

automotores, principalmente no estado de São Paulo onde a frota de veículos de passeio 

segundo o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito em São Paulo) em abril de 2011 era 

de cerca de 14 mil, dos quais cerca de 5 mil pertenciam a capital.  

Além disso, conforme apresentado na seção 2.3.4 do capítulo dois deste trabalho, o 

GNV apresenta uma eficiência econômica devido a seu baixo custo por m3 e menor consumo 

por quilômetro rodado em comparação a gasolina e ao etanol. Este fato une a eficiência na 

redução de emissões, importante a conservação do meio ambiente, à eficiência econômica, 

interessante ao consumidor final.  

Porém, conforme pôde ser visto na seção 2.3.3.1 e 2.3.3.3, mesmo com o aumento de 

postos de abastecimento de gás natural no Brasil nas últimas décadas o número ainda é menor 

se comparado a disponibilidade da gasolina e do etanol, o que pode ser um problema para o 

consumidor final uma vez que o GNV por se apresentar na forma gasosa, ocupa um maior 

espaço no cilindro tendo que ser abastecido diversas vezes. Por isso, um sistema que combina 

o uso de combustíveis gasosos e líquidos se torna interessante devido a flexibilidade do uso 

dos três tipos de combustíveis. 

Baseado nos resultados que comprovam a redução de emissões de poluentes com o 

uso de gás natural, comparado a um combustível líquido, e unido da eficiência econômica, é 

possível afirmar que o GNV é uma atrativa e eficiência alternativa na busca por redução de 

emissões por preços menores.  
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6. PROPOSTAS FUTURAS  

 

Baseado nos estudos realizados para o desenvolvimento deste trabalho a seguir segue 

algumas propostas para futuros trabalhos relacionadas ao tema: 

 

• A realização de testes de emissões com um veículo com tecnologia flexfuel para 

comparações dos níveis de emissões entre o uso de gás natural veicular (GNV) e 

misturas de gasolina e etanol em diversas proporções; 

 

• Estudo sobre a influência da injeção direta de combustível e o uso de turbo compressor 

nas emissões e desempenho do motor de um veículo quando movido a GNV; 

 

• Trabalhar no mapa de calibração do sistema de GNV a partir do software de calibração 

do kit GNV com o veículo em sob carga plena, simulando uma condução do veículo 

no cotidiano para ajustar os parâmetros de injeção em cada rotação para melhorar 

ainda mais a redução de emissões e a potência do motor. 

 

• Ajustar o sistema para trabalhar com GNV e combustíveis líquidos misturados 

dosando essa mistura em diversas proporções e ajustando o mapa de calibração para 

trabalhar com a melhor potência possível dentro de baixos limites de emissões. 
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7. CONTRIBUIÇÕES 

 

 O desenvolvimento deste trabalho tornou possível a submissão de papers nas 

seguintes instituições: SAE e SIMEA. Os nomes dos artigos publicados seguem: 

 

• A contribuição do uso de Gás Natural Veicular na redução de emissões de gases 

poluentes de um veículo movido a combustíveis líquidos. Elaborado por Sâmmya 

Nayara Araújo e Silva e Aline Fernanda Amaral Melo, com orientação do mestre 

Cleber Willian Gomes. PAPER SAE nº 2011-36-0303, 2011. 

 

• A eficiência ambiental no uso de gás natural em veículos movidos a gasolina ou 

álcool. Elaborado por Aline Fernanda Amaral Melo e Sâmmya Nayara Araújo e Silva, 

com orientação do mestre Cleber Willian Gomes. PAPER SIMEA, 2011. 
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