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RESUMO 
 

Os sistemas de gás natural veicular surgiram como uma alternativa eficaz para reduzir 

a dependência de outras fontes de energia, além de ser uma fonte menos agressiva ao meio 

ambiente. Atualmente o GNV é bastante utilizado nos veículos devido sua redução de gastos 

com combustível em ate 70%. Esse combustível proporciona também uma redução significa-

tiva de poluentes emitidos à atmosfera.  

Baseado neste fato a ideia inicial deste projeto foi desenvolver um sistema de injeção 

eletrônica para GNV em um motor monocilíndrico que tenha essa tecnologia em funciona-

mento no combustível líquido, com o objetivo de reduzir ao máximo os índices de poluentes 

emitidos à atmosfera, com desempenho similar ao de um motor alimentado por gasolina e/ou 

etanol, mas com uma grande economia nos valores. 

Para gerenciar o motor no GNV utilizou-se um kit GNV 5ª geração ZAVOLI. Como 

resultados foram apresentados a comparação dos níveis de emissões e o desempenho de po-

tência do motor com o sistema GNV e o sistema original a gasolina e etanol. 

 

Palavras chaves: gás natural veicular GNV, injeção eletrônica, motocicleta. 

  



ABSTRACT 
 

 

 

 

The vehicular natural gas systems have emerged as an effective alternative to reduce 

the dependence on other energy sources, apart from being a source less aggressive to the envi-

ronment. Nowadays CNG is frequently used in vehicles because of its reduced fuel costs by 

up to 70%. This fuel also provides a significant reduction in pollutants. 

Based on this initial idea of this project was to develop an electronic injection system 

to CNG in a single cylinder engine that has this technology running on liquid fuel, aiming to 

minimize the levels of pollutants in the atmosphere, with performance similar to an engine 

fueled by gasoline and / or ethanol, but with a great economy in values. 

To manage the CNG engine will use a module a 5th generation CNG kit donated by 

Zavoli WMTM. Results were presented as a comparison of emission levels and performance 

of engine power to the system and the system CNG gasoline. 

 

 

Key words: vehicular natural gas CNG, fuel injection, motorcycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento dos veículos na década de oitenta do século XVIII, onde a 

maior preocupação era o meio de se locomover e ter autonomia para ir cada vez mais longe, 

trouxe consigo uma reação, com o aumento da frota veio o aumento dos poluentes, que atual-

mente se tornou uma das maiores preocupações mundiais. O aumento da motorização indivi-

dual, decorrente da deficiência crônica dos sistemas de transporte de massa, tem intensificado 

o tráfego no Brasil e em países semelhantes. Além de causar congestionamentos constantes, 

com a consequente degradação ambiental, devido à poluição do ar e sonora provocada pelos 

veículos automotores, o crescimento do número de veículos eleva os custos socioeconômicos 

e provoca sérios danos à saúde humana, devendo ser controlados através da adoção de medi-

das eficazes de controle da poluição veicular, direta ou indiretamente. 

Atualmente o Brasil registra uma frota de pouco mais de 75 milhões de veículos au-

tomotores [DENATRAN], na qual 25% são motocicletas o que representa aproximadamente 

18 milhões de motocicletas [Abraciclo]. 

No ano de 2012 foram produzidas 2.136.891 unidades de motocicletas no Brasil e 

seu perfil de utilização é predominante no segmento econômico de prestação de serviços de 

entrega em regiões urbanas [Abraciclo]. 

Assim como os carros devem atender o PROCONVE (Programa de Controle de Po-

luição do Ar por Veículos Automotores) que prevê a diminuição de emissão de poluentes, as 

motocicletas deve atender o PROMOT (Programa de Controle de Poluição do Ar por Motoci-

clos e Veículos Similares) que está em sua terceira fase e obriga os fabricantes de motocicle-

tas a atingirem níveis de monóxido de carbono (CO) iguais aos carros fabricados atualmente 

que atingem o limite de 2g/km. 

Como proposta futura para diminuição dos níveis de emissões de poluentes e cum-

primento dos limites estabelecidos pelas legislações será necessária adoção de medidas sus-

tentáveis e combustíveis alternativos. Carros e motocicletas elétricos estão sendo estudados e 

desenvolvidos para atuarem simultaneamente ou substituírem os motores a combustão. Outra 

alternativa para diminuir os níveis de emissões de poluentes é a utilização de gás natural vei-

cular (GNV) que hoje é bastante utilizada em carros, além de diminuir os níveis de emissões 

de poluentes traz uma redução econômica significativa para o usuário além de participar de 
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programas que dão bônus nos impostos para proprietários de veículos com utilização deste 

combustível . 

 

1.1 Objetivos e motivação 

 
Este trabalho tem o objetivo de estudar sobre as tecnologias de conversores que pos-

sibilitam o uso de gás em uma motocicleta originalmente movida à gasolina e/ou etanol a fim 

de analisar os níveis de poluentes lançados à atmosfera e o desempenho dos motores que utili-

zam deste combustível. Basicamente o trabalho busca, experimentalmente, analisar os resul-

tados das emissões de poluentes provocadas por um motor monocilíndrico alimentado por um 

combustível líquido e um combustível gasoso. Para isto serão realizados alguns testes de e-

missões de poluentes utilizados por órgãos regulamentadores do Brasil. 

 

A motivação para este trabalho veio da possibilidade de implantar no Brasil este sis-

tema de motocicletas movidas a gás natural veicular (GNV), e também conhecer o conceito de 

um sistema alimentado por combustível gasoso assim como verificar na prática se o uso do 

gás natural apresenta eficiência na redução dos níveis de emissões de poluentes de um motor 

monocilíndrico de ciclo Otto movido a combustíveis líquidos. 

 

1.2 Conteúdo 

 

Este trabalho estará assim dividido: Capítulo 2 discorrerá sobre uma revisão biblio-

gráfica mostrando os caminhos percorridos para que fosse possível unir todos os conjuntos 

deste trabalho; no capítulo 3 mostra o mercado atual de motocicletas no Brasil, legislações 

vigentes que visam à regulamentação dos níveis de emissões de poluentes veiculares; no capí-

tulo 4 serão apresentados os ensaios e os resultados obtidos, estratificando-os para um estudo 

comparativo entre o desejado e o realizado. Será mostrado se a meta foi atingida e quais fo-

ram às dificuldades encontradas neste projeto; no capítulo 5 discorrerá sobre as conclusões 

obtidas dos resultados e a proposição de novos estudos e desafios. 
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1.3 Metodologia 

 

A primeira etapa dos testes baseou-se no veículo original alimentado com gasolina 

comum brasileira tipo C (gasolina com 25% de álcool anidro) e etanol comum brasileiro para 

criar-se uma baseline que servirá de referência para comparar os níveis de emissões de cada 

combustível. Após os testes da baseline foi adaptado um sistema de alimentação de combustí-

vel gasoso em um motor monocilíndrico de 4 tempos de uma motocicleta 150 cilindradas bi-

combustível. O motor adaptado, originalmente alimentado por gasolina e etanol, passou por 

duas etapas de avaliação de nível de emissões de poluentes. 

A segunda etapa consistiu-se em adquirir os níveis de emissões de poluentes com o 

sistema adaptado, utilizando o GNV para avaliar e comparar com o sistema original adquiri-

dos na primeira etapa. 

A segunda parte do projeto destinou-se a adaptação e calibração do motor para aqui-

sição dos melhores níveis de emissões de poluentes e trabalhar com desempenho similar ao 

original alimentado por combustível líquido. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Motores de combustão interna 

 

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

contém no combustível, em energia térmica através da combustão, que por sua vez produz 

trabalho mecânico. Através da combustão dos componentes de uma mistura de ar e combustí-

vel a energia química é transformada em calor. A conversão da energia térmica em mecânica 

feita é através do aumento de pressão do ambiente, produzida pela combustão, que realiza 

trabalho à 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. 

 

2.2 Motores de Combustão Interna Com Ignição por Centelha 

 

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

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

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

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

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

Figura 1 - Diagrama esquemático da câmara de combustão de MCI de 4 tempos (Extraído de Pujjati, 2007). 

 

Fonte: Bosch, 2005. 
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Na Figura 1 os parâmetros geométricos são definidos como: 

 

 Vd – volume deslocado pelo movimento do pistão ao longo do curso de PMS a PMI. 

A cilindrada de um motor é definida pelo Vd multiplicado pelo número de cilindros do 

motor 

 Vc – volume da câmara de combustão que é delimitado pelo cabeçote e o pistão em 

PMS. 

 Taxa de compressão – relação matemática que indica quantas vezes a mistura é com-

primido dentro da câmara de combustão antes que inicie o processo de oxidação, defi-

nida pela equação (Pujjati, 2007): 

 

   
                        

                         
  
     

  
 

 

2.3 Funcionamento do Ciclo Otto 4 tempos 

 

Os quatro tempos que classificam esses motores ocorrem de maneira sincronizada 

entre o movimento alternativo dos pistões e um conjunto de válvulas presentes no interior da 

câmara de combustão (Pujjati, 2007). Esse mecanismo controla a admissão e a exaustão do 

motor, como apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Ciclo de quatro tempos de um MCI de ignição por centelha (extraído do Pujjati, 2007) 

 
Fonte: Bosch, 2005. 

 

O primeiro tempo denominado de admissão é representado pela Figura 2-a. É carac-

terizada pelo movimento do pistão de PMS ao PMI, neste tempo a válvula de admissão está 
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aberta e a de descarga está fechada. Nessa condição, com o movimento do pistão é gerado 

uma queda de pressão devido o aumento do volume do cilindro. Esta queda de pressão intro-

duzirá a mistura, ar / combustível formado no coletor de admissão, no interior do cilindro. 

 

Devido ao sincronismo das válvulas e do eixo de manivelas, a válvula de admissão se 

fecha completamente no instante em que o pistão atinge o PMI e inicia o movimento ascen-

dente em direção ao PMS, comprimindo a mistura admitida e iniciando o tempo denominado 

de compressão (Figura 2-b). Devida à necessidade da introdução de energia para a ignição da 

mistura comprimida, uma centelha elétrica produzida pelo sistema de ignição é introduzida no 

ciclo através da vela de ignição, promovendo o inicio da combustão dentro do cilindro. 

 

A combustão da mistura promove um aumento da pressão no cilindro, fazendo com 

que a força exercida sobre o pistão no PMS seja suficiente para vencer as inércias e perdas 

mecânicas e movimentá-lo até o PMI (Figura 2-c), transmitindo parte dessa força ao eixo de 

manivelas através da biela. Esse tempo é denominado de expansão e termina com o pistão no 

PMI e com a abertura da válvula de descarga. 

 

A abertura da válvula de descarga inicia o tempo de exaustão, onde os gases proveni-

entes da combustão da mistura admitida pelo motor são expelidos para fora do cilindro duran-

te a movimentação ascendente do pistão, como mostra a Figura 2-d. Ao termino desse tempo, 

o pistão encontra-se no PMS, sincronizando o fechamento da válvula de descarga e a abertura 

da válvula de admissão para iniciar um novo ciclo. 
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2.4 Sistema 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 princi-

pal 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 e no motor, que 

informam ao módulo as condições de funcionamento em que o motor se encontra. Estes sen-

sores serão mostrados nos tópicos a seguir. A partir destes e de outros dados, o módulo recebe 

os sinais analógicos desses sensores já convertidos em sinais digitais e identifica e calcula 

estratégias de funcionamento que dependem 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 e-

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

ignição na qual estão descritas a seguir. 

 

2.4.1 Sensor de Pressão 

O sensor de pressão no coletor de admissão envia ao módulo os sinais referentes à 

variação de pressão do ar no coletor de admissão que posteriormente será admitido no cilin-

dro. 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 pres-

são no coletor altera a resistência os elementos resistivos gerando uma variação na resistência 

e consequentemente uma queda de tensão. Já o tipo capacitivo consiste em duas placas condu-

toras 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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2.4.2 Sensor de Posição Válvula Borboleta 

O sensor de posição da válvula borboleta (TPS) é responsável por informar ao módu-

lo 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 poten-

ciômetros - circuito divisor de tensão - que gera uma tensão linear ao ângulo de abertura da 

válvula (Milhor, 2002). 

 

2.4.3 Sensor de Rotação 

O sensor de rotação do motor indica o tempo em que cada cilindro se encontra em re-

lação ao eixo de manivelas e a rotação do motor. Esses dados são muito importantes no cálcu-

lo do tempo de injeção e no momento em que o injetor deverá injetar o combustível. O sensor 

é baseado no princípio da relutância magnética, onde um material magnético fixado em frente 

a uma roda dentada, por exemplo, gera uma tensão fornecida pela variação de campo magné-

tico provocado pela passagem de um dente pelo sensor (Milhor, 2002). 

 

2.4.4 Sensor de Oxigênio 

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

captura de sinais referentes à comparação de oxigênio residual nos gases de escapamento para 

saber se a mistura está estequiométrica. Os sinais enviados por este sensor ao módulo são uti-

lizados na correção da mistura durante o funcionamento do motor. A sonda Lambda é forma-

do por dois eletrodos separados por camadas de óxidos de Zircônia (    ) ou de Titânio (Ti-

O2). 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 3 mostra a variação do sinal lambda (Pujatti, 2007). 
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Figura 3 - Sinal de respostas do Sensor de oxigênio em função de Lambda. 

 

Fonte: (adaptado de Pujatti, 2007). 

 

2.4.5 Sistema de Injeção Indireta Monoponto 

Consiste de um único injetor posicionado antes da válvula borboleta e que é respon-

sável pelo fornecimento de todo o combustível consumido pelo motor, como mostrado na 

Figura 4. Injetores deste tipo devem ter uma grande vazão de combustível 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 4 - Posicionamento do injetor de combustível em um sistema monoponto. 

 

Fonte: Extraído de Pujatti, 2007. 
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2.4.6 Sistema Injeção Indireta Multiponto 

 
Neste sistema existe um injetor para cada cilindro do motor. Os injetores são locali-

zados antes da válvula de admissão cada cilindro, conforme esquema mostrado na Figura 5. 

Sistemas multipontos foram desenvolvidos com objetivo de melhorar a mistura e reduzir o 

acúmulo de combustível nas paredes do coletor de admissão (Pujatti, 2007). 

 

Figura 5 - Posicionamento dos injetores em um sistema Multiponto 

 

Fonte: Extraído de Pujatti, 2007. 

 

2.5 Emissão Gases de Escape 

 

A exaustão do motor de combustão interna ciclo Otto consiste dos produtos da com-

bustão da mistura ar-combustível. A gasolina comum brasileira tipo C (contém em média 

24% de etanol) é o combustível mais utilizado nos veículos com motores de ciclo Otto. A 

gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos e suas propriedades são ajustadas para for-

necer as características operacionais desejadas, e o etanol (álcool etílico) é uma mistura pura, 

conforme MILHOR (2002). 

Ainda conforme MLHOR (2002) o carbono e o hidrogênio, presentes nos combustí-

veis, durante o processo de combustão reagem com o oxigênio do ar liberando energia e for-

mando vários produtos químicos (produtos da reação). Se a combustão fosse perfeita resulta-

ria apenas em dióxido de carbono     e água    , embora o dióxido de carbono colabore 
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com a degradação da camada de ozônio e tenha influência no efeito estufa ele não é conside-

rado diretamente prejudicial ao meio ambiente. 

Porém, como a combustão não ocorre perfeitamente, além do     e     estão pre-

sentes nos gases de escape o monóxido de carbono, CO, hidrocarbonetos não queimados, HC, 

entre outros. 

A mistura estequiométrica, razão ar-combustível para se ter uma combustão comple-

ta, para a gasolina é de aproximadamente de 13:1, ou seja, 13 partes de gasolina para 1 parte 

de ar, e de 9:1 para o etanol. Para se detectar o quanto a mistura ar-combustível desvia do 

valor estequiométrico, define-se o coeficiente de ar lambda, (λ), como sendo a relação entre 

mistura ar-combustível admitida no interior do cilindro e a mistura estequiométrica: 

 

  
                       

                      
 

 

 

Assim podemos classificar da seguinte forma: 

λ<1,0 – mistura rica (deficiência de ar) 

λ=1,0 – mistura estequiométrica 

λ<1,0 – mistura pobre (excesso de ar) 

 

A seguir serão apresentados os principais gases poluentes emitidos à atmosfera por 

um motor Otto, e seus efeitos tóxicos. 

 

2.5.1 Emissão de CO 

 

Segundo MILHOR (2002), em condições de mistura rica, o monóxido de carbono é 

produto da combustão incompleta da mistura, portanto, a emissão de CO é fortemente depen-

dente da razão ar-combustível. A concentração de CO no cilindro é alta durante a combustão, 

enquanto que na subsequente fase de expansão, uma porção é oxidada formando    .  
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Por outro lado, em condições de mistura pobre (excesso de ar), a emissão de CO é 

baixa e é proporcional ao lambda, sendo dependente da não homogeneidade da mistura e de 

flutuações em sua composição entre cada ciclo.  

A emissão de CO em função da constante de ar pode ser vista na Figura 6. 

Figura 6 - Emissão de CO e HC em função do coeficiente de ar λ 

 

Fonte: Adaptação MILHOR (2002). 

 

O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro. Esse gás é tóxico devido à sua 

alta afinidade com a hemoglobina do sangue, o que causa falta de oxigênio no organismo e 

pode causar o óbito. 

 

2.5.2 Emissão de HC 

 

MILHOR explica também que, como no caso do CO, deficiência de ar leva a com-

bustão incompleta da mistura ar-combustível, e portanto, à emissão de hidrocarbonetos não 

queimados. Desta forma, a alta emissão de HC, ocorre na faixa de mistura rica e diminui à 

medida que λ aumenta. Na faixa de mistura rica a emissão de HC aumenta novamente. Con-

forme pode ser visto na Figura 6 a região de emissão mínima de HC fica em torno de λ = 1,1 

a 1,2. 
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2.6 Gás Natural 

 

A primeira notícia que se tem do uso de substâncias gasosas como combustíveis foi 

feita pelos chineses, por volta do século IX. Segundo os registros da época, os chineses cana-

lizavam um gás combustível por meio de tubos de bambu e usavam-no para iluminação.  

A primeira produção de um gás combustível proveniente do carvão ocorreu por volta 

de 1665, na Inglaterra, e sua primeira utilização foi também em iluminação, em 1792. Pouco 

tempo depois, as companhias de gás começaram a se organizar e a fabricação começou a ser 

feita em bases comerciais, construindo uma infraestrutura de transporte que será utilizada, 

posteriormente, pelo gás natural. 

Desde a Revolução industrial, no século XVIII, a expansão demográfica vem dei-

xando cada vez mais evidente que nem os recursos naturais, nem a força de recuperação da 

natureza são ilimitados. Por isso, é preciso buscar novas formas de aproveitamento das fontes 

de energia.  

A substituição do gás de carvão pelo gás natural ocorreu em torno da década de 

1950, nos EUA. Até a metade do século XX os norte-americanos eram responsáveis por cerca 

de 95% do consumo mundial de gás natural. Devido a falta de petróleo um dos principais paí-

ses a desenvolver o uso de gás combustível em automoveis foi a Itália a partir da década de 

1950. No início era utilizado GLP (gás liquefeito do petróleo). Em seguida foi utilizado o gás 

natural veicular (Gás Metano). 

A utilização do gás natural como combustível para veículos vem ganhando espaço 

crescente. São mais de 2 milhões de unidades instaladas no Brasil, e por 47 países da Europa, 

América do Norte e do Sul e Ásia, como Alemanha, Estados Unidos, China e Brasil (GAS-

NET).  

 

2.6.1 Gás Natural no Brasil 

 

Com as descobertas de óleo e gás natural na Bahia, em 1947, iniciou-se seu uso em 

indústrias, desta região. Em 1980 ocorreram grandes descobertas de óleo è gás natural na Ba-

cia de Campos, no Rio de Janeiro. A distribuição para São Paulo iniciou em 1988. 
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O programa brasileiro teve inicio no final da década de 1980 com a elaboração do 

PLANGAS - Plano Nacional de Gás pra uso no transporte. O plano tinha como objetivo a 

substituição do óleo Diesel uma vez que esse combustível corresponde a aproximadamente 

52% do consumo energético do país, enquanto o gás natural representava apenas 1,8% desse 

total. 

Nesta oportunidade foram criadas as primeiras comissões governamentais para o es-

tudo da substituição do óleo Diesel utilizado pelos veículos de transporte de carga e de passa-

geiros (ônibus). 

No entanto, a pequena diferença entre os preços do gás natural e do óleo Diesel invi-

abilizava economicamente a conversão da frota nacional. Aliados a esses fatores, a falta de 

infraestrutura de abastecimento dificultava a implantação do programa. Para ampliar o projeto 

e criar uma estrutura de abastecimento, foi liberado no final de 1991 o uso de Gás Natural 

para táxis, posteriormente para as frotas cativas de empresas e inaugurou-se o primeiro posto 

público de abastecimento no Brasil, que está localizado no Rio de Janeiro. 

Somente a partir desta medida, o programa de gás natural brasileiro iniciou seu de-

senvolvimento efetivamente. Viabilizou-se, então, o gás natural como combustível alternati-

vo, seja para o álcool, a gasolina ou mesmo para o Diesel - em função das suas qualidades, do 

seu preço competitivo, reservas e aspectos positivos em relação ao meio ambiente. 

A conversão para o gás natural tornou-se, então, extremamente atrativa para os pro-

prietários de táxis. A demanda pelo combustível passou a ter um ritmo de crescimento cons-

tante, estimulando as distribuidoras a investirem na abertura de novas estações de abasteci-

mento nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

O uso do Gás Metano Veicular (GMV), no Brasil, se deu pra efetivamente, com a li-

beração para veículos particulares no inicio de 1996 e a implantação das medidas sugeridas ao 

Governo. 

Em 2006 foi fabricado, por uma empresa italiana, o primeiro veículo com GNV de 

fábrica. Já em 2007 chegou ao mercado a primeira picape média no Brasil com esse recurso 

com um motor 2.3l a gasolina, preparado para conversão ao GNV, com manutenção e garantia 

de fábrica.  
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2.7 Sistema de injeção eletrônica multiponto de GNV 

 

Desenvolvido pela companhia italiana Zavoli, este equipamento é uma versão bastante 

interessante e mais acessível do equipamento de última geração de injeção multiponto de 

GNV para motores 4, 6 e 8 cilindros. Atende todas as normas e exigências nacionais e inter-

nacionais, totalmente configurável via software e auto-ajustável. 

A seguir são mostrados os componentes do kit 5ª geração Zavoli. 

 

2.7.1 Redutor de Pressão 

 

O redutor de pressão (Figura 7) tem a função de reduzir a alta pressão vinda do cilin-

dro reservatório, que entra no redutor com uma pressão de aproximadamente de 220 bar e sai 

com uma pressão em torno de 4 bar. Este tipo de redutor de injeção direta é bem diferente dos 

convencionais, possuindo dimensões reduzidas o que facilita a instalação possui sensor de 

temperatura integrado e atende quase todas as faixas de potências dos veículos. 

 

Figura 7 - Redutor de pressão 

 

Fonte: GasNet. 
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2.7.2 Eletroinjetor 

 

Os eletroinjetores (Figura 8) funcionam sob as mais severas condições de vibração, 

interferências eletromagnéticas e suportam temperaturas de -40°C até 135ºC. Foram projeta-

dos para durabilidade de mais de 100 mil quilômetros. 

Figura 8 - Eletroinjetores 

 

Fonte:GasNet 

 

 

2.7.3 Unidade de Controle Eletrônico 

 

Esta unidade de controle eletrônico (Figura 9) utiliza a lógica de controle idêntica aos 

sistemas de injeção eletrônica de gasolina. Possui processador Motorola idêntico aos módulos 

de injeção eletrônica de gasolina ou etanol utilizando a arquitetura AID em sua construção de 

software. Suas estratégias podem atender todas as normas mundiais de emissões e permite 

total configuração do mapa de injeção, permitindo a menor perda de potência possível com o 

combustível gás natural. 

 

Figura 9 - Unidade de Controle Eletrônico da injeção do GNV 

 

Fonte:GasNet 
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2.7.4 Filtro GNV 

 

O sistema conta com um dispositivo de filtragem de combustível que permite a com-

pleta separação de qualquer vestígio de óleo que possa vir a estar presente no combustível de 

abastecimento, oriundo de compressores em mau estado. 

 

Figura 10 - Filtro GNV 

 

Fonte:GasNet 

 

 

 

2.7.5 Chave Comutadora 

 

A chave comutadora (Figura 11) apresenta tamanho reduzido, pode ser adaptada nos 

painéis, possui estratégias para gasolina e gás. Na parte de baixo pode ser visualizado o nível 

de gás presente no cilindro. Com gerenciamento através da ECU, o sistema comuta automati-

camente de gasolina para gás e vice-versa sem perceber qualquer oscilação. 

 

Figura 11 - Chave comutadora 

 

 Fonte:GasNet 
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2.7.6 Cilindro de Testes  

 

Para conclusão da adaptação do sistema GNV foi necessário a instalação do cilindro 

reservatório de combustível. Devido o sistema trabalhar em alta pressão, em torno de 220 bar, 

o cilindro utilizado é específico para esta aplicação, portanto é necessário que seja uma peça 

única, sem emendas, para suportar a alta pressão. Nos casos registrados de acidentes envol-

vendo veículos GNV o motivo é a utilização de cilindros que não tenham sido projetados para 

armazenamento de GNV e condições irregulares e inadequadas dos cilindros de abastecimen-

to. Os cilindros comercializados no Brasil são mostrados na Tabela 1 junto com um compara-

tivo das capacidades entre os reservatórios dos três combustíveis. 

Tabela 1 – Cilindros comercializados no Brasil e comparativo da capacidade dos reservtórios de combustível 

Capacidade Reservatórios 

Cilindro (m³)  Gasolina(l)  Etanol(l) 

24,5 22 30 

21 19 25 

17 25 31 

15 21 28 

2 x 7,5 20 26 

7,5 10 13 

   

 
Fonte: O autor. 

 
O cilindro ideal para a adaptação na motocicleta seria um com capacidade volumétri-

ca de 2 m³, similar ao que é comercializado na Argentina (Figura 12), porém como aqui no 

Brasil não é comercializado um cilindro com esta capacidade foi utilizado um suporte com 

um cilindro externo de 7,5 m³ para possibilitar a execução dos testes (Figura 13). 

Figura 12 - Cilindro 2m³ comercializado na Argentina pela empresa Ecopos 

 

Fonte: Ecopos. 
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Figura 13 - Calibração do motor com cilindro 7,5m³ externo . 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Como melhoria futura propõe-se a importação de um cilindro de 2m³ da Argentina 

para adaptação na motocicleta para que seja possível executar testes além do dinamômetro de 

rolo. Com o cilindro de 2 m³ presumi-se que se tenha a capacidade do equivalente a 2,6 l de 

gasolina e 3,4 l de etanol. O item 3 detalha os testes que foram executados com a motocicleta 

e a metodologia aplicada nos ensaios. 

 

 

3 TESTES 

 

Para realização dos testes de desempenho e emissões de poluentes foi adquirido uma 

motocicleta no leilão do CIRETRAN de São Bernardo do Campo. A motocicleta arrematada 

trata-se de uma Honda CG Fan 150 ESi, a moto é originalmente bicombustível, ou seja, pode 

ser alimentada com gasolina (E25), etanol (E100) ou em qualquer proporção dos dois com-

bustíveis. O motor é gerenciado por um sistema de injeção programada de combustível PGM-

FI e possui características descritas na Tabela 2: 
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Tabela 2 - Características do motor da motocicleta Honda CG Fan 150 ESi – Fonte: Manual Honda 

 

 

3.1 Metodologia 

 

Neste capítulo está descrita a metodologia utilizada durante os testes, como também 

algumas particularidades e limitações da motocicleta e do sistema GNV. Antes da execução 

dos testes a motocicleta passou por uma revisão geral na oficina WM motos, onde foi trocado 

o óleo lubrificante e lubrificada a relação de transmissão, como os sistemas de admissão e 

ignição estavam em boas condições não foi necessário realizar intervenções nestes sistemas. 

Com o auxílio da empresa Chiptronic, que forneceu o equipamento de diagnóstico MotoDiag, 

foi realizado a leitura do código de falha e a limpeza da memória de falhas da unidade de con-

trole eletrônico (UCE) da motocicleta. Após a etapa de revisão a motocicleta foi levada ao 

laboratório de emissões de motocicletas do Instituto Mauá de Tecnologia. Nos testes foi utili-

zado o dinamômetro de rolo, para simular as condições de pista e o medidor de emissões de 

poluentes (Diagnosis 4000 da AVL). Através de um software específico para automatizar a 

velocidade do dinamômetro foi possível coletar dados de velocidade e torque.  

O estudo realizado foi baseado em um teste comparativo, ou seja, definiu-se uma me-

todologia e esta foi aplicada a todos os tipos de combustíveis para efeito de comparações. A 

automação do dinamômetro mediu e forneceu dois importantes parâmetros para o estudo que 

foram a velocidade do veículo e o torque da roda no rolo do dinamômetro, e estes dois parâ-

metros foram utilizados como referências na análise dos dados. As velocidades definidas fo-

ram de 100 km/h a 20 km/h com um intervalo de 20 km/h entre elas e com marchas engrena-
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das de 5ª a 2ª marcha respectivamente e em cada condição. Para avaliação do gases foram  

medidos os níveis de emissões de monóxido de carbono (CO%Vol), Dióxido de carbono 

(   %Vol), Hidrocarbonetos (HC_ppm_ HEX) e Oxigênio (O2%Vol).  

 

3.2 Descrição do ensaio 

 

Com o tanque abastecido com gasolina comum brasileira tipo C a motocicleta ficou 

em funcionamento em marcha lenta por dez minutos para que fosse queimado qualquer com-

bustível que por ventura pudesse estar na tubulação de combustível e também para que a mo-

tocicleta fizesse seu aprendizado de combustível. Depois de estabilizada a motocicleta foi 

levada ao dinamômetro de rolo. Para exaustão dos gases emitidos pela motocicleta foi conec-

tado um mangote ao seu tubo de descarga de escape e uma mangueira coletora que direcionou 

os gases para uma área externa ao laboratório através de um exaustor. Uma parcela dos gases 

que passavam pela mangueira coletora era direcionada a uma caixa coletora para baixar a 

temperatura dos gases para por fim serem inseridos no aparelho de medição de emissões. To-

do este procedimento é importante tendo em vista que os testes realizados foram em alta velo-

cidade, portanto tiveram uma grande quantidade de gases e em alta temperatura e que podem 

danificar o equipamento de medição de emissões, existe também outro fator que é a formação 

de água na saída do escape, que também é considerado bastante prejudicial ao equipamento. 

As medições só foram realizadas com a motocicleta estabilizada e durante a fase de estabili-

zação os gases de escape eram levados integralmente para a área externa ao laboratório. 

Figura 14 - Motocicleta no laboratório. 

 

Fonte: O autor. 
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Depois de certificado que o combustível que estava sendo utilizado era a gasolina 

comum brasileira tipo C a motocicleta foi submetida, através da automação do dinamômetro, 

a uma velocidade fixa de 100 km/h em 5º marcha com posição do acelerador em 100% de 

carga, assim foi possível medir o torque da roda no rolo do dinamômetro, ou seja, foi possível 

medir o torque gerado pela motocicleta. O tempo de estabilização da motocicleta no dinamô-

metro de rolo para cada condição definido foi de 60 segundos 

Após o tempo determinado de aproximadamente 60 segundos que a motocicleta es-

tava no dinamômetro foi conectado a mangueira, que coleta parte dos gases e em baixa tem-

peratura, no equipamento medidor de gases e foi possível coletar manualmente e com o auxí-

lio de uma planilha os níveis de emissões que eram mostrados diretamente no display do e-

quipamento, o tempo para estabilização dos valores no equipamento de emissões era de apro-

ximadamente 30 segundos. 

Desta mesma forma os ensaios foram realizados para todas as demais velocidades, 

com a única diferença que conforme a velocidade diminuía também era reduzida a relação de 

marchas para que a motocicleta mantivesse a mesma faixa de torque, conforme citado anteri-

ormente. 

Visando atingir uma boa confiabilidade nos resultados foi realizada uma bateria de 

três ensaios para cada tipo de combustível e calculada suas médias. Como citado anteriormen-

te o primeiro ensaio realizado foi com gasolina comum brasileira tipo C e o segundo ensaio 

com etanol comum brasileiro.  

Para realização da segunda série de ensaios com etanol comum brasileiro foi neces-

sário o aprendizado do combustível que durou aproximadamente 30 minutos funcionando em 

cargas parciais. Para certificar da troca do combustível teve-se o auxilio do código da luz de 

combustível que já vem integrada na motocicleta, e também a verificação e limpeza da memó-

ria de avarias com o aparelho de diagnóstico. A motocicleta fez a aprendizagem do combustí-

vel e mais uma série de três ensaios foi realizada aplicando a mesma metodologia citada ante-

riormente utilizando o combustível etanol comum brasileiro. Estes seis ensaios realizados 

serviram de baseline original do veículo e foi possível estratificar os seguintes gráficos de 

desempenho, emissão de monóxido de carbono (CO), emissão de dióxido de carbono (   ), 

emissão de oxigênio (O2) e emissão de hidrocarbonetos (HC) que servirão como base para as 

comparações e ajudará a entender as conclusões obtidas. 
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3.3 Baseline 

 

Para realização das comparações o veículo foi testado em suas condições originais e 

com o levantamento destes dados criou-se um baseline, que se tornou uma referência para a 

calibração da motocicleta quando estiver atuando com o combustível gasoso. Os dados obti-

dos foram desempenho através do torque, monóxido de carbono (CO%Vol), Dióxido de car-

bono (   %Vol), Hidrocarbonetos (HC_ppm_ HEX) e Oxigênio (  %Vol). 

 

3.3.1 Desempenho 

 

O gráfico representado na Figura 15 apresenta o torque em sua unidade o N.m (New-

ton metro) obtido no rolo do dinamômetro em relação as velocidade apresentadas em km/h 

(quilometro por hora) dos combustíveis gasolina comum brasileira tipo C e álcool comum 

brasileiro. 

 

Figura 15 - Baseline Desempenho. 

 
Fonte: O autor. 
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3.3.2 Emissão de Monóxido de Carbono (CO) 

Monóxido de carbono – inodoro e incolor, o CO é extremamente tóxico. Respirá-lo 

em uma concentração de 0,3% em volume mata em minutos. O gás se combina aos glóbulos 

vermelhos do sangue, impedindo o transporte de oxigênio. A eficiência dos catalisadores e 

sistemas de gerenciamento de motores atuais elimina até 99% do CO emitido [MARTINS, 

2005]; 

Figura 16 - Gráfico: Emissão de Monóxido de carbono (CO). 

 
Fonte: O autor 

 

3.3.3 Emissão de Dióxido de Carbono (   ) 

Dióxido de carbono (   ) – compõe cerca de 18% dos gases eliminados. Apesar de 

não ser considerado poluente é um dos responsáveis pelo efeito estufa contribuindo de forma 

significativa para a elevação da temperatura global [HEISLER, 2002]; 

Figura 17 - Gráfico emissão Dióxido de carbono (   ). 

 
Fonte: O Autor 
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3.3.4 Emissão Hidrocarbonetos (HC) 

 

Hidrocarbonetos – correspondem ao combustível não queimado, ou queimado parci-

almente. Forma fuligem, aquela substância que escurece os tubos de descarga dos carros e é 

um parâmetro muito interessante nas análises de estequiometria da mistura. 

Figura 18 - Gráfico: Emissão de Hidrocarboneto (HC). 

 
Fonte: O autor. 

 

 

3.3.5 Emissão Oxigênio (O2) 

 

Oxigênio e gases inertes – cerca de 1% dos gases do escapamento. Corresponde ao 

oxigênio que não reagiu com o combustível durante a queima e os outros gases que compõe o 

ar atmosférico em reduzida quantidade, tais como argônio, hélio etc. [PELLIZA, 2003]. Tam-

bém é importante na interpretação da estequiometria da mistura na análise dos resultados. 

Figura 19 - Gráfico: Emissão de Oxigênio (O2). 

 
Fonte: O autor. 
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3.4 Instalação e calibração do sistema GNV 

Na próxima etapa do estudo foi instalado na motocicleta um kit GNV de 5ª geração 

Zavoli que é um sistema específico para veículos com injeção eletrônica de combustível. O kit 

é composto basicamente por um cilindro de gás, válvula de abastecimento, redutor, unidade 

de controle eletrônico (UCE), chave comutadora e tubulações. O gás que sai do cilindro de 

alta pressão, aproximadamente 220 bar, passa pelo redutor e sai com uma pressão de aproxi-

madamente 4 bar que vai para o eletroinjetor, mas antes passa por um filtro e por um ponto de 

medição de temperatura do combustível. O eletroinjetor localizado bem próximo à admissão 

injeta o gás através de uma tubulação instalada na entrada da admissão do motor. O gerenci-

amento do eletroinjetor é feito através de uma unidade de controle eletrônico do GNV que 

obtém sinais dos sensores da motocicleta e usa a calibração original motor do veículo para 

realizar as correções necessárias no tempo de injeção do combustível gasoso. Este módulo 

eletrônico possui integração com o software (Figura 21) fornecido pelo fabricante no qual é 

possível realizar a leitura dos parâmetros do motor em tempo real como rotação do motor, 

temperatura do óleo, tempo de injeção de combustível e pressão atmosférica no coletor de 

admissão e também atuar no mapa de correção do tempo de injeção de combustível gasoso. 

Na Figura 20 é mostrado em detalhe o sistema de GNV instalado na motocicleta. 

Figura 20 - Sistema GNV 5ºGeração. 

. 
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Figura 21 - Software Alisei de interface com sistema GNV. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

3.5 Primeiro Teste com GNV 

 

Com o sistema de GNV instalado e configurado de acordo com motor utilizado a 

mesma sequência de testes foi realizada fornecendo uma base de dados para análises compa-

rativas dos resultados. Durante a instalação e calibração do motor notou-se algumas limita-

ções do Kit GNV 5ª Geração. 

 

3.6 Limitações do Kit GNV 5ª Geração  

 

De fato tiveram-se algumas restrições que influenciaram significativamente nos re-

sultados. A principal restrição técnica foi no módulo de controle eletrônico do GNV que limi-

tava eletronicamente a rotação máxima do equipamento em 7500 rotações por minuto (rpm), 

sendo que conforme descrição do manual técnico da motocicleta o motor atinge sua potência 

máxima na rotação de 8500 rpm, portanto, nas condições de potência máxima o módulo ele-

trônico do GNV limita a rotação do motor desligando o eletroinjetor, e este parâmetro não 

pode ser alterado já que é uma característica do equipamento GNV, e já vem configurado pre-

viamente pelo fabricante do módulo.  

Outra limitação notada durante a calibração foi que o eletroinjetor estava superdi-

mensionado para a aplicação. O kit GNV 5ª geração utilizado é de um carro 2.0 l com quatro 
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cilindros, portanto tem-se que cada eletroinjetor é responsável por um cilindro de 500 cm³, e o 

motor utilizado tem a capacidade volumétrica de apenas 150 cm³, ou seja, o eletroinjetor pos-

sui vazão três vezes maior que o necessário. 

 

3.7 Análise dos resultados do 1º teste com GNV 

 

Com base nos dados levantados e analisados foi possível plotar as curvas comparativas 

entre combustíveis, mostrado nos próximos tópicos. 

 

3.7.1 Gráfico Desempenho 

 

Foi possível observar na Figura 22 uma perda de desempenho com o combustível 

GNV, esta perda ocorreu devido às limitações que foram detalhadas anteriormente. É percep-

tível o acontecimento do fenômeno da limitação da rotação na velocidade de 100 km/h onde 

foi observado um torque negativo medido pelo dinamômetro de rolo. Para comprovar foi des-

ligado o controle de rotação do dinamômetro, ou seja, ele rodou livre, e condicionada a moto-

cicleta na condição de plena potência utilizando GNV, a fim de verificar sua velocidade má-

xima, foi constatado a velocidade máxima de 90 km/h, portanto isso explica por que o torque 

na condição de 100 km/h marca valor negativo, pois neste momento quem esta sendo a roda 

motora é o dinamômetro que através de seu controle eletrônico mantém o sistema em veloci-

dade constante de 100km/h. 

Figura 22 - Desempenho E24, E100 e GNV. 

 
Fonte: O autor. 
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Outro fator que interferiu nos resultados foi a calibração do motor ter sido realizada 

com o veículo parado e sem carga, portanto verificou-se a necessidade de se realizar uma ca-

libração no módulo eletrônico do GNV com o veículo funcionando em plena carga. Outros 

dados que puderam ser coletados e analisados foram os índices dos gases de emissão de esca-

pamento que serão descritos a seguir: 

3.7.2 Gráfico de Emissão Monóxido de carbono (CO) 

 

Na Figura 23 pode se observar uma grande redução nos níveis de emissões de mo-

nóxido de carbono (CO), levando o índice cair praticamente para emissão zero. 

 

Figura 23 - Emissão de Monóxido de carbono (CO). 

 
Fonte: O autor. 

 

3.7.3 Gráfico de Emissão Dióxido de carbono (   ) 

 

Na Figura 24 pode ser observado que houve uma redução do nível de dióxido de 

carbono, porém este índice relacionado com os próximos índices é possível verificar que o 

veículo não estava apresentando uma mistura estequiométrica e sim uma mistura pobre, pois 

um dos resultados de uma combustão estequiométrica é o    , e a redução neste índice indica 

que não estava sendo realizada uma combustão completa dentro do cilindro. Um fator que 

pode ter interferido significativamente para este resultado é a falta de um dispositivo que adi-

ante o ponto de ignição do motor, pois como se é conhecido os gases possuem um tempo de 

queima mais lento do que a gasolina e o etanol, portanto seria recomendável incluir um dispo-
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sitivo que faça esta função no sistema, e inicie a combustão alguns graus antes do ponto de 

ignição original do veículo.  

Figura 24 - Gráfico de Emissões Dióxido de carbono (   ). 

 
Fonte: O autor.  

 

 

3.7.4 Gráfico de Emissão de Hidrocarbonetos (HC) 

 

Na Figura 25 e na Figura 26 fica mais evidente que houve uma má combustão den-

tro do cilindro, pois existe grande quantidade de hidrocarbonetos, que nada mais é do que 

combustível não queimado no gás de escapamento, e oxigênio que não reagiu com o combus-

tível durante a queima. 

Figura 25 - Gráfico: Emissão de Hidrocarboneto (HC). 

 
Fonte: O autor. 
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3.7.5 Gráfico: Emissão de Oxigênio (O2) 

Como era esperado existindo combustível sem queimar também é encontrado oxigê-

nio intacto na saída de gás de escapamento. 

Figura 26 - Gráfico: Emissão de Oxigênio (O2). 

 
Fonte: O autor. 

 

Nesta primeira etapa do teste foi importante a análise dos dados para obter parâme-

tros inicias que indicaram o caminho para implementar as melhorias necessárias para corrigir 

os problemas de estequiometria e de limitação técnica do equipamento, para que se consiga 

atingir ao menos uma boa dirigibilidade para a motocicleta. 

 

3.8 Segundo teste com GNV e nova calibração 

 

Buscando encontrar alternativas para eliminar ou minimizar os efeitos das limitações 

técnicas encontradas, foram buscadas soluções que pudessem ser empregadas visando à me-

lhoria da dirigibilidade da motocicleta e realizar a correção da estequiometria da mistura, mais 

uma vez a moto foi colocada no dinamômetro e realizada a calibração do motor do veículo em 

carga, feita as correção no mapa de injeção com o auxílio do equipamento de diagnostico e do 

software do módulo GNV, como é mostrado na Figura 27. 
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Figura 27 - Mapa de calibração do módulo GNV. 

 
Fonte: O autor 

 

 

Uma das soluções encontradas para melhorar a dirigibilidade do veículo foi realizar a 

troca do combustível gasoso pelo combustível líquido nas rotações acima de 6800 rpm, assim 

em condições que o condutor necessitar de potência para realizar alguma manobra a motoci-

cleta irá apresentar uma boa e rápida resposta. 

 
Figura 28 - Tela de configuração rotação AliseiN. 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Com a motocicleta calibrada e os parâmetros configurados foi realizada uma nova 

série de testes. Os resultados obtidos serão comentados no próximo tópico. 
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3.8.1 Gráfico: Desempenho 

 

 

A Figura 29 apresenta um comparativo entre o torque da motocicleta no dinamôme-

tro em relação com as velocidades estipuladas, as duas primeiras linhas acima na cor preta e 

vermelha representam o desempenho do veículo funcionando com os combustíveis gasolina e 

álcool, respectivamente, com o sistema de injeção original da motocicleta. A linha verde re-

presenta o primeiro teste realizado com o combustível GNV quando a calibração ainda neces-

sitava de ajustes e havia limitações na rotação máxima do veículo e a linha azul representa o 

segundo teste realizado com o combustível GNV, desta vez já com as alterações na calibração 

do módulo eletrônico GNV e ajustes nos parâmetro de corte de rotação.  

 

Figura 29 - Gráfico de Desempenho. 

 
Fonte: O autor. 

 

É possível ver claramente na Figura 29 nas velocidades de 80 km/h e 100 km/h o 

momento em que a motocicleta comutou do combustível gasoso para o combustível líquido, 

que neste caso era o álcool, a motocicleta apresentou desempenho de acordo com os medidos 

anteriormente. Na faixa de velocidade de 20 km/h a 60 km/h foi possível verificar melhora no 

rendimento do motor, que se aproximou ao desempenho dos combustíveis líquidos. Houve 

uma perde de apenas 21% muito superior ao primeiro teste que teve uma perda de 59%. O 

torque médio para os combustíveis gasolina e álcool ficou em 86,44Nm e no GNV ficou em 

68,32Nm. A seguir nas análises dos gráficos de emissões é possível verificar os motivos de 

tais melhorias no desempenho. 
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3.8.2 Gráfico: Emissão de Monóxido de carbono (CO)  

 

A linha azul do gráfico da Figura 30 representa a redução no nível de emissão de 

monóxido de carbono. Também na faixa de velocidade de 20 km/h a 60 km/h, que era o mo-

mento em que o módulo eletrônico estava trabalhando apenas com o combustível GNV, os 

índices de monóxidos de carbono se mantiveram reduzidos. Nas velocidades de 80 km/h a 

100 km/h os índices voltaram a patamares em que se encontram os combustíveis líquidos. 

Ainda assim o valor médio de emissão de CO com o GNV ficaram abaixo do que no combus-

tível liquido, na qual o GNV ficou com uma média de emissão de CO de 3,06(%Vol) enquan-

to a média de emissão de CO dos combustíveis líquidos foi de 6,79(%Vol), isto representa 

uma redução de 54% no nível médio de emissões de monóxido de carbono. 

Figura 30 - Emissão de Monóxido de carbono (CO). 

 
Fonte: O autor. 

 

 

3.8.3 Gráfico: Emissão de Dióxido de carbono (   ) 

 

O gráfico de dióxido de carbono comprova que quando se tem uma mistura de ad-

missão estequiométrica é possível obter melhora no desempenho, e isto é mostrado na Figura 

31, pois como resultado de combustão completa é gerado    . Como são mostrados os índi-

ces do GNV trabalharem na mesma faixa que os combustíveis líquidos. 
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Figura 31 - Emissão de Dióxido de carbono (   ). 

 
Fonte: O autor. 

 

3.8.4 Gráfico: Emissão de Hidrocarboneto (HC) 

 

Nas Figura 32 e Figura 33 é confirmada a estequiometria da mistura vendo que o ín-

dice de HC foi reduzido e ainda se manteve menor que o dos combustíveis líquidos, mostran-

do assim que o GNV leva vantagem aos demais combustíveis em questão.  

 

Figura 32 - Emissão de Hidrocarboneto (HC). 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Se comparado com a gasolina, por exemplo, calculando-se a média dos valores nos 

índices de HC da gasolina temos um valor de 185ppm_HEX quanto para o GNV o valor de 
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81ppm_HEX, uma redução de 44% na emissão de HC lançado na atmosfera, a seguir é mos-

trado o detalhe a emissão de HC comparado entre a gasolina e o GNV.  

 

Figura 33 - Detalhe Emissão de Hidrocarboneto (HC). 

 
Fonte: O autor. 

 

3.8.5 Gráfico: Emissão de Oxigênio (O2) 

 

Conforme é constatada pela Figura 34, a redução no índice de O2 indica que não 

houve sobra de oxigênio, quando ocorre a combustão no interior do cilindro as moléculas de 

oxigênio oxidam os hidrocarbonetos e pode ser visto que não houve sobra nem de oxigênio e 

nem hidrocarboneto, portanto houve uma combustão estequiométrica no interior do cilindro.  

Figura 34 - Emissão de Oxigênio (O2). 

 

Fonte: O autor  
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4 CONCLUSÃO 

 

A utilização de combustíveis gasosos no Brasil ainda é pouco difundida, nas grandes ci-

dades ainda se tem poucos veículos que utilizam deste combustível, a maior concentração de 

veículos está situada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Para tornar comum o uso do 

GNV é necessário um investimento em postos de abastecimento, hoje em São Paulo existe 

cerca de quatro mil postos de abastecimentos autorizados a fornecer gás natural veicular. 

Conforme o objetivo proposto foi possível constatar as vantagens em utilizar o GNV e 

demonstrar que a aplicação em motocicletas é possível e viável tanto na questão ambiental 

como financeiramente. Utilizando o cilindro de 1,8m³, instalado na motocicleta, estima-se um 

custo de R$ 2,40 para abastecê-lo completamente e calcula-se uma autonomia de 80 km. 

Comparado à gasolina, com mesmo custo de R$ 2,40 obtém-se um litro de gasolina, que pro-

porciona uma autonomia de aproximadamente 40 km. Portanto com o uso do GNV a autono-

mia do veículo é superior com o mesmo custo para o usuário, desta forma o uso do GNV se 

mostra viável economicamente. 

Como se pode observar nos gráficos os resultados positivos foram em relação à redução 

nos índices de monóxidos de carbono (CO) que nos combustíveis líquidos atingiram índices 

superiores a 6%Vol enquanto no GNV os resultados ficaram pouco mais de 3%Vol, isto mos-

tra uma redução de 54% no nível médio de CO, a redução no índice de hidrocarbonetos (HC) 

é um importante resultado, pois se tem um maior aproveitamento do combustível injetado no 

interior do cilindro. Outro resultado considerado positivo é a boa dirigibilidade e desempenho 

satisfatório na condução da motocicleta. É possível a obter melhoria do sistema de GNV e 

deixar a motocicleta com o torque ainda mais próximo do original realizando ajustes no mapa 

de injeção de combustível e incluindo um sistema que controle do ponto de ignição. A próxi-

ma etapa do estudo, que é o controle do ponto de ignição, ainda esta em desenvolvimento e 

após a implantação do sistema muitos outros resultados serão levantados para a finalização 

deste estudo. Com o desenvolvimento deste trabalho espera-se contribuir para os estudos e 

pesquisas acadêmicas nas áreas de combustíveis alternativos, motores de combustão interna, 

aplicações do GNV, entre outras áreas que podem se beneficiar deste estudo e ainda desen-

volver conhecimento e aspectos profissionais nos envolvidos com o projeto. 
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