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Resumo 

O sistema diesel-gás proporciona a flexibilidade em motor ciclo diesel que passa a 

possuir além da opção de utilizar puramente óleo diesel como combustível, conta com a 

vantagem de se utilizar óleo diesel combinado com gás natural veicular. Neste caso, o motor 

utiliza o óleo diesel para que a mistura ar-GNV seja inflamada, análogo a vela de ignição dos 

motores ciclo Otto que utilizam gasolina, etanol ou gás natural. Este trabalho traz a análise do 

sistema visando os aspectos ambientais, financeiros e técnicos, além de estudos de caso em 

motores e resultados práticos que foram apresentados, tornam o sistema diesel-gás uma opção 

vantajosa em relação aos motores que utilizam apenas óleo diesel como combustível. 
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Abstract 

The diesel- gas system provides the flexibility engine diesel cycle which happens to 

have plus the option to use pure diesel oil as fuel, has the advantage of using diesel combined 

with compressed natural gas. In this case, the diesel engine uses for the CNG air mixture is 

ignited, the spark plug analogue of Otto cycle engines using gasoline, ethanol, or natural gas. 

This paper presents an analysis of the system aimed at the environmental, financial and 

technical, as well as case studies on engines and practical results that were presented, make 

the diesel - gas system an advantageous option for engines using only diesel oil as fuel. 

 

Keywords: Flexibility, Diesel, Vehicular Natural Gas, Internal Combustion Engine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A degradação ambiental é um tema de grande importância, visto a preocupação em não 

extinguir os recursos naturais para as próximas gerações. Dentre as principais formas de 

degradação, a poluição do ar ganha destaque devido aos seus danos causados ao meio 

ambiente e para a saúde humana. Veículos automotores são considerados como as principais 

fontes de poluição em centros urbanos, especialmente os movidos a óleo diesel devido as 

características de queima e o fato de ser um combustível considerado pesado, o que causa 

maiores emissões de poluentes (Instituto Ambiental do Paraná em 2016). 

 De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU 

2004), em São Paulo, “os veículos a óleo diesel correspondem a 32% da emissão de 

particulados e 48% de SOx. Além disso, estes veículos são os principais agentes emissores 

dos óxidos de nitrogênio (NOx), com uma emissão de 78% do total da região”. 

Diante desta situação, o sistema diesel-gás que funciona através da combinação de óleo 

diesel e com o gás natural veicular (GNV), se apresenta como uma alternativa que visa 

minimizar os impactos ambientais por emissão de poluentes, visto que o gás natural veicular 

apresenta menor índice de emissão de poluentes em relação ao óleo diesel. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A motivação para o desenvolvimento do trabalho são os aspectos ambientais, e 

econômicos do cenário mundial aliado a forte tendência de popularização desta tecnologia em 

um futuro próximo devido aos seus benefícios agregados. 

Dentre os principais fatores econômicos, podemos destacar a variação do preço do 

petróleo e sua disponibilidade ao redor do mundo, a figura a seguir apresenta dados da 

Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) sobre as reservas de petróleo ao 

redor do mundo relativo ao ano de 2014. 
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Figura 1: Reserva de petróleo mundial. (APETRO,2014) 

Aliado a fatores políticos, estes dados apresentados estão diretamente ligados a variação 

do preço do petróleo devido a demanda de cada mercado, a figura abaixo ilustra esta variação 

ocorrida no período de 1970 a 2012 analisados pela INFOPETRO. 

 

Figura 2: Gráfico da Variação de preço do barril de petróleo de 1970 a 2012. (INFOPETRO,2013) 

 Baseado nestes fatores, a busca por combustíveis alternativos, se faz cada vez mais 

necessária. 

Este trabalho está dividido da seguinte forma; o capítulo 2 aborda os principais 

fundamentos dos motores de combustão interna, entre eles o motor ciclo diesel e suas 
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características particulares de funcionamento, além das principais evoluções tecnológicas que 

resultaram em maior eficiência do mesmo; o capítulo 3 mostra uma análise dos combustíveis 

do ponto de vista técnico apresentando suas principais características e parâmetros 

qualitativos, além de um comparativo entre o óleo diesel e o GNV; o capítulo 4 descreve o 

funcionamento do sistema tecnológico diesel-gás abordando seus principais componentes e 

características particulares de funcionamento; o capítulo 5 apresenta resultados obtidos em 

testes de desempenho e estudos de caso em sistemas já existentes: o capítulo 6 traz exemplos 

de aplicações em diversos segmentos e por fim o capítulo 7 aborda conclusões obtidas após o 

término do trabalho e propostas de novos estudos e desafios a serem desenvolvidos sobre o 

tema. 
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2  FUNDAMENTOS DOS MOTORES DE COMBUSTÃO  

 

 Os motores de combustão interna operam pela transformação de 

energia calorífica resultante da queima ou da combustão de uma 

mistura ar/combustível em energia mecânica e baseiam-se no 

princípio segundo o qual os gases se expandem quando aquecidos. A 

pressão gerada, se controlada pode ser utilizada para movimentar 

elementos da máquina, tendo-se, desta maneira, a transformação da 

energia calorífica do combustível em energia mecânica. Estes motores 

podem trabalhar com combustíveis líquidos voláteis (óleos pesados, 

diesel, querosene, gasolina, álcool, benzol, etc.) ou com gases (butano, 

propano, etc.). (Taylor, C. F., 1988) 

2.1 MOTOR CICLO DIESEL 

 

 Os motores ciclo diesel foram desenvolvidos pelo engenheiro Rudolf Diesel, e 

patenteados em 1897 pelo próprio (Daniel Portela Bezerra, 2007, p. 12). A ideia surgiu 

enquanto Rudolf Diesel participava de uma conferência sobre termodinâmica em 1878, e 

usando suas próprias palavras:  

Quando durante a conferência sobre termodinâmica na Polytechnikum de Munique 

em 1878, o meu respeitado mestre, Professor Linde, explicou para os seus ouvintes 

que as máquinas a vapor convertem apenas de 6-10% do poder calorífico do 

combustível em trabalho, eu escrevi na margem do meu livro de anotações: ‘Estude 

se não seria possível realizar a isoterma na prática! “Naquele momento eu desafiei 

a mim mesmo! Aquilo ainda não era uma invenção, nem mesmo uma ideia que a 

justificasse. Mas, dali em diante, o desejo de realizar idealmente o processo de 

Carnot determinou a minha existência. Eu deixei a escola, uni-me ao lado mais 

prático das coisas e tive que buscar a concretização do meu objetivo vital. Aquele 

pensamento me acompanhava constantemente. (DIESEL, Rudolf. In: O Surgimento 

das Máquinas Diesel, apud manual de Biodiesel, 2007, p. 5). 

 

O motor de ciclo diesel é aplicado na sua maioria em veículos de grande porte, 

principalmente os de transporte de cargas pesadas. Também aplicável em alguns veículos de 

passeio, porém, devido aos altos índices de poluição atmosférica, seu uso tornou-se definido e 

direcionado para o mercado rodoviário. Este tipo de motor caracteriza-se pela baixa 

manutenção, comparado aos motores de ciclo Otto, devido à dispensa de subsistemas 
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eletroeletrônicos para provocar o centelhamento, uma vez que seu funcionamento se baseia na 

compressão do óleo diesel com o ar, não sendo necessária a utilização de velas de ignição 

para provocar a centelha, o que é justificado pela característica físico/química do óleo diesel, 

que entra em ignição através da compressão (BOULANGER, 1990, p.660). 

 

2.1.1 FUNCIONAMENTO DO MOTOR CICLO DIESEL 

 

 O motor ciclo diesel funciona com um ciclo ideal que considera que a adição de calor 

ocorre durante um processo à pressão constante, que se inicia com o pistão no ponto morto 

superior. O ciclo diesel consiste em quatro processos internamente reversíveis em série: 

admissão, compressão, expansão e escape. 

 Na admissão, o êmbolo corre do ponto morto superior para o ponto morto inferior e 

faz a sucção do ar (no caso dos motores estudados nesta tese, a mistura de ar com gás natural), 

mediante abertura da válvula de admissão. 

 Na fase de compressão, a válvula de admissão é fechada, o êmbolo corre do ponto 

morto inferior para o ponto morto superior e então ocorre a compressão do ar ou da mistura ar 

com gás natural. Pouco antes de atingir o ponto morto superior, o óleo diesel é injetado de 

forma pulverizada para a câmara de combustão através do common-rail. 

Na expansão, a mistura queimada por compressão joga o pistão em direção ao ponto 

morto inferior, devido à elevada pressão exercida pelos gases na cabeça do êmbolo. 

 Pouco antes de chegar ao ponto morto inferior, ocorre a abertura da válvula de escape, 

permitindo a saída dos gases em direção ao coletor de escape. 

 

FIGURA 3: Quatro tempos do motor ciclo Diesel (MAHLE, 2016) 
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Os motores diesel exploram de forma controlada a reação química de oxigênio com 

algum tipo de óleo. A combustão é dada através da compressão da mistura até que ocorra a 

combustão espontânea da mesma. Para que isto ocorra é necessária uma taxa de compressão 

de 20:1 a 22:1 para motores aspirados, em motores que utilizam turbo compressores, a taxa de 

compressão geralmente se encontra em torno de 16,5:1 a 17,5:1. 

Ao longo dos anos os motores ciclo diesel passaram por significativas evoluções 

tecnológicas, isto se deve principalmente a estudos relacionados aos impactos causados ao 

ambiente e aos seres vivos durante a queima do óleo diesel, devido a este fato foi estabelecido 

no Brasil em 1986 o Programa de Controle de Emissões Veiculares (PROCONVE), que 

determina os limites máximos de emissões de poluentes tais como Monóxido de Carbono 

(CO), Dióxido de Carbono (CO2), Ozônio (O3),Óxidos de Nitrogênio (NOx), Hidrocarboneto 

(HC),Óxido de Enxofre (SOx) e Material Particulado (MP) para veículos automotores em 

geral, e é baseado no modelo europeu de emissões, o EURO, o PROCONVE está sujeito a 

atualizações e atualmente se encontra na fase P-7 (Desde 1/1/2012) para veículos movidos a 

Diesel que é equivalente ao EURO 5.De acordo com estudos realizados pela fabricante Iveco, 

um veículo EURO, equivalente a fase 2 do PROCONVE emitia um volume de material 

particulado 50 vezes maior do que é emitido hoje, por um EURO 5. 

 

FIGURA 4: Limites de emissões estabelecidos pelo PROCONVE, baseado na norma 

EURO. (COLOMBO, 2004) 

 

Para atender tais requisitos, foram necessárias soluções tecnológicas, como o 

Common-Rail, em substituição a bomba injetora, turbocompressores mais eficientes, sistemas 

de controle de emissões de poluentes como o EGR (recirculação dos gases do escape), SCR 

(Selective Catalytic Reduction), em português, Redução Catalítica Seletiva, que utiliza a 
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solução ARLA 32, aditivo à base de ureia e controle eletrônico do motor.  

2.1.2 COMMON-RAIL 

 

A resolução 315 do PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar 

por Veículos) determina que a partir do ano de 2006 todos os veículos comerciais 

sejam equipados com motores eletrônicos, são motores Diesel equipados com 

injeção eletrônica, associada a um sistema chamado Common-Rail, que utiliza uma 

espécie de flauta ligada aos injetores de combustível para que seja possível a injeção 

do combustível diretamente na câmara de combustão, isso só é possível devido à alta 

pressão que é alcançada pela associação dos dois sistemas, tudo isso visando 

diminuir o nível de emissão de poluentes, esta redução em alguns casos deve ser até 

de 40%.(Daniel Portela Bezerra, 2007 pg.15) 

 

FIGURA 5: Esquema de funcionamento do sistema Common-Rail. (DIESELNET, 2016) 

 

2.1.3 TURBOCOMPRESSOR 

 

 Heywood (1988) define turbocompressor como um sistema composto por duas partes 

principais, turbina e compressor centrífugo. A turbina é composta por um rotor interligado ao 

compressor e a carcaça da turbina, onde a função da carcaça da turbina é conduzir os gases de 

escape para o rotor da turbina, a energia dos gases de escape gira o rotor da turbina e os gases 

saem da carcaça da turbina por uma área de saída de escape. 

Segundo Pulkrabek (2003) o compressor também é composto por duas partes 

principais: rotor do compressor e a carcaça do compressor. O sentido de giro do compressor é 

oposto ao da turbina. O rotor do compressor é fixado à turbina por um eixo forjado em aço e, 

conforme a turbina gira o rotor do compressor em alta velocidade captura o ar e o comprime, 
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a carcaça do compressor converte o fluxo e ar de alta velocidade e baixa pressão em um fluxo 

de ar de baixa velocidade e alta pressão por meio de um processo denominado difusão. 

O ar comprimido é empurrado para dentro do cilindro do motor, permitindo que o 

motor queime maior quantidade de combustível para produzir mais potência. (Brunetti, 2012). 

 

 

FIGURA 6: Esquema de funcionamento do Turbocompressor. (MAHLE AFTERMARKET, 2016) 

 

 De acordo com o IBAMA para atender o PROCONVE 3 (1994-1997), os fabricantes 

desenvolveram novos modelos de motores visando a redução do consumo de combustível, 

aumento da potência e redução das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) por meio da 

adoção de motores turbo. Nesta fase se deu uma redução drástica das emissões de CO (43%) e 

HC (50%). 

Os primeiros motores ciclo diesel funcionavam por aspiração natural e apresentavam 

baixo rendimento quando comparados a um motor a gasolina de mesmo volume, conforme 

tabela: 
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Tabela 1: Comparação entre motores diesel e gasolina de mesma cilindrada. 

Motor Mercedes-Benz M111.960 2.2 16v Mercedes-Benz OM 604.912 2.2 16v 

Combustível Gasolina Diesel 

Potência (cv) 150 95 

Potência 

Específica 

(cv/cm³) 

68,18x10¯³ 44,08x10¯³ 

Torque (Nm) 210 150 

Torque 

Específico 

(Nm/cm³) 

95,50x10-³ 69,60x10-³ 

Cilindrada 

(cm³) 

2199 2155 

Fonte: AUTOMOTIVE CATALOG, 2016 (Adaptado) 

 

Devido este fato, os motores ciclo diesel adotaram o turbocompressor. De acordo com 

Pulkrabek (2003) o turbo é um sistema de indução forçada em que o ar que entra no motor é 

comprimido, tornando as moléculas de oxigênio mais compactadas e mais próximas das 

outras e devido a este aumento de massa de ar, uma maior quantidade de combustível pode ser 

adicionada no cilindro, aumentando assim a potência mecânica e promovendo uma melhora 

na eficiência do processo de combustão, o que resulta em maiores índices de potência e torque 

do motor.  

Desta forma o turbocompressor passou a ser um item “obrigatório” para se obter maior 

desempenho sem a necessidade de aumentar a cilindrada do motor e estar de acordo com as 

legislações ambientais, sendo aplicado um exemplo de downsizing em motores Diesel, visto 

que motores de maior cilindrada foram substituídos por motores de menor volume, mantendo 

os mesmos índices de potência e torque ou maiores, o que significa um rendimento superior. 

(Thiago de Matos Rodrigues, 2014 p.19). 

Abaixo temos um comparativo o entre motores de diferentes gerações, um com 

aspiração natural e maior cilindrada (OM 366LA) e o outro com o sistema de 
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turbocompressor e menor cilindrada (OM 924LA). 

Tabela 2 – Comparação entre os motores utilizados no chassi OF 1721 Euro II e Euro V 

 OF 1721 Euro II OF 1721 Euro V (BlueTec 5) 

Motor OM 366LA OM 924LA 

Potência (cv @ rpm) 211 @ 2600 208 @ 2200 

Potência Específica (cv/cm³) 35,41 x 10¯³ 43,33 x 10¯³ 

Torque (Nm @ rpm) 660 @ 1400 780 @ 1200-1600 

Torque Específico (Nm/cm³) 110,77x10¯³ 162,5x10¯³ 

Número de Cilindros 6 4 

Cilindrada (cm³) 5958 4800 

Fonte: MERCEDES-BENZ, 2016 (Adaptado) 

 

 

FIGURA 7: Curvas de potência e torque dos motores OM 366LA e OM 924LA (MERCEDES-BENZ, 

2016) 

 

Acima temos um exemplo bem-sucedido do conceito de downsizing, onde foi possível a 

substituição de um motor de 5958 cm³ por um motor de 4800 cm³, ou seja, de 24 % menor 
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volume e houve um aumento de 18,3% de potência específica e 31,83% de torque específico, 

resultando em um melhor rendimento devido a um propulsor de maior eficiência. 

Conforme Gheorghiu (2013) downsizing é a redução da cilindrada do motor 

simultaneamente com o aumento da pressão média indicada através da sobre alimentação, 

preservando ou aumentando o torque e a potência enquanto se diminui o tamanho do motor. 

 O sistema de turbocompressor aumenta a eficiência volumétrica do motor, e por 

consequência um motor mais eficiente apresenta menores índices de poluentes. Porém os 

programas de controle de emissões como o PROCONVE, estão em constante atualização a 

fim de diminuir os índices emissões de poluentes gradativamente, uma tendência apresentada 

para que veículos movidos a diesel estejam de acordo com tal legislação é promover a queima 

de uma mistura mais limpa, o que envolve a adição de outros combustíveis para alcançar este 

objetivo. 

 

3 COMBUSTÍVEIS  

 

 Dionisio Borsato (2009) define que a função dos combustíveis é fornecer energia para 

os motores de combustão interna na forma química, que posteriormente será convertida em 

energia mecânica através do processo de combustão. O tipo de combustível a ser utilizado é 

definido no projeto do motor, baseado principalmente na sua proposta de aplicação, isto é, em 

quais veículos este motor será utilizado, quais os índices de potência e o torque se deseja obter 

e em qual faixa de rotação, sem desconsiderar os parâmetros de consumo e emissões a serem 

alcançados. 

Cada combustível é submetido a testes de qualidade de acordo com suas características 

e deve apresentar resultados satisfatórios e atender a um padrão de qualidade, para que o mo-

tor apresente o rendimento e emissões de acordo com o que foi estabelecido durante as fases 

de projeto e de testes do protótipo. 

 

3.1 ÓLEOS COMBUSTÍVEIS 

 

A escolha do tipo de óleo a ser utilizado é fundamental para o funcionamento 

adequado do motor, influenciando diretamente na economia e emissão de poluentes do 

mesmo. 
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Daniel Portela Bezerra (2007) afirma que o óleo combustível derivado do petróleo é 

também conhecido por óleo pesado ou residual, este é o óleo que chamamos de óleo diesel, e 

este pode ser classificado em leve e pesado, os primeiros são usados em motores de média e 

alta rotação, que são os motores de pequeno porte, utilizados em carros, caminhões e demais 

veículos. O óleo pesado é utilizado em motores de grande porte, como nas embarcações. Um 

fator determinante do óleo combustível é o retardo do ponto de ignição, tempo que decorre 

entre o início do ciclo e a combustão espontânea, e quanto maior o retardo, mais alta a 

qualidade do combustível. 

 

3.2 ÓLEO DIESEL 

 

De acordo com ALEME (2011) o óleo diesel é um derivado da destilação do petróleo 

bruto usado como combustível nos motores diesel. Constituído basicamente por 

hidrocarbonetos saturados, o Óleo Diesel é um composto formado principalmente por átomos 

de carbono, hidrogênio e em baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio, 

selecionados de acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas ao 

funcionamento dos motores diesel. 

 O óleo diesel possui hidrocarbonetos de cadeias com 10 a 30 carbonos. As cadeias 

maiores resultam em maior quantidade de depósitos em relação aos motores ciclo Otto. E a 

variação da composição garante desempenho em diversas condições de uso. Para avaliar a 

qualidade da queima se utilizam duas variáveis importantes, o número de cetanas e a 

volatilidade.  

 

3.2.1 NÚMERO DE CETANAS 

 

 Segundo a Angélica Mara de Góes Martins (2011) o número de cetanas mede a 

qualidade da ignição do óleo diesel, isto é, a diferença de tempo entre o início da injeção e o 

início da combustão, que é o atraso de ignição. Para ter um maior número de cetanas, o 

combustível deve possuir as seguintes características:  

• Hidrocarbonetos com cadeias predominantemente lineares, por serem mais fáceis de 

serem fragmentadas, o que intensifica a combustão. 
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• Hidrocarbonetos com cadeias grandes, pois a temperatura de autoignição é menor do 

que hidrocarbonetos com cadeias menores. 

Estas características permitem que o combustível seja melhor aproveitado, trazendo os 

seguintes benefícios ao motor: 

• Melhora na partida a frio e em temperaturas ambiente baixas; 

• Menor erosão dos pistões, aumentando sua durabilidade; 

• Menor tendência à criação de depósitos; 

• Menor consumo de combustível, aumentando a autonomia e eficiência do veículo; 

• Melhor controle de emissões, diminuindo o impacto ambiental; 

 

3.2.2 VOLATILIDADE 

 

 A volatilidade serve como parâmetro para medir a quantidade de compostos leves e 

pesados contidos no óleo diesel, serve para estabelecer parâmetros durante o controle da 

produção e verificar se houve adulteração no combustível por compostos mais pesados como 

lubrificantes e graxas, ou compostos mais leves, como gasolina por exemplo. (CEFET-MG, 

2009) 

 

3.2.3 APLICAÇÕES 

 

A portaria MIC (Manifesto Internacional de Carga) nº. 346, de 19 de novembro de 1976, 

permite a utilização do óleo diesel para veículos em solo nacional nas seguintes condições: 

• Veículos com capacidade de carga acima de 1000 kg; 

• Utilitários com tração 4x4 e marcha reduzida; 

• Caminhões; 

• Ônibus; 

O óleo diesel é comumente utilizado em aplicações pesadas como motores marítimos de 

grande porte, aplicados em navios e embarcações; Veículos de transporte de carga e 

passageiros, caminhões e ônibus; Transporte ferroviário, combinado ou não a eletricidade; 

Devido ao fato do óleo diesel ser um combustível altamente poluente, devido as 

características citadas anteriormente, somado a variação do preço do petróleo e a extinção dos 
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recursos naturais, é necessário buscar novas alternativas de matrizes energéticas mais limpas e 

eficientes, e o gás natural apresenta-se como uma alternativa. 

 

3.3 GÁS NATURAL VEICULAR (GNV) 

 

O gás natural veicular é um combustível que apresenta vantagem como alternativa 

energética devido à abundância à de suas possíveis fontes e a características de ser um 

combustível de queima mais limpa. Uma das razões de ser considerado um combustível mais 

limpo é devido ao seu sistema de combustível ser fechado, dessa forma, as emissões 

evaporativas praticamente não existem (ABIANEH et. al., 2008). 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves que, à temperatura ambiente e 

pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. Constituído predominantemente por 

metano (CH4) com teor mínimo em torno de 87%, o GNV possui uma queima mais limpa em 

relação ao diesel, principalmente devido ao fato de não possuir enxofre em sua composição, 

sendo então um combustível praticamente sem emissão de monóxido de carbono, resultando 

em menor impacto ambiental. Segundo o manual de tecnologia automotiva Bosch, a presença 

de fuligem é virtualmente zero, quando este combustível é queimado no ciclo de diesel 

(BARBOSA, 1997). 

O gás natural pode ser armazenado líquido a -162 °C como LNG (Liquified Natural 

Gas) ou comprimido a pressões de 200 bar como CNG (Compressed Natural Gas). Devido ao 

alto custo do armazenamento líquido o gás natural é utilizado em quase todas as aplicações na 

forma comprimida. A baixa densidade de energia é uma desvantagem do gás natural. Baseado 

no mesmo conteúdo de energia, é necessário para CNG um tanque com volume 4 vezes maior 

com relação a gasolina (MANUAL DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA – BOSCH, 2005). 

O primeiro combustível utilizado nos motores de ciclo Otto foi o combustível gasoso, 

como relatado acima, a gasolina só viria a ser usada após a invenção do carburador por 

Maybach (Bosch, 2006).  

O GNV se mostrou uma alternativa interessante, por diversos fatores, entre eles o fato 

de proporcionar uma combustão mais eficiente e limpa, tanto que, proprietários veículos que 

operam com este tipo de combustível relatam que as trocas de lubrificante podem ser 

proteladas. Este se mostra ainda como o menos poluentes dentre os 11 combustíveis 
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alternativos, as emissões deste tipo de combustíveis, são cerca de 20% (vinte por cento) 

menores em relação ao CO2 (dióxido de carbono), e ainda emitem uma quantidade 

significativamente inferior de algumas toxinas e gases que provocam efeito estufa, todos esses 

dados comparados com veículos movidos a gasolina. As emissões de micropartículas nos 

gases do escapamento ficam em torno de 15% (quinze por cento) das emissões destes 

motores. (Daniel Portela Bezerra, 2007). 

 

3.4 COMPARATIVO ENTRE ÓLEO DIESEL E GÁS NATURAL VEI-

CULAR 

 

Tabela 3 – Comparativo de combustíveis entre Diesel e Gás Natural Veicular 

 Diesel Gás Natural Veicular 

Temperatura mínima de 

ignição [°C] 

250 600 

Velocidade da chama [m/s] 0,3 0,63 

Ponto de ebulição [°C] 120 a 400 -162 

Temperatura do ponto de 

fulgor [°C] 

53 Queima em qualquer temperatura por 

já estar em estado gasoso. 

Calor de vaporização 

(kJ/kg) 

250 Já vaporizado em temperatura ambi-

ente. 

Poder calorífico inferior 

(MJ/kg) 

42,9 a 43,1 403 

Relação estequiométrica 

(kg de comb/kg de ar) 

14,5 14 

Fonte: BEST CARS WEB SITE, 2016 

A temperatura mínima de ignição é a temperatura mínima à qual a substância entra em 

combustão espontânea, numa atmosfera normal e sem o recurso a uma fonte de ignição 

externa. A temperatura de autoignição de uma substância decresce quando a pressão 
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atmosférica aumenta ou quando aumenta a concentração de oxigênio. (Ciência e Tecnologia 

da Borracha, 2012) 

Ponto de ebulição é a temperatura no qual um líquido passa para o estado gasoso. Ele 

depende dos seguintes fatores: altitude, pressão atmosférica e tipo de cadeia (quanto mais 

ramificada, menor o ponto de ebulição). 

Ponto de fulgor é a menor temperatura nas quais líquidos inflamáveis começam a 

desprender gases e vapores inflamáveis que entram em combustão ao contato com uma fonte 

de calor, porém, uma vez removida a fonte de calor, as chamas não se mantêm devido à 

insuficiência de gases e vapores desprendidos. (Barbieri) 

Calor de vaporização ou entalpia de vaporização é a quantidade de energia necessária 

para transformar um mol da substância de líquido para gasoso.  

Poder calorífico inferior a quantidade de calor que pode produzir 1kg de combustível, 

quando este entra em combustão com excesso de ar e gases de descarga são resfriados até o 

ponto de ebulição da água, evitando assim que a água contida na combustão seja condensada. 

Como a temperatura dos gases de combustão é muito elevada nos motores endotérmicos, a 

água contida neles se encontra sempre no estado de vapor, portanto, o que deve ser 

considerado o poder calorífico inferior e não o superior. 

 

4 SISTEMA DIESEL-GÁS 

 

O Flex-Fuel promoveu uma revolução no mercado de carros de passeio, provendo a 

confiança necessária para o consumidor adquirir um veículo movido a etanol. Uma revolução 

semelhante está para acontecer no segmento de veículos comerciais com o lançamento do 

sistema GNV+Diesel. (Osvaldo A. Cruz Jr., 2012) 
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FIGURA 8: Perfil da frota nacional de veículos leves por combustível. (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA,2015) 

 

4.1 A TECNOLOGIA DIESEL-GÁS 

 

Os motores do ciclo diesel, ou de ignição por compressão, são geralmente utilizados 

em veículos pesados e possuem como características principais a aspiração, ou turbo 

alimentação, de ar puro, a compressão deste até temperaturas e pressões elevadas e a injeção 

de um combustível de baixa temperatura de autoignição que, nessas condições, entram em 

combustão. A taxa de compressão dos motores diesel é da ordem de 17:1 o que leva à 

concepção de motores mais robustos (ORLANDO, 1998, LIN, 2006). Os motores do ciclo 

diesel geralmente apresentam um rendimento térmico superior quando comparados a motores 

de ignição por centelha (ORLANDO, 1998; LIN, 2006). A tabela a seguir faz o comparativo 

entre taxa de compressão e rendimento térmico para diferentes tecnologias de motores de 

combustão interna. 
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Tabela 4 – Taxa de Compressão e Rendimento Térmico de Motores.  

MOTORES TAXA DE COMPRESSÃO RENDIMENTO TÉRMICO 

Motor Diesel-Gás 17 44% 

Ciclo Diesel Tradicional 17 42% 

Ciclo Otto Tradicional 11 27% 

Fonte: ORLANDO, 1998, Adaptado. 

Um fator bastante favorável ao uso do gás natural em motores com características do 

ciclo diesel é a pequena diferença entre o conteúdo energético do gás natural quando compa-

rado ao óleo diesel mineral. O conteúdo energético do gás natural é equivalente a 98,8% do 

conteúdo energético do diesel mineral, em termos volumétricos. Isso nos permite dizer que 1 

m³ de gás natural é aproximadamente equivalente, em energia, a 1 litro de óleo diesel (OR-

LANDO, 1998). 

O GNV é comumente aplicado a motores de ciclo Otto, visto que sua combustão se dá 

por centelha, sendo possível a queima exclusiva do mesmo, e também devido ao fato de 

atualmente existir um amplo mercado de kits de conversão para esta finalidade. Porém nos 

motores que utilizam o sistema diesel-gás, a combustão deve ocorrer em conjunto com o óleo 

Diesel, pois o GNV não é um combustível de característica de combustão espontânea.  

Os motores de ignição por compressão podem ser alimentados por gás, desde que haja 

a injeção de um combustível de baixa temperatura de ignição para iniciar a combustão (a 

chamada injeção piloto). Um motor operando nesse sistema aspira e comprime uma mistura 

ar/gás natural. A combustão é iniciada quando uma pequena parcela de óleo diesel é injetada 

no cilindro e, a partir deste ponto, a combustão se processa de forma semelhante à verificada 

em motores de combustão por centelha. Esta “injeção piloto” é apenas suficiente para se 

inflamar e iniciar a frente de chama, equivalente à gerada pela vela de ignição nos motores do 

ciclo Otto. Essa injeção é responsável por uma pequena parte da energia total fornecida ao 

motor, sendo a parcela restante fornecida pelo gás. O ciclo de um motor que utiliza gás/diesel 

é um ciclo misto, com características semelhantes às do ciclo diesel até a injeção piloto e às 

do ciclo Otto após esta injeção. (GUILHERME WILSON DA CONCEIÇÃO, 2006) 

O conceito da tecnologia diesel-gás tem sua base na utilização do motor original do 

ciclo diesel e na queima combinada do gás natural com o óleo diesel. Realiza-se, através da 

instalação de um “kit”, uma adaptação do motor original sem modificações estruturais, 
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mantendo-se um ciclo de funcionamento mais eficiente. Nessa aplicação o débito (consumo) 

de diesel é reduzido a uma injeção piloto, responsável pelo início da combustão do gás natural 

que, por sua vez, entra no cilindro do motor previamente misturado ao ar (LASTRES, 1987). 

Assim como nos motores de ciclo Otto, o kit Diesel-Gás também passou por evoluções 

tecnológicas, onde atualmente está sendo desenvolvida a quarta geração do sistema. 

A primeira geração do sistema era completamente mecânica, onde a proporção da 

mistura ar-gás era controlada por um Venturi (elemento básico do carburador, o qual possui 

um estrangulamento onde o fluxo de ar torna-se mais veloz, diminuindo a pressão estática) 

calibrado e a injeção piloto também era controlada de maneira mecânica. Nesta geração, a 

substituição do diesel pelo gás natural é baixa. (LASTRES, 1988). 

Embora na segunda geração, a mistura ar-gás ainda seja controlada por Venturi 

calibrado, a injeção piloto do diesel já era controlada eletronicamente, onde alguns sensores 

passaram a alimentar a central eletrônica que controla a quantidade piloto de diesel a ser 

injetada. 

Na terceira geração do sistema, a mistura ar-gás passa a ser controlada 

eletronicamente, assim como a injeção piloto. Nesta geração também aparece o sistema 

closed-loop, onde a mistura é controlada através do monitoramento dos gases do escape, 

função desempenhada pela sonda lambda. Este sistema atualmente é utilizado por empresas 

como Bosch e Wartsila.  

Na quarta geração do sistema, que está em desenvolvimento, traz a injeção piloto e a 

injeção de gás em um único bico injetor. (MACHADO, 2005) 

 

4.2 CONCEITOS DO SISTEMA 

 

De acordo com Osvaldo A. Cruz Jr. (2012), as principais características do sistema são: 

• O gás natural é fornecido ao motor durante o ciclo da admissão, previamente 

misturado ao ar.  

• No momento da injeção, não é injetado 100% de diesel, mas sim uma mistura piloto, 

que varia entre 30% e 50% do que é injetado, apenas para que a mistura ar-GNV 

queime por compressão. 
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• Motores com o sistema GNV+Diesel têm a flexibilidade de rodar em modo diesel 

quando o GNV não estiver disponível, permitindo seu uso até onde não haja estrutura 

de distribuição de GNV.  

• O diesel é usado para ignição da mistura ar + gás natural, o que elimina o sistema de 

ignição por centelha. 

•  Motores com o sistema GNV+Diesel usam mistura de ar + gás natural (excesso de 

ar); 

•  O sistema eletrônico de injeção diesel possibilita um controle preciso da quantidade e 

do tempo de injeção. 

 

4.3 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DIESEL-GÁS 

 

Figura 9: Componentes do sistema (BOSCH, 2016) 

 O primeiro passo é a seleção do modo diesel-gás que é feita pelo motorista; 

 Após a seleção, a ECU verifica se a temperatura do motor está adequada para opera-

ção; 

 A ECU GNV inicia o controle do sistema comunicando via CAN com a ECU diesel. 

Ela recebe dados dos sensores e atuadores do veículo e envia à ECU diesel novos pa-

râmetros de injeção para otimização da combustão; 

 A ECU GNV abre a válvula reguladora de pressão e monitora a pressão; 

 A ECU GNV controla os injetores de GNV em modo sequencial enquanto a pressão e 

temperatura são monitoradas; 
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 O injetor de gás natural é posicionado antes da válvula de admissão e injeta gás, que se 

mistura com ar e é admitido para o cilindro; 

 A válvula borboleta permite o controle preciso da mistura ar/combustível; 

 O diesel é injetado para iniciar a queima da mistura ar + gás natural. A quantidade e 

tempo de injeção diesel são corrigidos em função da carga e rotação do motor. A 

quantidade varia de 5% até 95% em relação ao original; 

 O sensor de O2 registra dados dos gases de exaustão para otimização da eficiência da 

combustão e da emissão de gases poluentes; 

 O Sensor de detonação avalia o ruído do motor para detectar a detonação espontânea 

do gás natural. A ECU Diesel corrige os parâmetros de injeção para proteger o motor. 

 

5 ESTUDOS DE CASO E TESTES DE DESEMPENHO 

 

Uma das experiências feitas foi à conversão de um motor MBB OM 366, que foi 

realizado em conjunto com a empresa AFS Corporation. A experiência consistia em utilizar 

um motor OM 366 em conjunto com o sistema eletrônico desenvolvido para o motor OM 352.  

Em relação ao motor original, o sistema da AFS apresentou maior rendimento, 

chegando-se à substituição média de 72% de óleo diesel por gás natural. Esses dados 

computados em conjunto com o preço dos combustíveis resultaram em economia média de 

17% com custos totais de combustível, no ano de 1991 (LASTRES, 1991). 

Após esse levantamento o motor foi convertido para o uso de gás natural veicular com 

a instalação dos novos componentes projetados e de uma unidade de controle eletrônica, de 

forma a se definir o programa que resultasse em condições de operação bastante próximas às 

do motor a diesel original. Cabe ressaltar que houve a necessidade de se alterar o projeto dos 

tubos de injeção, com o objetivo de se obter uma maior turbulência na mistura admitida. Esta 

alteração se fez necessária devido à constatação de detonação em alguns regimes de operação, 

o que foi atribuído à má homogeneização da mistura ar/gás natural (LASTRES, 1991). 

Depois de alguns testes, se extraiu duas curvas, sendo que uma delas se refere ao 

rendimento térmico a plena carga e outra se refere às curvas de desempenho. 
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Figura 10– Rendimento térmico a plena carga. LASTRES (1991) 

Neste gráfico, vemos que o rendimento médio a 1400 rpm – onde atinge o pico de 

torque máximo (veja figura 10) – atinge cerca de 37% (linha vermelha). Enquanto o sistema 

de referência atingiu em torno de 36% (linha azul) e o sistema AFS diesel atingiu cerca de 

34,5 %. Na rotação de potência máxima (2600 rpm), vemos que o rendimento térmico fica por 

volta de 38%, enquanto o sistema de referência fica em torno de 33,5% e o sistema AFS 

consegue um rendimento de cerca de 34,5%. Isso se deve a uma melhor homogeneização da 

mistura ar-gás, o que torna a combustão mais completa e acarreta um melhor rendimento 

térmico, que traz maior eficiência do que uma unidade puramente diesel. 

 

FIGURA 11: Curvas de desempenho do motor OM 366. LASTRES (1991). 

Porém ao analisar a curva de torque do motor, a princípio, não se nota muita 

alteração, mas percebemos que na menor rotação indicada na figura acima, o torque do motor 

OM 366 diesel-gás é maior do que o motor diesel puro (cerca de 362 Nm), seja o sistema de 

referência, seja o sistema AFS. Além disto, o motor atinge o seu pico de torque em menor 
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rotação – cerca de 1600 RPM, contra 1900 RPM dos outros dois sistemas. E na rotação que 

teoricamente se atinge a potência máxima, o motor diesel-gás possui mais torque, que se 

traduz em potência ligeiramente superior. 

Para trazer resultados mais próximos da realidade, em 1991, este sistema foi instalado 

em um ônibus da empresa Rodoviária Âncora Matias (situada no município do Rio de 

Janeiro), que fazia a linha 232 (Lins x Praça XV, atualmente Lins x Castelo). A linha tem 

aproximadamente 34,6 km, considerando as viagens de ida e volta.  

As tabelas abaixo apresentam os dados obtidos durante o período de teste dentre os 

quais se ressalta o índice médio de substituição de 72% e a equivalência operacional média de 

0,96 m3 de gás/l de óleo diesel, para os dois meses analisados juntos. Esses dados de 

desempenho do veículo, considerados em conjunto com o preço dos combustíveis, 

acarretaram, em 1991, numa economia média de 17% com o uso do gás natural, para os dois 

meses considerados. (LASTRES, 1991).  

Tabela 5 – Resultados dos testes do sistema Diesel-Gás em janeiro de 1991. 

Dados de entrada 

Período analisado 01 a 31 de janeiro de 1991 

Local Rio de Janeiro 

Características Ônibus Urbano 

Empresa Rodoviária Âncora Matias 

Linha 232: Lins x Praça XV (atual Lins x Castelo) 

Motor OM 366 

Massa específica do gás a 20°C 0,72 kg/m3 

Volume hidráulico dos cilindros 477,5 litros 

Quilometragem analisada 6002 km 

Trecho com anormalidades 0 km 

Trecho rodado com diesel puro 0 km 

Trecho rodado com gás natural 0 km 

Consumo médio de diesel 2,2 km/l 
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Volume do tanque de diesel 210 litros 

Autonomia média 462 km 

Volume de diesel puro que seria consumi-

do 

2728 litros 

Consumo médio de diesel quando mistura-

do com GNV 

7,8 km/l 

Volume de diesel como injeção piloto 767 litros 

Consumo de gás natural 3,12 

Volume de gás natural 1922 m³ 

Preço do Diesel em janeiro de 1991 61,43 Cruzeiros/litro 

Preço do GNV em janeiro de 1991 48,63 Cruzeiros/litro 

Preço do Diesel atualizado de acordo com 

o IPC-A 

2,44 Reais/litro 

Preço do GNV atualizado de acordo com o 

IPC-A 

1,93 Reais/litro 

Dados de saída 

Índice de substituição volumétrica 72% gás 

Autonomia do veículo operando com gás 350 km 

Equivalência operacional 0,94 m³ gás/ litro diesel 

Custo por km rodado com diesel 27,923 Cruzeiros/km 

Custo por km rodado com gás natural 23,417 Cruzeiros/km 

Economia do sistema 4,505 Cruzeiros / 16% 

Fonte: LASTRES (1991, Adaptado) 

Tabela 6 – Resultados dos testes do sistema Diesel-Gás em janeiro de 1991.  

Dados de entrada 

Período analisado 01 a 31 de janeiro de 1991 

Local Rio de Janeiro 
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Características Ônibus Urbano 

Empresa Rodoviária Âncora Matias 

Linha 232: Lins x Praça XV (atual Lins x Castelo) 

Motor OM 366 

Massa específica do gás a 20°C 0,72 kg/m3 

Volume hidráulico dos cilindros 477,5 litros 

Quilometragem analisada 5810 km 

Trecho com anormalidades 0 km 

Trecho rodado com diesel puro 98 km 

Trecho rodado com gás natural 5712 km 

Autonomia média de diesel 2,2 km/l 

Volume do tanque de diesel 210 litros 

Autonomia média 462 km 

Volume de diesel puro que seria con-

sumido 

2596 litros 

Consumo médio de diesel quando mis-

turado com GNV 

7,96 km/l 

Volume de diesel como injeção piloto 718 litros 

Consumo de gás natural  3,24 

Volume de gás natural 1762 m³ 

Preço do Diesel em janeiro de 1991 61,43 Cruzeiros/litro 

Preço do GNV em janeiro de 1991 48,63 Cruzeiros/litro 

Preço do Diesel atualizado de acordo 

com o IPC-A 

2,44 Reais/litro 

Preço do GNV atualizado de acordo 

com o IPC-A 

1,93 Reais/litro 
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Dados de saída 

Índice de substituição volumétrica 72% gás 

Autonomia do veículo operando com 

gás 

350 km 

Equivalência operacional 0,94 m³ gás/ litro diesel 

Custo por km rodado com diesel 27,923 Cruzeiros/km 

Custo por km rodado com gás natural 22,716 Cruzeiros/km 

Economia do sistema 5,197 Cruzeiros / 18,7% 

Fonte: LASTRES (1991, Adaptado) 

Em ambos os ensaios, obtiveram-se maiores rendimentos quando se utilizou o gás 

natural com diesel, chegando-se a níveis reais de 72% de substituição de óleo diesel no teste 

de campo. Esses valores computados em conjunto com o preço dos combustíveis, em 1991, 

resultaram numa economia média de 17% obtida com o emprego do gás natural. 

Outra experiência com tecnologia Dual Fuel em ônibus urbano ocorreu na cidade de 

Duque de Caxias, parceria entre a empresa operadora TRELL, a Companhia Estadual de Gás 

– CEG e a empresa detentora da tecnologia Dual Fuel no país – Civic Corp.Os testes foram 

iniciados em janeiro de 2006, o veículo foi comparado com outro veículo similar rodando sob 

as mesmas condições somente com óleo diesel. Segundo a empresa de ônibus não houve 

nenhuma parada por falha do equipamento, sendo realizados pequenos ajustes apenas nos 

horários em que o veículo se encontrava recolhido na garagem. 

 

FIGURA 12: Quadro Comparativo de testes de experimentais em veículos dual-fuel. FETRANSPOR (2006) 
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Os resultados apresentados demonstram uma evolução dos índices de substituição do 

óleo diesel pelo gás natural, que obteve 69,05% de substituição média. Esta evolução se deu 

pelo melhor ajustamento do kit de conversão às condições de uso e operação do veículo. Para 

a taxa média de substituição alcançada, de 69,05%, estimou-se um ganho econômico com 

combustível da ordem de 23,6%, o que poderá justificar plenamente, em termos econômicos, 

a aplicação desta tecnologia no transporte coletivo de passageiros do Brasil. 

(FETRANSPOR,2006) 

 

6 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO  

Atualmente, este sistema é bastante utilizado nos segmentos marítimo e geradores de 

energia elétrica. A empresa Wartsila é uma multinacional atuante nestes segmentos tendo co-

mo exemplo os propulsores 20 DF e 46 DF, conforme exemplos a seguir. 

6.1  WARTSILA 20DF 

 

FIGURA 13: Wartsila 20DF (WARTSILA, 2015) 
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Tabela 7 – Motor Wartsila 20/20DF 

Diâmetro 200 mm 

Curso 280 mm 

Número de cilindros 6 

Número de válvulas por cilindro 4 

Cilindrada 52,8 dm³ 

FONTE: WARTSILA (2016, adaptado) 

 

 

Tabela 8 – Comparativo de motores Wartsila 6L20 X Wartsila 6L20DF. 

Motor Motor Diesel 6L20 

@1000 rpm 

Motor Diesel-Gás 

6L20DF @1000 rpm 

Motor Diesel-Gás 

6L20DF @1200 rpm 

Potência (KW) 1200 960 (-20%) 1110 (-7,5%) 

Torque (Nm) 11459 9167 (-20%) 8833 (-23%) 

Pressão média efetiva 

(bar) 

163,70 130,96 (-20%) 126,18 (-23%) 

Potência Específica 

(KW/dm³)  

22,73 18,19 (-20%) 21,03 (-7,5%) 

Torque Específico 

(Nm/dm³) 

217,11 173,69 (-20%) 167,36 (-23%) 

Fonte: WARTSILA (adaptado) 

6.2 WARTSILA 46DF 

 

FIGURA 14: Motor Wartsila 6L46DF (WARTSILA, 2015) 
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Tabela 9 – Wartsila 6L46/6L46DF 

Diâmetro 460 mm 

Curso 580 mm 

Número de cilindros 6 

Número de válvulas por cilindro 4 

Cilindrada 578,3 dm³ 

FONTE: WARTSILA (adaptado) 

 

Tabela 10 – Comparativo de motores Wartsila 6L46 X Wartsila 6L46DF. 

Motor 
Motor Diesel 6L46  

@600 rpm 

Motor Diesel-Gás 6L46DF 

@600 rpm 

Potência (KW) 7200 6870 (-4,5%) 

Torque (Nm) 114591 109339 (-4,5%) 

Pressão média efetiva (bar) 142,54 149,39 (+4,8%) 

Potência Específica 

(KW/dm³)  
12,45 11,88 (-20%) 

Torque Específico 

(Nm/dm³) 
198,13 189,05 (-20%) 

Fonte: WARTSILA (adaptado) 
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7 CONCLUSÕES E PROPOSTAS FUTURAS 

 

Com o emprego do sistema diesel-gás, é possível reduzir as emissões de poluentes 

quando comparado ao motor ciclo diesel operando apenas com óleo diesel (devido à baixa 

presença de contaminantes, e da combustão mais limpa), isto possibilitará essa nova 

tecnologia a atender, com vantagens, a futuras legislações ambientais, sem afetar 

significativamente o desempenho do veículo. Torque, retomada, potência do motor são 

semelhantes entre modo diesel e diesel-gás. 

Com o uso do GNV como principal combustível, obtém-se um elevado rendimento 

energético, menor corrosão dos componentes, e redução de custos com trocas de óleo 

lubrificantes. A flexibilidade de uso do sistema é um ponto a ser destacado, visto que esta 

tecnologia permite ao frotista ou motorista a escolha do combustível a ser utilizado, 

considerando fatores como disponibilidade e preço, além de garantir maior autonomia do 

veículo, visto que o mesmo conta com cilindros de GNV, além do original tanque de óleo 

diesel. 

 O gráfico abaixo foi desenvolvido com base nos dados da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo), baseado nas médias nacionais de preço dos combustíveis, óleo diesel e GNV no 

período de 2007 a 2015 e aplicando estas médias obtidas as circunstâncias apresentadas no 

quadro comparativo da figura 12, com o objetivo de mensurar a relação de custo/km ano a 

ano, e a partir destas informações comprovar a viabilidade de uso do sistema. 

  

FIGURA 15: Variação da Relação Custo/km de 2007 a 2015 
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 Baseado no gráfico apresentado, podemos observar que a relação custo/km da 

utilização do sistema diesel-gás apresenta variação constante, uma vez que está diretamente 

ligada ao preço dos combustíveis, que por sua vez depende de diversos fatores políticos e 

econômicos, e por consequência interfere diretamente na margem de lucro e viabilidade de 

uso do sistema, porém no período analisado se mostrou vantajoso sendo que a menor relação 

foi de 5,8%. 

De acordo com as relações de custo, acreditamos que o sistema possui alto potencial 

de desenvolvimento e por isso deve ser uma tendência no mercado em um futuro próximo, 

devendo ser aprimorado constantemente, o valor estimado do kit de conversão apresentado 

pela empresa CIVIC CORP foi de R$30.000,00 em testes realizados no ano de 2006, 

enquanto um sistema SCR representa de 7% a 14% do valor de um veículo EURO 5 segundo 

a indústria automotiva, sendo assim uma alternativa economicamente atrativa. Como 

propostas futuras de novos estudos e desafios, cremos que é de vital importância o 

desenvolvimento de novos estudos e testes do sistema, visto que com os avanços tecnológicos 

é possível se obter uma relação custo/km superior a apresentada neste trabalho, além de 

menores índices de emissões. 

Com base no protótipo da fabricante BOSCH estudado, acreditamos que é possível se 

obter melhorias no sistema tais como a utilização de apenas uma ECU ao invés de duas 

comunicadas via rede CAN, além do acionamento do modo Diesel-gás automaticamente pelo 

sistema, sem a necessidade do comando inicial do motorista. É interessante o 

desenvolvimento estudos sobre a possibilidade de desenvolvimento de um sistema com 

injeção de GNV do tipo monoponto com o objetivo de diminuir o custo de aquisição do 

sistema e o uso de tanques de GNV fabricados em alumínio e fibra de carbono, a fim de 

reduzir o peso sem que haja perda de resistência mecânica do cilindro, sendo seguro e mais 

eficiente visto que o veículo poderá aumentar o peso de carga a ser transportada de acordo 

com a legislação. 
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