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RESUMO 
 

A finalidade do projeto é solucionar o problema da perda de potência do motor 

do veículo, substituindo o ar-condicionado convencional, pelo Ar-condicionado 

Automotivo Alternativo, com a utilização do combustível do próprio veículo para o 

resfriamento do interior do carro. A consequência positiva disso é a economia da 

potência e principalmente a do combustível.  

O gás armazenado no cilindro de GNV (Gás Natural Veicular) tem pressão 

suficiente para que quando o gás estiver em direção ao motor, ele possa fluir através 

da serpentina, que estará próxima ao painel do carro, com o fim de que este se resfrie 

e por meio de coolers o ar frio seja direcionado para o interior do veículo. 
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Introdução 

 

Um problema quase imperceptível em nosso cotidiano é a quantidade de 

potência do motor e combustível do carro, que se perdem durante a utilização do ar-

condicionado veicular.  

O problema pode chegar ao limite de até 20% a mais do que com o ar-

condicionado desligado. [WebArcondicionado 2015] 

Com base nessa falha do sistema automotivo, o projeto busca manter o 

conforto e eficiência do ar-condicionado, e resolver o problema de gasto de 

combustível e potência do motor no momento da utilização do ar-condicionado dos 

veículos classificados como comuns. 

Foi colocada em prática a resolução desta situação-problema com 

base nos nossos conhecimentos obtidos até o presente momento nesta área 

técnica, utilizando conceitos vistos em sala de aula e atividades práticas nos 

laboratórios durante o curso. 

O projeto busca solucionar o problema de alta temperatura dentro do veículo 

em dias ensolarados. 

 O Ar-condicionado Automotivo Alternativo é um sistema inovador que se 

tornará indispensável em carros a gás a longo prazo. Para que ele possa ser 

reproduzido, foram usados conceitos físico-químicos, na área de Termodinâmica. 

O objetivo do projeto é solucionar a perda de potência do motor e o gasto 

excessivo de combústível no momento em que o ar-condicionado está sendo usado, 

mantendo uma temperatura agradável dentro do veículo. Além disso, o gás GNV não 

é nocivo ao meio ambiente, e garante total respeito ao planeta. 

O projeto é justificado por dois fatores: hoje, pela necessidade da economia 

de combustíveis fósseis, pois, no caso do GNV, este é totalmente ecológico, e reduz 

as emissões de monóxido de carbono (CO) em 76%, de óxidos de nitrogênio (NOx) 

em 84% e de hidrocarbonetos pesados (CnHm) em 88%, com isso eliminando as 

emissões de benzeno e formaldeídos, que são cancerígenos. [Ambiente Brasil 2015] 

Serão usados para a construção do projeto métodos profissionais sugeridos 

por um técnico em refrigeração, para que se possa aproveitar da melhor forma os 

materiais, que serão adquiridos posteriormente em lojas de refrigeração. 
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1 - Fundamentação Teórica  

 

Foi feita uma pesquisa de campo em 2013 por um dos integrantes do grupo, 

onde sete em cada 10 pessoas manifestaram a irritação do alto gasto de 

combustível, por utilizar o veículo com o ar-condicionado ligado por muito tempo. 

A partir deste momento, desenvolvemos uma ideia de que fosse possível 

utilizar um sistema similar ao utilizado em geladeiras, porém, em veículos movidos a 

gás. 

Na época, a ideia não foi levada adiante, mas foi colocada em prática em 

2015, pelo grupo.                      

 

      1.1 – Livro Didático 

 

O grupo utilizou o livro “ Química Volume Único “ - elaborado por Usberco e 

Salvador, editora Saraiva - como base conceitual para o entendimento do modo que 

um gás se comporta em uma alta pressão e em uma baixa pressão, na qual 

conceitos de volume dos gases, temperatura, transformações gasosas e pressão 

foram aprimoradas graças as informações retiradas do livro, possibilitando assim, a 

realização do projeto. 

 

     1.1 – Gás Natural Veicular (GNV) 

   

 O Gás Natural Veicular (GNV), conhecido por ser o combustível do amanhã, do 

futuro, é uma mescla de hidrocarbonetos leves que, à temperatura ambiente e 

pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. Ele é constituído em sua maior 

parte por metano (CH4) com teor mínimo por volta de 87%. Ele é encontrado 

acumulado em rochas permeáveis no subsolo, frequentemente acompanhado por 

petróleo, constituindo uma reserva. [Adasa 2015] 
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Figura 01 – Molécula de Metano CH4 

 

 

Fonte: [Wikimedia 2015] 

1.1.1 – Impacto Social 

 

A queima do Gás Natural Veicular é mais completa que a queima dos outros 

combustíveis utilizados em veículos. Por isso, os automóveis movidos a Gás Natural 

(Gás Metano Veicular) emitem muito menos poluentes, tais como óxidos nitrosos 

(NOx), dióxido de carbono (CO2) e sobretudo o monóxido de carbono (CO). [Adasa 

Gás Canalizado 2015]  

O Gás Natural é a melhor opção de combustível para utilização em centros 

urbanos, onde os controles de poluição estão ficando cada vez mais rigorosos, 

contribuindo, assim, para uma melhor qualidade de vida da população. 

 

1.1.2 – Combustível Seguro 

 

O Gás Natural é reconhecidamente muito mais seguro que a gasolina, o 

álcool e o diesel. Devido à sua composição e, consequentemente, por ser um 

combustível mais leve que o ar e possuir estreita faixa de inflamabilidade. 

Qualquer vazamento espalha-se rapidamente na atmosfera, diminuindo o 

risco de explosões e incêndios. Além disso, para que o Gás Natural se inflame, é 
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preciso que seja submetido a uma temperatura superior a 620°C (o álcool se inflama 

a 200°C e a gasolina a 300°C).  

O abastecimento do veículo é feito sem que o produto esteja em contato com 

o ar, evitando-se assim qualquer chance de inflamação. 

Os cilindros e demais componentes do kit de conversão presentes no veículo 

são dimensionados para suportar a alta pressão em que o gás é armazenado (por 

volta de 200 bar) e ainda situações eventuais como colisões, incêndios, etc. 

O Gás Natural não está sujeito a mudanças, extravios ou perdas de qualquer tipo. 

É quimicamente estável, sem formação de depósitos (borras e gomas) nos 

tanques e sistemas de injeção. 

O conceito de segurança desse combustível já é reconhecido nos países 

onde ele já é utilizado em larga escala. Nos EUA, por exemplo, o GNV é utilizado até 

mesmo em ônibus escolares. 

Isso significa que o gás natural é mais leve que o ar. Assim, sempre que 

alguma quantidade de gás natural for liberada no meio ambiente, esta subirá e 

ocupará as camadas superiores da atmosfera. 

Em ambientes fechados o gás natural não cria acúmulos nas regiões 

inferiores, sendo suficiente para garantir sua dissipação por orifícios superiores de 

ventilação e evacuação. 

Ainda por sua densidade, o gás natural não provoca sufocamento (asfixia). O 

sufocamento ocorre quando um gás ocupa o espaço do ar atmosférico ao nível do 

ser humano, impedindo que este respire. A asfixia é a privação de oxigênio e é 

independe da toxidade do gás em questão. 

Enfim, como o gás natural não se acumula nas camadas inferiores e se 

espalha rapidamente, não oferece risco de sufocamento. 

O gás natural não é quimicamente tóxico. Sua ingestão ou inalação acidental 

não causa danos à saúde. Substâncias como o monóxido de carbono (CO), 

presente nos gases manufaturados e escapamentos de automóveis, e o cloro (Cl), 

utilizado largamente na indústria, possuem a propriedade de se combinar com a 

hemoglobina do sangue e ocupar o lugar do oxigênio. A hemoglobina leva o oxigênio 

do pulmão para o resto do corpo. Se esta é ocupada por outras substâncias, o 

oxigênio não alcança o corpo e provoca falência dos sistemas. 

As substâncias que compõem o gás natural são inertes no corpo humano, 

não causando intoxicação. [Br Wps 2015]  
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1.1.3 – Vantagens do GNV 

 

Um exemplo da economia proporcionada pelo gás natural: um automóvel  

popular que rode 100 km por dia faz em média 10 km por litro de gasolina, 8 km por 

litro de álcool e 12 Km/m³ de Gás.  

Tabela 01 – Comparação entre os gastos dos três principais combustíveis. 
 

  Consumo Diário Consumo Mensal Preço Médio 
Gasto Total no 

Mês** 

          

Gasolina 10 litros 300 litros R$ 2,960/litro* R$ 888,00 

Álcool 13 litros 375 litros R$ 1,999/litro* R$ 749,63 

Gás Natural 8,3 m³ 249 m³ R$ 1,903/m³* R$ 473,85 

  

Economia Mensal = R$ 414,15 (em relação à gasolina) 

Economia Mensal = R$ 275,78 (em relação ao álcool) 

* Preço médio Nacional - outubro 2014 (Fonte: ANP) 

** Mês de 30 dias 

 

Fonte: [Br Wps 2015] 

A conversão dos veículos em termos de combustíveis a manutenção é 

simples. 

Com um metro cúbico de gás é possível rodar mais quilômetros do que com 

um litro de gasolina ou álcool. Comparando o menor consumo por km rodado com o 

menor preço – em relação ao álcool e à gasolina – pode-se alcançar uma economia, 

somente com o combustível, em torno de 60%, na maioria dos casos; 

 A utilização do combustível GNV aumenta a vida útil do motor. 

Por ser um combustível limpo, possui uma queima muito mais completa, 

assim, pouco ou quase nenhum carbono é formado durante a combustão. O motor 

movido a gás natural se mantém em boas condições de limpeza e, assim, observam-

se menores taxas de desgaste para um mesmo período de utilização, quando 

comparado com motores alimentados com combustíveis líquidos; 

O GNV reduz custos com lubrificantes e manutenção; o Gás Natural é um 

combustível seco, por isso o óleo lubrificante se mantém isento de sujeiras por 

longos períodos devido à ausência de carbono formado na queima dos motores 

alimentados a gás; 
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Há menor frequência na troca do escapamento do veículo, pois a queima do 

GNV não provoca a formação de compostos de enxofre, diminuindo a corrosão.     

[Br Wps 2015] 

 

1.1.4 – Principais Procedimentos de Segurança 

 Cuidados com a Conversão 

 Converta seu carro em oficina homologada pelo Inmetro. 

 Exija da convertedora, a nota fiscal, o Certificado de 

Registro de Instalador – CRI, emitido pelo Inmetro para 

fazer o registro de conversão do Detran, laudo(s) de 

certificação do(s) cilindro(s), atestado da qualidade do 

instalador registrado.  

 Faça as revisões periódicas do kit e cilindro só em  

convertedoras certificadas pelo Inmetro.  

 Evite peças usadas, cilindro recondicionado ou de 

procedência desconhecida e tubos de cobre. Na 

instalação, exija tubos de aço. 

 Cuidados com o Cilindro 

 Os cilindros devem ser sempre de aço especial, de alta 

resistência para GNV (NBR- 12790 ou ISSO 4705) e 

devem ser fixados com suportes adequados.  

 Não permita soldas nos cilindros, pois este é um ponto 

sem resistência, com sérios riscos de ruptura e 

vazamento do combustível. 

 

 Cuidados no Abastecimento 

 Ao abastecer, desligue o motor, o rádio e o telefone 

celular.  

 Apague os faróis.  

 Freie o seu veículo.  

 Não fume.  

 O motorista e os passageiros devem sair do carro.  

 Exija que o veículo seja sempre aterrado.  
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 Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de 

GNV foi desconectada antes de arrancar. 

 

 Pressão de Abastecimento 

 Não deve ultrapassar 220 kgf/cm² 

 O kit e cilindros são dimensionados para 220 kgf/cm² de 

pressão máxima. Pressões acima desse limite podem 

causar vazamentos no sistema, diminuindo a vida útil do 

seu equipamento e correndo o risco de provocar 

acidentes. 

 

 Cuidados Gerais 

 Todos os serviços a serem feitos no kit e cilindros de gás 

natural deverão ser sempre feitos em oficinas certificadas 

pelo Inmetro.  

 Não tente você mesmo consertar os pequenos defeitos. 

 Procure a convertedora.  

 Não confunda Gás Natural Veicular (GNV) com o gás de 

cozinha (GLP). Jamais use o botijão de GLP no seu 

veículo.  

 Seja um fiscal do Programa de GNV, denunciando os 

clandestinos para preservar a segurança de todos.  

 Não dirija com qualquer tipo de vazamento. Assim que 

notar algo suspeito, procure a assistência técnica.  

 Não permita curiosos na regulagem do carro.  

[Br Wps 2015] 

  

1.2 – Cooler 

Parte dos coolers encontrados no mercado são formados por duas partes: 

ventoinha e dissipador térmico. A ventoinha é a hélice que é utilizada para dissipar o 

ar e o dissipador térmico é peça em forma de “grelha”, geralmente feita de cobre ou 

alumínio. O termo cooler é muito usado no cotidiano de forma errada, em que é 

colocado que o cooler é a ventoinha ou que o cooler é o dissipador térmico, e ao 

contrário de que dizem, o cooler é a junção da ventoinha com o dissipador térmico. 
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Figura 02 – Exemplo de Cooler 

 

 

 
Fonte: [SocialBits 2015]  

 

 Cooler com dissipador térmico de cobre – eles conseguem absorver 

temperaturas rapidamente; 

 Evite cooler com ventoinha feito de acrílico – ressecam mais rapidamente por 

conta do calor; 

 Prefira coolers que tenham uma boa pressão de fixação – de nada adianta um 

cooler bom se não há um bom contato com o processador; dê preferência aos 

coolers com áreas menores de contato com o núcleo (lei da física: pressão é 

igual à força dividida pela área), quanto menor a área maior será a pressão. 

[Br Wps 2015] 

 

1.3 – Cilindro de Alta Pressão 

Principal equipamento do sistema de combustível a gás do veículo. 

Ele é construído de acordo com os mais rigorosos critérios técnicos, pois é nele 

que será aplicada grande pressão (220 kgf/cm²), juntamente com o gás GNV, no 

estado líquido. O cilindro de GNV deve ser leve o bastante para não comprometer 

em demasia o desempenho do veículo e resistente o bastante para suportar 

elevadas pressões citadas anteriormente. 
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Figura 03 – Cilindro de GNV instalado no porta-malas. 

 

 

  

Fonte: [Mega Carro 2015]  

 

 

Figura 04 – Ogiva de um cilindro cortado 

 

Fonte: Própria 
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Formado a partir de aço-liga cromo-molibdênio, não deve ter soldas e sua 

espessura deve estar entre 8 e 10mm. O cilindro passa por um processo de repuxo 

e conformação de suas extremidades. [Gasnet 2015] 

 

1.4 - Evaporador 

A principal função do evaporador no sistema é trocar calor com o meio. Dessa 

forma, o evaporador pode refrigerar o meio em que ele esta inserido. O líquido que 

fluirá por dentro do evaporador será o gás GNV que ainda estará pressurizado, 

assim, o gás atuará como líquido refrigerante. 

Figura 05 – Exemplo de Evaporador 

 

 

Fonte: [Samatec 2015]  

1.4.1 – Pressão Suportada pelo Evaporador 

  A tabela a seguir mostra a pressão de trabalho aceitável por diferentes 

diâmetros de tubo de alumínio. O diâmetro externo do tubo de alumínio utilizado no 

evaporador do projeto mede 5/16” e a espessura da parede do tubo mede 0,035”. 
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Após consultar a tabela, pode-se perceber que a pressão suportada pelo tubo  é 

equivalente à pressão exercida pelo cilindro de GNV. Lembrando que 1 bar é igual a 

14,5 psi ( Libras por polegada quadrada). 

 

2 – Planejamento do Projeto 

 

2.1 – Previsão de Custos 

 

Tabela 02 – Previsão de Custos do Protótipo 

Custos do Protótipo 

Componente Quantidade Custo 

Cilindro de gás GLP * R$ 40,00** 

Encanamento de cobre 2 metros R$       45,00 

Evaporador 1 unidade R$     110,00 

Redutor 1 R$       30,00 

Registros 2 R$       25,00 

 Total R$     250,00 

*varia de acordo com a quantidade de testes. 

**valor para cada cilindro. 

 

 

 

Tabela 03 – Previsão de Custos do Projeto Final 

 

Previsão de Custos do Projeto Final 

Componente Quantidade Custo 

Cilindro de gás GNV 1 unidade R$     300,00 

Encanamento de Cobre 3 metros R$       80,00 

Registros 2 unidades R$       40,00 

Evaporador 1 unidade R$     110,00 

Redutor 1unidade R$       45,00 

Chave acionadora 1 unidade R$       15,00 

 
Total R$     590,00 
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2.2 – Pesquisa de Material 

 

2.2.1 – Cooler 
  

O Cooler para gabinete sickleflow –x foi o escolhido por apresentar o 
melhor custo beneficio entre os coolers pesquisados, dentre os requisitos 
desse cooler estão: 

 

 Velocidade de 2000 RPM +- 10%  

 Fluxo de ar: 69.69 CFM ± 10%; 

 Pressão de ar: 2.94 mmH2O ± 10%;  

 Expectativa de vida: 160,000 horas;  

 Nível de ruído: 19 dBA;  

 Tipo de rolamento: POM (4ª Geração de rolamento);  

 Conector: 3 Pinos; 

 Voltagem: 12VDC; 

  Corrente: 0.35A; 

 Consumo: 4.2W 

 

 

 
 
 
2.2.2 – Registro 

 

 O registro escolhido foi o tipo gaveta 1/4, pois apresenta alta 

durabilidade, pois seu eixo metálico garante mais resistência à força 

exagerada no acionamento. Seu exclusivo sistema de vedação garante 

perfeita estanqueidade. Possui acionamento suave com 1/4 de volta: para 

maior segurança e melhor desempenho, o produto deve ser utilizado na 

posição totalmente aberta ou totalmente fechada. 

O produto proporciona instalação mais fácil, rápida, segura e 

econômica, pois não necessita de conexões. Flexível, possui padrão de estria 

internacional que permite a instalação de qualquer acabamento. 
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2.2.3 – Redutor 

 O redutor utilizado será o usado em botijões de gás, já que sua 

finalidade é reduzir a pressão e regular a vazão do gás, pelo regulador 

passará vários elementos químicos presentes no GNV, portanto a sua 

expectativa de vida é de 5 anos, logo o redutor terá que se trocado após esse 

período.  

 

 

2.3 – Croqui 

Figura 06 – Croqui do Projeto 

 

Fonte: Própria  
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2.3.1 – Ampliações do Croqui 

Figura 07 – Ampliação da Parte Esquerda 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 08 – Ampliação da Parte Direita 

  

Fonte: Própria 
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2.4 – Fluxograma 

 

 

 

3 – Desenvolvimentos do Projeto  

O desenvolvimento do projeto foi inicializado através de um pequeno protótipo, 

com principal objetivo de simular o projeto real, para que pudesse existir uma base 

maior para pesquisas, já que este projeto é inovador, ou seja, ainda não há estudos 

sobre. Para que ele pudesse ser construído, contamos com a ajuda de um técnico 

em refrigeração, que nos auxiliou na compra de alguns componentes e também na 

construção do protótipo. Os materiais utilizados no protótipo foram apenas para 

efeito de testes, então não cumpriram com os rigorosos critérios exigidos para este 

tipo de teste, pensando nisso, foi utilizada uma pressão bem reduzida para a 

segurança do grupo.  

Foram feitas algumas adaptações no protótipo, pois não era viável, para o 

grupo, ter tantos gastos com materiais apenas no protótipo. No caso do cilindro de 

alta pressão, utilizamos um cilindro comum de gás GLP que tem a pressão 

suportável pelas soldas feitas nas ligações de tubos de cobre, o que garante a 
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segurança nesta situação. As tubulações foram substituídas por tubulações de ferro 

e partes em cobre, uma soldada a outra, dando forma ao protótipo.  

 

Figura 09 - Protótipo 

 

 

Fonte : Própria 

Figura 10 – Evaporador do Protótipo 

 

 

Fonte : Própria 
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3.1 – Materiais do Protótipo 

A maior parte do material do protótipo é constituído de cobre e ferro, que 

podem facilmente ser soldados uns aos outros. Essa solda foi necessária, pois não 

foram encontradas outras maneiras de suportar a pressão que o cilindro de gás GLP 

exerce sobre as tubulações, no caso, 7 Kgf/cm².  

 

3.2 – Funcionamento  

O funcionamento deste sistema foi projetado para que ele trabalhe com 

pressão suficientemente grande, para que o evaporador exerça o seu papel, 

portanto, o evaporador deve suportar tal pressão, assim como os outros 

componentes, sem perca no seu tempo de vida útil. 

 

3.3 – Resultados Iniciais 

Neste protótipo, foram obtidos, em primeiro lugar, resultados negativos ao 

projeto, demonstrando que não seria possível desenvolvê-lo de acordo com o que 

era esperado. O primeiro problema indicou que a pressão exercida pelo cilindro de 

gás GLP não estava sendo suficiente para que o evaporador conseguisse realizar a 

troca de calor com o meio eficazmente, portanto, houve a necessidade de ajustes no 

sistema, para que essa pressão conseguisse ser alcançada. Através de 

manutenções, uma pressão mínima necessária, foi alcançada, gerando a troca de 

calor, sendo perceptível ao toque. 

 

3.4 - Construção 

Para a construção, manutenção e alterações no sistema, foram utilizados 

ferramentas de ajustes comuns. Algumas conexões que utilizaram rosca foram 

envolvidas por fita veda rosca para que não ocorresse nenhum tipo de vazamento e, 

onde a conexão não foi feita por rosca, foi aplicada solda a alta temperatura, através 

da mistura de gás oxigênio (O2) e GLP, para que fossem alcançadas temperaturas 

elevadas, atingindo o ponto de fusão da solda.  

 

4 – Desenvolvimento do Projeto 

 O desenvolvimento do projeto se iniciou a partir do segundo semestre de 

2015, pois já havíamos feito os devidos testes que comprovariam a capacidade 

refrigerante do gás GLP.  
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 A partir de agora o grupo teve grande dependência de ajuda externa à escola, 

pois os materias, equipamentos, entre outras coisas, não estavam disponíveis para a 

utilização do aluno. Então, o grupo obteve uma parceria com uma oficina de 

instalação de kits de gás GNV em carros. Com isso, todos os testes poderiam ser 

feitos de uma maneira mais segura, além disso, as situações estariam mais 

próximas da realidade.  

 Dessa forma, o material utilizado ganhou mais qualidade, podendo, assim, 

suportar a pressão exercida pelo cilindro de GNV, pois agora os testes estavam 

sendo feitos em carros. 

 

4.1 – Materiais do Projeto 

Os materias utilizados no projeto final são de alumínio e cobre, o que não 

permite a ligação por solda, portanto utilizamos três tipos de ligações no projeto: 

rosca, flange e solda. Todas as ligações suportam a pressão exercida pelo cilindro, 

portanto o projeto é totalmente seguro.  

 

4.2 – Funcionamento e Resultados 

O funcionamento do projeto nos primeiros testes não foi o esperado. O 

principal problema que encontramos quando utilizamos a pressão do cilindro foi o 

vazamento de gás nas soldas, ou seja, ou o grupo deveria refazer a solda ou 

deveríamos trocar o tipo de conexão. Após o grupo ter feito as devidas alterações 

nas conexões, instalamos o projeto em um carro movido a GNV. A princípio o carro 

funcionou perfeitamente com o projeto instalado, porém, o projeto não funcionou. 

Então, percebemos que o estado físico do GNV no momento que ele passa pelo 

interior do capilar devería ser líquido, porém, o GNV no cilindro está totalmente 

gasoso.  

O grupo, então, resolveu fazer uma adaptação no projeto apenas para 

comprovar o funcionamento desse novo método de refrigeração. O cilindro de GNV 

seria substituído por um cilindro de GLP (Gás de Petróleo Liquefeito), pois, em seu 

interior, esse gás se encontra no estado líquido. Dessa forma, o projeto mostrou 

ótimos resultados. 

É claro que essa substituição não seria viável em aplicações reais por 

questões de segurança, porém, o projeto ainda necessita de pesquisas e uma delas 

é a utilização do GNV no estado líquido nos cilindros dos carros.  
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