
7 factos acerca dos motores diesel, das 
emissões e da mobilidade do futuro.



Facto 1.
Vale mais melhorar o motor  
diesel do que proibí-lo. 

Com destaque especial para a Europa, a indústria 

automóvel é mais que nunca alvo de um debate 

público. Perdeu-se a confiança nas capacidades 

de inovação e na viabilidade do setor para o 

futuro. Assim, a Mercedes-Benz considera opor-

tuno tecer alguns comentários relativamente a 

aspetos muito importantes deste debate atual e 

referir qual a sua posição. Ainda há muito a fazer 

até atingirmos o nosso objetivo a longo prazo: um 

meio de transporte de passageiros e mercadorias 

substancialmente isento de emissões. Em todo o 

caso, isto também é verdade: há muito tempo que 

temos vindo a implementar diversas medidas.

Muitos acreditam que a poluição atmosférica por 

NOx (óxidos de azoto) na UE nunca foi tão alta. No 

entanto, passa-se precisamente o contrário.

De acordo com os dados da Agência Ambiental 

Europeia (no original, European Environmental 

Agency), as emissões de NOx com origem no trá-

fego rodoviário caíram 59% entre 1900 e 2015.

Um dos principais motivos que justificam estes 

números são as inovações técnicas aplicadas aos 

veículos comerciais e de passageiros e, nos anos 

mais recentes, no desenvolvimento apurado que 

se verificou nos motores diesel.

Estas inovações abrangem a recirculação dos 

gases do escape e o armazenamento dos NOx em 

catalisadores e a utilização de catalisadores de 

redução seletiva (no original, SCR – Selective 

Catalytic Reduction), bem como a colocação do 

sistema de pós-tratamento dos gases do escape 

numa posição mais próxima do motor nesta última 

geração de motores.

O primeiro membro da nossa família de novos 

motores para veículos de passageiros – o motor 

OM 654 – já demonstrou em diversos testes efe-

tuados em condições reais de condução que per-

mite reduzir significativamente os limites das 

emissões de NOx obtidos em laboratório. O mesmo 

se aplica ao novo motor diesel de seis cilindros em 

linha OM 656, já disponível no novo Classe S.

Este facto foi recentemente confirmado por 25 

professores de topo da indústria automóvel e de 

motores dos países germânicos: "Podemos consi-

derar como tecnicamente resolvido o problema 

das emissões de NOx".

Motor diesel.



Facto 2.
As atualizações de software são eficazes. 

Estamos convencidos que, em vez de impor 
restrições aos veículos, devemos sim adotar 
medidas cada vez mais inteligentes para a 
redução duradoura das emissões de NOx. 

De acordo com um estudo publicado pela 
VDA (a Associação Alemã da Indústria Auto-
móvel – German Automobile Industry Associa-
tion, no original), a renovação do parque 
automóvel em conjunto com as medidas 
decididas e aprovadas pelo poder político e 
pelos representantes da indústria automóvel 
no German Diesel Summit em 2 de Agosto 
de 2017 vai permitir reduzir as emissões de 
NOx em todo o setor dos transportes rodoviá-
rios entre 12% e 14% já em 2019.

Em média, as atualizações de software dos 
nossos veículos asseguram uma redução 
média entre 25% e 30% nas emissões de 
NOx, em operação normal. Um exemplo: 
num teste realizado pela revista “auto motor 
und sport” (número 17/2017) ao nosso 
modelo Classe V, as emissões de NOx 
caíram mais de 80% após a atualização do 
software.

Este valor é apenas um exemplo e certa-
mente que pode nem sempre ser alcançado 
para todos os nossos modelos, mas serve 
para demonstrar que as atualizações de sof-
tware podem ajudar eficazmente a reduzir as 
emissões de NOx em diversas séries de 
modelos. 

O novo Classe E.



Facto 3.
As emissões de NOx nunca foram tão baixas. 

Entre 1990 e 2015, as emissões de NOx com 
origem no tráfego rodoviário nos 28 estados 
da UE caiu cerca de 59%. Este número é 
ainda mais notável porque, no decorrer deste 
período, a produção de veículos aumentou 
significativamente.

Durante o mesmo período, o número de veí-
culos de passageiros aumentou cerca de 
55%. Resumindo: apesar de a densidade de 
tráfego ter aumentado, a qualidade do ar 
que se respira nas cidades tem vindo a 
melhorar constantemente. Assim, a redução 
das emissões de NOx deve-se à aplicação de 
tecnologias melhoradas nos veículos.

O nosso objetivo é claro: não exceder os 
valores limite nas nossas cidades – e o mais 
rapidamente possível.

Redução dos valores das emissões de óxidos de 
azoto.



Facto 4.
A proibição do motor diesel seria um objetivo próprio em ter-
mos de políticas de proteção da climatização. 

Quando se trata de emissões nocivas e em 
comparação com outras motorizações con-
vencionais, é difícil encontrar argumentos 
contra a nossa nova geração de motores die-
sel. 

E, apesar dos nossos motores a gasolina 
serem cada vez mais eficientes, o diesel 
continua a oferecer consumos mais reduzi-
dos e menores emissões de CO2 do que um 
modelo comparável a gasolina. 

Assim, os mais recentes motores a diesel 
conseguem obter elevada eficiência e baixas 
emissões de NOx, em condições normais de 
condução. De acordo com o método VDA, o 
motor diesel moderno consome até 25% 
menos de combustível e emite até menos 

15% de CO2 do que um motor comparável a 
gasolina.

Naturalmente, o diesel terá de ser equipará-
vel não só com os motores a gasolina, mas 
também com os sistemas de motorização  
elétrica. Uma coisa é certa: a tendência para 
o futuro é ter motores elétricos. Em todo o 
caso, isto também é verdade: atualmente, os 
mais recentes motores diesel podem mesmo 
ser superiores a um veículo elétrico quando 
se trata da proteção ambiental. 

Portanto, a conclusão é que a transforma-
ção energética é um assunto que diz respeito 
a todos. E devemos utilizar todos os meios 
que temos disponíveis – em conjunto com as 
motorizações elétricas a baterias ou as pilhas 
de células de combustível, estes também 
incluem motores de combustão de elevada 
eficiência e híbridos de ligação à rede elé-
trica doméstica. Mesmo que as estimativas 
indiquem que, em 2025, um em cada quatro 
novos automóveis terá motorização elétrica, 
o desenvolvimento continuado dos motores 
convencionais permanece um aspeto de 
grande importância.

Redução dos valores das emissões de CO2. 



Facto 5.
Já há vários anos que o motor diesel não representa uma 
fonte de criação de partículas finas de poeira. 

No debate atual, ouvimos mencionar muitas 
vezes as partículas e os NOx no mesmo con-
texto. O facto é que o problema das emis-
sões de partículas geradas pelos motores foi 
resolvido com a introdução do filtro de partí-
culas diesel. 

Logo em 1985, a Mercedes-Benz foi o pri-
meiro fabricante automóvel a nível mundial a 
equipar os primeiros veículos diesel com fil-
tros de partículas. A experiência deste pro-
grama deu-nos as bases para o desenvolvi-
mento de tecnologias inovadoras de filtros 
de partículas com um nível muito elevado de 
eficiência – o motor diesel praticamente 
isento de partículas de fuligem. Na Merce-
des, estes filtros fazem parte do equipa-
mento de série desde 2005. É claro que 
ainda há veículos mais velhos nas estradas. 

De uma forma geral, agora as emissões de 
partículas são extremamente baixas. 

De acordo com a agência de proteção 
ambiental alemã, os motores são responsá-
veis por 7% das emissões de partículas 
finas. As restantes partículas induzidas pelo 
tráfego são levantadas das superfícies das 
estradas pela passagem dos veículos – sejam 
a diesel, gasolina ou elétricos. Os resultados 
iniciais de uma experiência num cruzamento 
em Neckartor, em Estugarda, mostram que 
estas partículas levantadas podem ser forte-
mente reduzidas pela utilização de maquina-
ria de limpeza das ruas.

Este exemplo demonstra claramente que, 
para reduzir ainda mais a poluição por partí-
culas finas, há um número de alternativas 
mais eficazes do que aplicar proibições a 
motores. A renovação acelerada dos par-
ques circulantes de veículos, a melhoria dos 
fluxos de tráfego, a cooperação mais estreita 
entre as cidades, os fornecedores e os fabri-
cantes de automóveis e a eletrificação das 
redes urbanas de transporte e distribuição 
são, na nossa visão, formas igualmente ade-
quadas de melhorar a qualidade do ar das 
cidades.

Filtro de partículas diesel.



Facto 6.
As diferenças entre os valores obtidos em laboratório e em 
condições reais na estrada serão cada vez mais esbatidas.

As diferenças entre os valores de emissões 
obtidos em laboratório e em condições reais 
relativos aos veículos diesel deram origem a 
muitas perguntas. 

No dia 1 de Setembro de 2017, os processos 
Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure (WLTP) e Real Driving Emissions 
(RDE) introduziram novos procedimentos 
para a certificação de novos veículos e 
variantes e, pela primeira vez, estes novos 
procedimentos também incluem medições 
de utilização em estrada. Até esta altura, os 
testes de estrada não eram prescritos para 
obtenção da certificação. A Mercedes saúda 
agora a sua introdução – após termos supor-
tado a sua implementação durante anos.
Isto porque são ambos necessários: as medi-
ções em laboratório podem ser comparadas 

e reproduzidas internacionalmente e as medi-
ções em estrada servem para dar valores mais 
realistas aos nossos clientes.

Há mais de um ano, que a Mercedes-Benz já 
tem no mercado veículos diesel que cum-
prem os mais exigentes limites da UE, em 
conformidade com os requisitos RDE (Fase 
1). Isto é confirmado pelos vários testes rea-
lizados por organizações independentes. 
Exemplo: num teste realizado pela revista 
“auto motor und sport” (número 12/2017), o 
Mercedes-Benz E 220 d (motor OM 654 
(consumos combinados de combustível: 4,3–
3,9 l/100 km; emissões combinadas de CO2: 
112–102 g/km) emitiu apenas 41mg de NOx 
por quilómetro numa medição PEMS, bem 
abaixo do limite de 80mg por quilómetro 
prescrito pelas medições laboratoriais.

Medições em laboratório e na estrada.



Facto 7.
As novas descobertas não são aplicadas só aos motores 
novos.

A tecnologia não conhece a perfeição –  
e a investigação não tem fim. 

Isto aplica-se tanto aos automóveis, 
como aos smartphones. Nos anos mais 
recentes, foi aplicada uma fatia conside-
rável de recursos no desenvolvimento 
continuado da tecnologia diesel. Só na 
Daimler, foram investidos três mil 
milhões de euros nos nossos novos 
motores diesel.

Os nossos engenheiros também usam 
as novas descobertas do desenvolvi-
mento, na nova geração de motores e 
as experiências no campo para melhora-
rem continuadamente as características 
dos modelos atuais. Desde 2016, deu 
entrada um número de novas medidas 
na nossa produção em série: estas medi-
das vão desde atualizações de software 
e materiais mais robustos, a sistemas 
SCR ainda com maior eficácia. Resu-
mindo: o pós-tratamento dos gases do 
escape tem sofrido uma melhoria cons-
tante e está cada vez mais eficaz. 

Nova descoberta.



Vista geral das tecnologias  
do motor OM 654.
Mais económicos e mais potentes, mas mais leves e mais 
compactos. O futuro do motor diesel OM 654.

O motor diesel OM 654 de quatro cilin-
dros é o início da nossa inovadora gama 
de motores Mercedes-Benz. A sua efi-
ciência e emissões exemplares fazem 
desta unidade diesel premium um motor 
"à prova de futuro" e sublinham o papel 
central que o motor diesel tem para se 
atingirem os exigentes objetivos mun-
diais de emissões poluentes. 

Pela primeira vez, num veículo de pas-
sageiros diesel, o motor OM 654 utiliza 
um sistema de combustão Mercedes-
-Benz moldado por fases. Isto permite 
reduzir ainda mais as emissões de partí-
culas, a um nível particularmente baixo. 

Este novo motor está equipado com um 
sistema multivias de recirculação dos 

gases de escape (EGR). Isto combina 
alta pressão refrigerada com EGR de 
baixa pressão. Só isto já permite que as 
emissões não tratadas do motor sejam 
particularmente reduzidas graças ao 
mapa de características do motor, man-
tendo o ponto de ignição principal na 
sua localização mais eficiente.

Os gases do escape do turbocompres-
sor, primeiro fluem para um catalisador 
de oxidação diesel. Depois, passam pelo 
misturador de tiragem vertical descen-
dente onde é adicionada a solução 
AdBlue® através de um módulo de dosa-
gem arrefecido por água. A área de mis-
tura especialmente desenvolvida 
possibilita a evaporação da solução 
AdBlue® no fluxo de gases de escape 
numa distância muito reduzida e a sua 
distribuição uniforme ao longo da super-
fície do sDPF (filtro de partículas com 
revestimento de redução dos óxidos de 
azoto) a jusante. A jusante do sDPF, 
encontramos um catalisador SCR que 
reduz ainda mais os óxidos de azoto. Só 
depois é que os gases de escape não 
tratados atingem o sistema de escape.

O novo motor diesel.



As mais importantes inovações num novo motor.

•  Primeira utilização de uma construção 
integral em alumínio num motor diesel

•  Pistões de aço com sistema de com-
bustão moldada por fases, cilindros 
com revestimento NANOSLIDE®, inje-
ção por sistema common-rail de 4ª 
geração

•  Todas as tecnologias de pós-trata-
mento dos gases de escape estão 
dispostas diretamente no motor

•  Motores significativamente mais 
pequenos e mais compactos: 168,4 kg 
vs. 203,8 kg (–17%), 2 litros de cilin-
drada em vez de 2,15 litros, 90 mm 
de distância entre cilindros em vez de 
94 mm

•  Baixo nível de ruído e alto conforto a 
rotação elevada graças à aplicação de 
diversas melhorias

O primeiro motor diesel de quatro cilindros em alu-
mínio.



WLTP vs. NEDC.
WLTP significa World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure 
(Procedimento de Teste para Veículos Ligeiros Harmonizado a Nível 
Mundial) e é um ciclo de teste que determina os valores de consumo 
e de emissões poluente de um veículo no banco de testes.

Informações Gerais
O processo WLTP é o novo processo de 
testes de consumos e emissões na 
indústria automóvel e vem substituir o 
anterior procedimento NEDC (New Euro-
pean Driving Cycle – Novo Ciclo de Con-
dução Europeu). Muitas vezes, o ciclo 
NEDC sugere valores irreais de consu-
mos e emissões porque não reflete as 
condições reais de utilização. O novo 
ciclo WLTP é igualmente um teste de 
laboratório, mas graças à sua natureza 
dinâmica, está muito mais perto das 
condições reais de condução. Por isso, 
o ciclo WLTP pretende obter valores mais 
realistas de consumos e emissões, 
dando assim mais transparência para 
todos, fabricantes e clientes.

Nota: Apesar de, na maioria dos casos, 
os valores medidos no ciclo de teste 
WLTP terem tendência a serem mais ele-
vados, os consumos reais do dia-a-dia 
permanecem inalterados.



Perfil de condução mais dinâmico
O ciclo WLTP é caraterizado por acelera-
ções significativamente mais elevadas e 
por um perfil de condução bastante 
mais dinâmico. A velocidade máxima 
também foi aumentada para 131 km/h 
e a velocidade média durante o teste 
subiu para os 47 km/h.

Testes de maior duração
Os períodos de condução foram alarga-
dos em 10 minutos, a proporção em vias 
rápidas replicada no banco de testes 
aumentou e os tempos com o veículo 
parado foram simultaneamente reduzi-
dos.

Testes de maior distância
A distância de condução é alargada a  
23 quilómetros.

Pontos de mudança específicos
Os pontos de mudança já não são uma 
variável prescrita, em vez disso, são cal-
culados antecipadamente e de forma 
específica para cada veículo e motoriza-
ção. As opções de mudanças manuais 
beneficiam deste cálculo individual em 
comparação com os pontos de mudança 
rígidos prescritos pelo ciclo NEDC.

Equipamentos opcionais tomados  
em consideração
No futuro, todos os extras opcionais 
com influência na aerodinâmica, na 
resistência ao rolamento ou na massa do 
veículo serão tidos em consideração 
na avaliação. Os veículos de teste já não 
são otimizados em termos de peso 
como antes. Do mesmo modo, os con-
sumos de potência destas funcionalida-
des em testes de laboratório também 
originam aumento nos valores de CO2.

Normal global
O objetivo do ciclo WLTP é introduzir  
normas de teste definidas globalmente. 
Os países da UE tomaram a dianteira 
neste processo, mas por exemplo o 
Japão e a Índia já vieram mostrar inte-
resse neste novo ciclo de teste.

Características novas mais importantes.



Desde setembro de 2017
Todos os veículos de novo desenvolvi-
mento e os veículos equipados com 
novos motores são certificados segundo 
o ciclo WLTP. Os valores NEDC são deri-
vados dos valores medidos em ciclo 
WLTP e são usados nas publicações de 
venda como únicos valores de consumo. 
Determinados a partir dos parâmetros 
determinados pelo ciclo WLTP, estes 
valores derivados podem ser numerica-
mente mais elevados do que os anterio-
res valores NEDC.

A partir de setembro de 2018
Os requisitos WLTP são incorporados 
na legislação nacional e todos os veícu-
los postos à venda (exceto os modelos 
descontinuados cuja produção termine 
antes de 1 de setembro de 2018) são 
certificados em conformidade com o 
ciclo WLTP e tal é indicado nas publica-
ções de venda. Por isso, o Certificado 
de Conformidade (COC) indica 2 valores 
paralelos (NEDC e WLTP). Consoante 
cada processo nacional de homologa-
ção, as publicações de vendas só mos-
trarão um destes valores de consumos, 
WLTP 

A partir de setembro de 2019
Juntamente com os testes WLTP, tam-
bém serão realizados testes de emis-
sões em condições reais de utilização 
(RDE – Real Driving Emissions). Isto ser-
virá para que se verifique que os limites 
de emissões medidos em laboratório 
também cumprem as normas quando 
em utilização real. A Fase 1 da norma 
RDE é denominada Euro 6d-TEMP. Esta 
norma será introduzida em diversas 
fases, consoante se trate de um modelo 
novo ou de uma série atual de modelos. 

Implementação.

Para saber mais:
www.mercedes-benz.pt



WLTP NEDC

Influência dos equipa-
mentos

Os equipamentos opcio-
nais que afetem o peso, a 
aerodinâmica, a resistên-
cia ao rolamento e os con-
sumos a bordo do veículo 
(correntes inativas) tam-
bém são tidos em consi-
deração

Com a exceção dos 
pneus, não são conside-
rados

Peso do veículo  
no teste

Peso em ordem de mar-
cha (veículo de produção 
em série, considerando o 
tipo de carroçaria) +100kg 
+ o peso de depósito de 
combustível a 90% + equi-
pamento (sem sistema de 
ar condicionado)

Peso em ordem de mar-
cha (veículo de produção 
em série, considerando o 
tipo de carroçaria) + 100 
kg + o peso de depósito 
de combustível a 90%

Duração do ciclo 30 minutos Cerca de 20 minutos

Fases de paragem (% de 
tempo ao ralenti)

9 (13%) 14 (25%)

Distância percorrida 23,25 km 11 km

Velocidade Média: 46,6 km/h
Máxima: 131 km/h

Média: 34 km/h
Máxima: 120 km/h

Mudanças Específicas do veículo e 
da motorização

Pontos de mudança fixos

Potência Média: 7 kW (9,5 cv)
Máxima: 47 kW (64 cv)

Média: 4 kW (5,4 cv)
Máxima: 34 kW (46 cv)

Comparação dos métodos WLTP e NEDC.
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Relativamente aos dados constantes desta publicação: após o fecho da edição, em 15.01.2018, poderão surgir al-
terações aos produtos. A Mercedes-Benz Portugal reserva-se o direito a introduzir modificações na conceção, 
construção, formato, cor, bem como alterações no âmbito de fornecimento por parte do fabricante durante o prazo 
de entrega, sempre que tais alterações ou desvios sejam admissíveis pelo cliente, tendo em consideração os inte-
resses do vendedor. Se o vendedor ou fabricante utilizarem sinais ou números para referenciar a encomenda ou o 
objeto encomendado, estes não poderão ser objeto de reclamação ou reivindicação de direitos. As imagens/ilus-
trações podem incluir acessórios e equipamentos opcionais que não fazem parte do fornecimento de série. Este 
catálogo poderá também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países, uma vez que 
é distribuído internacionalmente. As informações relativas a normas legais, jurídicas e fiscais e respetivos efeitos 
são válidas apenas na República Federal da Alemanha à data da redação desta publicação. Informe-se acerca das 
normas e efeitos aplicáveis no seu país e sobre a última versão em vigor junto do seu concessionário Mercedes-
-Benz. A informação contida nesta publicação não constitui uma proposta ou oferta de venda, nem consubstancia 
uma vinculação legal ou contratual por parte da Mercedes-Benz Portugal e/ou dos seus Concessionários Autoriza-
dos.

Para mais informações sobre a gama de automóveis Mercedes-Benz, poderá contactar-nos através do número de 
telefone 808 200 699, ou por email, através do endereço info_mbp@daimler.com, ou através do site:
www.mercedes-benz.pt  


