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RESUMO
O uso do gás natural veicular tem tido um crescimento acelerado nos últimos anos.
No entanto, para que esse Programa tenha um sucesso contínuo, faz-se necessário
desenvolver dispositivos de conversão de motores do Ciclo Otto, a gasolina ou álcool, para
o uso de GNV (Gás Natural Veicular) que apresentem baixo custo, conservando o mesmo
desempenho original do veículo e baixo nível de emissões, atendendo as normas do
PROCONVE.
Devido à necessidade de diversificação da matriz a fim de evitar dependência
energética e devido aos rígidos controles de poluição, cresce no mercado brasileiro o
número de veículos convertidos para a utilização de GNV.
A recente regulamentação do PROCONVE, determinando que os motores
convertidos com "Kits" sejam submetidos a ensaios de emissões, vem reforçar a
necessidade do desenvolvimento proposto. Desta forma, se conseguimos obter "Kits" com
as características já descritas, poderemos alcançar maior confiança do mercado e obter uma
crescente aceitação da conversão de veículos para GNV.
O uso do gás natural como combustível apresenta diversas vantagens em relação
aos combustíveis líquidos. É um combustível com menor índice de emissões quando
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comparados com o diesel, seus gases de combustão são pouco nocivos, com um grau de
segurança maior que os combustíveis líquidos e o preço no mercado é bastante
competitivo.
A preocupação que surge, e a motivação deste projeto, é saber qual as principais
justificativas para que uma tecnologia, bastante aceita em outros países, com um baixo
índice de emissão, com alto nível de segurança, onde sua manutenção se torna baixa se
utilizada de forma adequada e disponível no mercado, não faz aflorar interesses nas
empresas de transportes urbanos no Brasil, nos centros de pesquisas em geral.
Assim este projeto vem para mostrar à sociedade de uma forma geral a atual visão dos
principais atores governamentais, dos centros de pesquisas nacionais e das empresas
privadas a respeito da utilização do gás natural em veículos de transporte urbano, a fim de
passar uma maior confiabilidade à população, além de incentivar a competitividade do
mercado nacional com um produto de custo acessível e confiável e enriquecer a tecnologia
nacional.
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fulfillment of requirements to the
degree of Master of Science in Production Engineering

A STUDY ON POLICIES AND PRACTICES CONCERNING THE USE OF
NATURAL GAS VEHICLE FOR THE URBAN PUBLIC TRANSPORT IN
BRAZIL.
BRENO PEIXOTO CORTEZ
June/2006

Thesis Supervisor: Enilson Medeiros dos Santos
Program: Master of Production Engineering
The use of Natural Gas Vehicle has had a fast increase lately. However, in order to
have a continuous success this Program needs to develop converting devices of Otto-cycle
engines, gasoline or alcohol, to the use of NGV (Natural Gas Vehicle) that presents low
cost, maintaining the same original development of the vehicle and low level of emissions,
considering the PROCONVE rules.
Due to the need to diversify the matrix in order to avoid energetic dependence and
due to strict pollution control, it has increased in the Brazilian market the number of
vehicles converted to the use of NGV.
The recent regulation of the PROCONVE, determining that the converted engines
with “kits” should be submitted to emission testing, comes to reinforce the necessity of the
proposed development. Therefore, if we can obtain “kits” with the characteristics already
described, we can reach a major trust in the market and obtain an increase acceptance of
the vehicle conversion for NGV.
The use of natural gas as vehicle fuel presents several advantages in relation to
liquid fuels. It is a vehicle fuel with fewer indexes of emissions when compared to diesel;
their combustion gases are less harmful, with a major level of safety than liquid fuels and
the market price is quite competitive.
The preoccupation that emerges, and the motivation of this project, is to know
which are the main justifications for such technology, well accepted in other countries,
with a low index or emission, with a high level of safety, where its maintenance becomes
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low, reminding that for this it is necessary that this technology has to be used properly, and
once available in the market will not motivate interest in the urban transportation
companies in Brazil, in research centers in general.
Therefore this project exists to show the society in a general way the current vision
of the main governmental factors, of the national research centers and of the private
companies concerning the use of natural gas vehicles in urban transport vehicles, in order
to give a major reliability to the population as well as to motivate national market
competitiveness with a low cost and reliable product and to enrich the national technology.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Nesta parte do trabalho, serão apresentados problemáticos, os objetivos, a
justificativa e os impactos previstos pela introdução do gás natural em transporte urbano,
com enfoque nos aspectos ambientais, políticos, econômicos, científicos, sociais e
tecnológicos, sob o ponto de vista dos órgãos governamentais, empresas privadas e centros
de tecnologias do Brasil.
1.1 - PROBLEMÁTICA DA PESQUISA
A problemática desta pesquisa é obter dados precisos e conclusivos por parte de
entidades privadas e órgãos governamentais, uma vez que, nem sempre, há integração nas
atitudes e procedimentos no tocante ao desenvolvimento de tecnologias visando a otimizar
o uso de combustíveis alternativos. Os métodos e caminhos, se fossem feitos de forma
compartilhada, seriam mais frutíferos. Tem-se aí um diferencial relevante: a máquina
estatal é lenta e burocrática; e na maioria das vezes, pra que a iniciativa privada deslanche
ou dê um passou a mais, necessita de autorizações e da anuência do governo que, por lei, é
quem traça as diretrizes e regulamenta o uso e exploração de combustíveis.
Para a COPPE – UFRJ “o objetivo estratégico de fazer com que o gás natural atinja
a participação de 12% na matriz energética brasileira até o fim do ano 2010, irá exigir
intensivas atividades de pesquisa conjunta, de órgãos públicos e privados, em tecnologias
que viabilizem a participação pretendida.”
O Balanço Energético Nacional de 2003 mostra que “no ano de 2003 foram
consumidos apenas 863 mil tep (Toneladas equivalentes de petróleo) de gás natural no
setor de transporte, ao passo que o consumo de óleo diesel foi da ordem de 25.410 mil
tep”. Naquele mesmo ano, o consumo médio de gás no Brasil foi de 28,8 MMm³/dia
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(Milhões de metros cúbicos por dia), sendo que cerca de 14 MMm³/dia foram importados
da Bolívia.
Em 2005 o Ministério de Minas e Energia informou que “Em 2006 este consumo
está na ordem de 49,89 MMm³/dia, e, destes, 21 MMm³/dia continuam sendo importados
da Bolívia”. Este número mostra o grande potencial de mercado que o país possui ao nos
referirmos à utilização de gás natural.
Com o aumento da população, o número de veículos para transporte urbano tende
naturalmente a crescer, o que implica, conseqüentemente, um aumento no consumo de
combustíveis de transporte. No caso do Brasil, que utiliza o óleo Diesel, tal situação poderá
gerar uma alta dependência do mercado internacional, a não ser que sejam produzidos
veículos movidos com novas alternativas de combustíveis, como também um grande
aumento da poluição nos grandes centros urbanos.
Vale dizer que novas alternativas e até mesmo o simples aumento da eficiência dos
veículos não irão resolver os problemas do país no tocante à energia de transporte, por
causa da grande perspectiva de crescimento da frota mundial de veículos e da forte
dependência atual de produtos derivados do petróleo. Portanto, torna-se necessária a
utilização de novos combustíveis de transporte, incluindo aí o gás natural, a curto e médio
prazo.
Estudos e pesquisas estão sendo realizados com o propósito de encontrar e de
otimizar o uso de combustíveis alternativos, visando a um melhor desempenho dos
motores, incluindo aí a sua vida útil, levando-se em conta, sobremaneira, o seu custobenefício com relação à produção, distribuição, fontes e utilização por parte dos usuários,
como é o caso do álcool. Além de todos esses fatores, há de se considerar também o
aspecto ambiental, motivo pelo qual um possível combustível alternativo pode vir a ter a
sua produção não autorizada à luz de recentes legislações internacionais protetoras do meio
ambiente.
Sabe-se que toda inovação ou introdução de novas tecnologias no mercado sofre
algum tipo de barreira, seja ela cultural, setorial ou regional. Entretanto, a tendência é que
as barreiras diminuam à medida em que as tecnologias amadureçam e tornem-se capazes
de transmitir segurança à sociedade, quando então conseguirão atingir o seu objetivo, que é
alcançar uma fatia do mercado esperado. Para isso, é importante buscar compreender a
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natureza e o alcance desses obstáculos antes de se considerar as políticas e programas para
removê-los e/ou superá-los.
A competência tecnológica da engenharia nacional, aliada à capacidade de
produção de veículos e motores a gás natural para aplicação em ônibus urbanos, além de
fornecedores de componentes bastante desenvolvidos, fazem do Brasil um importante
fornecedor mundial de motores a gás para veículos comerciais com tecnologia de ponta.
Mas não usamos esta tecnologia, apesar dos motores fabricados aqui terem recebido
prêmios de reconhecimento internacional pelas baixas emissões gasosas. (VENTURA,
2005)
A nível governamental, nota-se que existe uma tendência na utilização do gás
natural para uso termelétrico; ao mesmo tempo, verifica-se que o consumo deste
combustível em transporte urbano é mínimo, quando comprado na utilização térmica, e
suas conseqüências ambientais e sociais, principalmente nas grandes metrópoles, podem
ser bastante expressivas ao melhorar a qualidade do ar e conseqüentemente a qualidade de
vida das pessoas.
Vivemos um momento oportuno para rever esta política de uso do gás natural.
Recentes modificações na regulação das térmicas, promovidas pela Agencia Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), obrigando a todas as usinas provarem que terão gás suficiente
para operar em plena capacidade e a crise na Bolívia, que por pura casualidade não trouxe
uma interrupção no fornecimento de gás natural e deixou outros seguimentos
extremamente inseguros quanto à continuidade de abastecimento, são motivos suficientes
para esta revisão. (VENTURA, 2005)
1.2 - OBJETIVOS
1.2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo principal deste trabalho é avaliar, sob a perspectiva dos órgãos públicos
e privados, bem como dos centros de pesquisas do Brasil, as expectativas em relação à
utilização do uso do gás natural nas empresas de transporte urbano como fonte alternativa
de energia.
A partir do documento gerado por este estudo, pretende-se mostrar à sociedade
uma estimativa do nível de conhecimento, por parte dos empresários, sobre as atuais
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tecnologias na área do gás natural para transportes urbanos, seus interesses em futuros
investimentos e as principais barreiras por eles apontadas.
No que concerne aos órgãos públicos, serão abordados questionamentos ao nível
das diretrizes políticas adotadas e planejadas. Para os centros de pesquisas, será analisado o
que está sendo desenvolvido e pesquisado no Brasil, bem como a opinião e avaliação
destes em relação à tecnologia atual. Esta abordagem envolvendo grande parte da cadeia
deve-se ao porte do projeto, visto que requer das empresas um estudo detalhado da
tecnologia e seus retornos econômicos e ambientais para, a partir daí, obter o domínio
desta ferramenta e, assim, poder disponibilizar treinamento e garantir a operação e
manutenção

da

tecnologia

implantada.

Torna-se,

então,

essencial

que

exista

comprometimento governamental e empresarial.
1.2.2 - OBJETIVOS GERAIS
Apresentar as tendências políticas do Governo no que se refere à utilização do gás
natural em transportes urbanos (2002-2006);
Apresentar dados sobre as vantagens da utilização do GNV nas frotas de transporte
urbano pelas empresas;
Reunir informações que sirvam de subsídio à tomada de decisão empresarial na
utilização do GNV na frota de transporte urbano e na indústria; e
Mostrar a importância do desenvolvimento de novas tecnologias nacionais na área
em estudo.
1.3 - JUSTIFICATIVA
Na época (1973), o petróleo passou a ser grande arma política. Em represália ao
apoio americano aos israelenses na guerra contra os árabes (Yom Kippur), o Oriente Médio
embargou todo o petróleo destinado aos Estados Unidos. O racionamento foi a saída
imediata para enfrentar a estratégia do cartel do petróleo. (SOUSA, 2000)
O confronto entre os Estados Unidos e o Iraque tornou-se quase inevitável nestes
últimos anos. Em seu cerne, encontra-se a indústria (ou o mercado) petrolífera
internacional, que afeta diretamente o futuro da economia mundial, especialmente a dos
países em desenvolvimento e emergentes, como é o caso do Brasil, que busca alternativas
para retomar o crescimento, mas por ter a necessidade de importar petróleo e captar
recursos num mercado financeiro internacional em plena crise, vê-se impedido frente ao
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valor do barril de petróleo que se mantém US$ 35,00 (NTU). Ambos os mercados petrolífero e financeiro - vivem uma crise profunda que, em curto prazo, não tende a se
atenuar.
Nesse contexto, o gás natural apresenta papel estratégico como uma alternativa de
resposta rápida às crescentes demandas de energia que serão necessárias à viabilização de
um quadro de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Este fato é confirmado pelo
crescimento significativo deste tipo de combustível no Brasil nos últimos anos, conforme o
BEN-2006, “hoje responsável por 7,5% da matriz energética brasileira, com a perspectiva
do governo de que este número atinja o índice de 15%”
O fator tecnológico é outro ponto importante, visto que, no setor de transporte, as
inovações tecnológicas tem sido o maior fator de mudanças. Claramente a sustentabilidade
deste setor não pode ser realizada sem o nivelamento das inovações tecnológicas.
(BECKMANN, 2004)
Apesar disso, ainda persistem várias barreiras à sua utilização, que devem ser
quebradas a fim de que se obtenha uma maior aceitação deste produto no mercado.
Exemplo de rejeição a essa tecnologia pode ser notado no transporte urbano, devido ao
histórico cultural da utilização do diesel como combustível predominante e ao
desconhecimento das novas tecnologias relacionadas ao GNV. Para que esse quadro se
reverta, será preciso que seja estimulado o trabalho de pesquisa visando a um maior
desenvolvimento no tocante a pesquisa de energias alternativas.
Mas, ao mesmo tempo, o governo já tem tomado medidas de estímulo ao uso de
combustíveis alternativos, como é o caso do PROCONVE – Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores. Este Programa, instituído pela Resolução Nº.
18 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), em 1986, em âmbito nacional,
estabeleceu um cronograma de redução gradual da emissão de poluentes para veículos
leves (automóveis) e para veículos pesados (ônibus e caminhões). A utilização de
combustíveis alternativos, como o gás natural, justifica-se também em termos de lucros
empresariais.
A natureza da atividade de transportes urbanos rodoviários torna o estabelecimento
da margem de lucro, a partir das receitas auferidas pelas empresas, bastante inflexíveis. A
alternativa mais viável para a aplicação dos lucros é a redução dos custos de manutenção e
operação, que pode ser conseguida pela conversão do combustível utilizado na frota atual

5

pelo gás natural, a partir de um diferencial competitivo entre empresas do mesmo ramo,
particularmente nos casos em que as tarifas não remuneram adequadamente as operações
realizadas. Por isso o que este projeto propõe é um trabalho conjunto entre os principais
atores envolvidos no processo, tais como órgãos governamentais, empresários e centros de
tecnologias que, a partir das diferentes visões oferecidas por cada um deles, podem ser
capazes de disseminar o conhecimento referente às tecnologias para a utilização do gás
natural em transportes urbanos já disponíveis no mercado atual, bem como os impactos
gerados por esta na sociedade e a posição desses entes ao propor esta tecnologia.
Os motores a gás de última geração, como os desenvolvidos para uso em ônibus,
são extremamente eficientes devido à tecnologia de combustão com mistura pobre e de
controles eletrônicos da combustão. Têm potencial para atender imediatamente os limites
de emissões gasosas previstos para 2009, nas futuras etapas da legislação brasileira.
(VENTURA, 2005)
A utilização do gás natural no setor de transporte urbano pode significativamente
mudar o papel das grandes cidades nas emissões de gás carbônico e também preservar a
saúde dos cidadãos.
1.4 - RELEVÂNCIAS
Neste tópico será dado destaque a cinco principais relevâncias no âmbito ambiental,
científico, econômico, social e tecnológico.
A nível ambiental a existência de projetos na substituição do diesel por outros
combustíveis menos poluentes justifica-se em termos ambientais pela redução de CO2 e de
particulados e compostos NOx, emitidos em grande volume por parte dos motores ciclo
Diesel.
Justifica-se também pela redução do transporte de combustível diesel dentro das
regiões pela via rodoviária, já que outros combustíveis com tecnologias mais avançadas
podem ser transportados via dutos.
Para a comunidade científica, a disseminação de informações tecnológicas
existentes é fato comum de se ocorrer. Com isso, a utilização deste produto poderá servir
como base para o desenvolvimento de novas teses e projetos na área.
Este trabalho reunirá e disponibilizará informações aos agentes do mercado
energético, especialmente aos grandes empresários na tomada de decisão na conversão de
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frotas urbanas no Brasil, o que poderá gerar uma redução no custo operacional das
empresas e, assim, cobrir os investimentos inicialmente realizados;
Ainda em termos econômicos, as vantagens na utilização de combustíveis
alternativos explicam-se seguintes impactos:
- Redução do consumo de Óleo Diesel;
- Redução do custo por quilômetro rodado; e
- Redução de gastos, visto que o combustível GNV é mais limpo e, portanto, requer
menos despesas com manutenção do que os veículos “ciclo diesel”.
A proposta de substituição do diesel por outros combustíveis menos poluentes
justifica-se também em termos sociais, pela melhoria da qualidade de vida que pode
proporcionar à população em geral, com a redução de gases poluentes emitidos por
veículos movidos a Diesel;
Por possibilitar a redução dos custos em transporte coletivo;
Por permitir a redução de custo operacional nas empresas de transporte urbano;
Pelo fato de o GNV ser um combustível mais seguro, já que é mais leve do que o ar
e
Pela geração de empregos diretos e indiretos que a utilização do Gás Natural é
capaz de proporcionar.
Este trabalho poderá servir de acervo com informações gerais das tecnologias de
conversão mais atuais mundialmente, como também para o aumento da confiabilidade
quanto à utilização do Gás Natural;

1.5 - LIMITAÇÕES
A pesquisa para realização deste trabalho limitou-se no âmbito governamental,
notadamente nos seguintes Ministérios: Minas e Energia, Meio Ambiente e das Cidades.
Quanto aos Centros de Tecnologias, foram obtidas informações do Centro de Tecnologias
do Gás – CTGÁS, da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, do Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – CENPES e a Petrobrás.
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Com relação às empresas de transporte urbano, foi utilizada a base de dados do
trabalho: “Fatores Críticos e Alternativos para Introdução de Gás Natural no Transporte
Urbano” desenvolvido no Ministério de Minas e Energia, de cuja gestão o autor deste
trabalho participou, com o intuito de verificar quais eram as expectativas por parte dos
empresários do ramo de transporte urbano.
Visto que o tema “Utilização de Gás Natural em Transportes Urbanos” é bem
abrangente, esta pesquisa limitou-se a identificar as perspectivas dos ministérios, centros
de tecnologias e empresas do ramo de transporte urbano.
Sugere-se a realização de novos trabalhos desenvolvidos em outros órgãos públicos
e centros de pesquisas, a fim de que se possa obter um resultado final que revele o cenário
a nível nacional.
Este trabalho está inserido no Programa de Engenharia de Produção e não leva em
conta a questão das tecnologias embargadas para o desenvolvimento deste projeto. Estas
serão vistas apenas superficialmente, em termos de esclarecimento para os mais leigos em
relação ao tema. Abre-se assim espaço para novas pesquisas na área de rendimento de
motores a GNV, desgastes, níveis de emissões de poluentes, desenvolvimento de novos
sistemas de conversões veiculares e desenvolvimento sustentável.
1.6 - ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos. Além desta introdução será
abordado no segundo capítulo, de natureza teórica, o emprego do Gás Natural em
transportes urbanos, por meio de uma revisão da literatura sobre o tema em estudo,
ressaltando os principais tópicos publicados em livros, teses, artigos, revistas e jornais
relativos a este assunto, de modo que se desenvolva o conhecimento e promova uma
melhor explanação deste trabalho.
Dentre os pontos discutidos, destacam-se a reserva do Gás Natural no Brasil e no
mundo em 2004, a atual infra-estrutura de transporte e distribuição de Gás no país em 2006
e a planejada para os próximos três anos, os principais aspectos, impactos e barreiras
encontrados na utilização do Gás Natural como alternativa energética, além das emissões
de poluentes provocadas por veículos que utilizam o Diesel como combustível.
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Em seguida, será dada ênfase às experiências encontradas no Brasil e no mundo na
utilização do GN como alternativa no transporte urbano, assim como nas tecnologias
desenvolvidas para a conversão dos veículos.
O segundo capítulo terminará com uma síntese dos tópicos abordados
anteriormente, estabelecendo uma relação entre eles.
No terceiro capítulo será mostrada qual a metodologia adotada neste trabalho, a
partir da descrição das técnicas empregadas para a obtenção de dados, além da citação dos
procedimentos de pesquisa que se fizeram necessários durante todo o processo
investigativo. Será descrito inicialmente o tipo de pesquisa realizada e o processo pelo
qual os dados foram extraídos e, posteriormente, mencionará o processo de elaboração dos
questionários utilizados na pesquisa de campo, destacando os critérios e variáveis adotadas
para aplicação dos mesmos, e ainda os seus respectivos conteúdos. Por fim, são expostas as
diversas etapas de pesquisa que, para efeito de organização, foram distribuídas em fases.
O quarto capítulo deste trabalho reúne os dados coletados nos Ministérios, nos
Centros de Pesquisas e na Petrobrás.
O quinto capítulo abordará a análise dos dados utilizados no trabalho desenvolvido
pelo Ministério de Minas e Energia “Fatores Críticos e Alternativos para Introdução de
Gás Natural no Transporte Urbano” e das entrevistas feitas nas empresas de ônibus de
Natal - RN.
O último capítulo tem como principal objetivo apresentar uma visão geral do
trabalho, as principais conclusões alcançadas e suas recomendações quanto ao objetivo e a
metodologia adotada para o desenvolvimento da tese, bem como as limitações e as
direções para novas pesquisas.
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CAPÍTULO 2

O EMPREGO DO GÁS NATURAL EM TRANSPORTES URBANOS

O segundo capítulo deste trabalho é relacionado ao estado e ao emprego do Gás
Natural em transportes urbanos, consistindo em uma revisão teórica do tema em estudo,
ressaltando os principais tópicos publicados em livros, teses, artigos, revistas e jornais da
área, de modo que desenvolva o conhecimento e promova uma melhor explanação deste
trabalho.
Primeiramente será destacada a reserva atual do Gás Natural no Brasil em 2004
como também no mundo. Ao mesmo tempo será apontada a atual infra-estrutura de
transporte e distribuição de Gás Natural no Brasil e o planejado para os próximos três anos.
Em seguida serão mostrados os principais aspectos, impactos e barreiras encontradas na
utilização do Gás Natural como alternativa.
O terceiro tópico está relacionado às emissões de poluentes provocadas por
veículos que utilizam o Diesel como combustível. Posteriormente serão focadas as
experiências encontradas no Brasil e no mundo na utilização do GN como alternativa no
transporte urbano, mostrando em outro tópico as tecnologias desenvolvidas para a
conversão dos veículos.
Por fim, a conclusão do capítulo 2 sintetizará os tópicos anteriores, estabelecendo
uma relação entre eles.

10

2.1 – CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
Para o dw-world.de “O petróleo sempre foi uma importante arma política, sendo
principal motivo de várias crises mundiais. A primeira foi em 1951, seguida da de 1956 e
outra em 1967. Na de 1973, o preço do petróleo subiu de 2,90 dólares o barril para 11,65
dólares”. O mundo vivendo tal situação sentiu a necessidade de realizar uma revisão da
política energética, tendo como diretriz fundamental a economia de energia e a substituição
do petróleo por combustíveis alternativos mais baratos.
Desde a Revolução Industrial, no século XVIII, a expansão demográfica vem
deixando cada vez mais evidente como os recursos naturais, ou a força da recuperação da
natureza são ilimitados. Por isso, é preciso buscar, permanentemente, novas formas de
aproveitamento das fontes de energia. O gás natural é a opção que tem acumulado, nos
últimos anos, os melhores resultados operacionais, econômicos e ambientais.
O Balanço Energético Nacional de 2004 mostra que “o petróleo e derivados tem a
maior participação no consumo na matriz energética, cerca de 40,2%, sendo o óleo diesel
responsável por 36,4% do total do consumo de derivados de petróleo em 2003”
A opção pelo transporte rodoviário como principal meio de deslocamento em um
país de dimensões continentais como o Brasil explica o alto consumo de diesel. Além
disso, toda a frota de maquinários agrícolas e trens de carga empregam esse combustível.
Tem sido grande a exigência mundial para a redução da emissão de poluentes na
atmosfera, pois estes, na maioria das vezes, prejudicam o meio ambiente e a sociedade,
decorrente da queima do óleo Diesel. Encontra-se como alternativa para a redução da
emissão de poluentes, nas grandes metrópoles, a conversão das frotas de veículos a Diesel
para GNV.
O Gás Natural no decorrer de sua história mostra ser um combustível “limpo”,
apresentando um baixo índice de emissões de poluentes quando comparados à Gasolina e
ao Diesel. Estas características fazem com que ele se ajuste ao tema da qualidade do ar no
planeta em discussão em diversos fóruns, salas temáticas e conferências em todo mundo, e
ganhando mais espaço na sociedade por tornar um diferencial ao ser empregado em áreas
urbanas, nas quais a qualidade do ar vem se tornando uma questão de saúde pública.
Todavia, a decisão por uma fonte energética leva em conta fatores técnicos,
econômicos, sociais e políticos. A necessidade de racionalizar o uso dos combustíveis
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convencionais já existentes, associada à imposição de legislações rígidas com relação ao
controle de emissões, tem exigido o desenvolvimento de novas alternativas e o aumento da
eficiência dos motores atuais.
Com relação ao Brasil, pode-se citar o Pro álcool como exemplo típico da busca
por um combustível opcional, e o crescente interesse pelo uso do Gás Natural Veicular
como uma racionalização do uso de um combustível já disponível.
Neste cenário, surge o interesse nas áreas de tecnologias tanto nas formas de
conversão de motores do ciclo diesel para a utilização de GNV, como em novas formas de
armazenamento de GNV através de cilindros leves.
“Na área de conversão de motores do ciclo diesel, têm-se os sistemas dual-fuel, o
sistema por “Ottolização” e os motores dedicados.” (BET, 1991). Já na área de cilindros
leves tem-se a utilização de cilindros constituídos de materiais alternativos (alumínio,
metal-compósito ou inteiramente compósito).
A utilização do gás natural como combustível veicular não envolve tecnologias
altamente complexas, sendo bastante difundida no mundo.
De acordo com a Gás Energia, no Brasil, até maio de 2004, foram registrados
543.744 veículos convertidos ao Gás Natural Veicular. A expectativa é a conversão de um
milhão de veículos em 2005, ultrapassando assim a Argentina, levando o país à liderança
do mercado mundial de GNV. Esses dados refletem o grande impulso de conversões de
veículos para este combustível, registrado nos últimos quatro anos.
Em estudos realizados, a Fundação Getúlio Vargas estima que as vendas com GNV
possam atingir uma taxa de crescimento de 51% a 62% ao ano, fazendo com que os
números de conversões de veículos, movidos a gasolina, chegassem a uma faixa de 18 mil
a 25 mil. (Fonte: Petroportal)
O número de postos de abastecimento passaria dos atuais 390 para cerca de 1300.
Outro fator responsável pela utilização do gás natural, no setor automotivo, foi o
aumento constante dos preços de diesel e gasolina, atrelado à insegurança quanto ao
fornecimento de álcool. Ao contrário do GNV que “possibilita ao consumidor uma
economia de cerca de 70% com gastos em combustível e é encontrado em abundância
tanto no território brasileiro quanto nos países vizinhos, viabilizando sua importação.”
(GASBRASIL)
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Estes números podem se tornar mais expressivos se as capitais brasileiras optassem
pela utilização do Gás Natural como combustível principal em suas frotas de ônibus
urbanos. O Rio Grande do Sul é um exemplo da introdução do gás natural no transporte
urbano, junto com a Petrobrás SA, TBG, SULGAS, Mercedes Benz Woodward e FINEP &
empresas.
Este projeto tem como principal objetivo à instalação de um “kit” para viabilizar a
queima do gás natural e seu motor será convertido para ciclo Otto. “Utilizará também
cilindros de armazenamento de gás de material composto, cujo peso é significativamente
inferior aos cilindros de aço convencionais. A autonomia do ônibus nestas condições será
de aproximadamente 400 km, abrindo perspectivas promissoras para adoção do
combustível no transporte urbano.” (ALONSO, 2004)
Após adotar uma nova estrutura de preços para o gás importado da Bolívia, baseada
no incentivo a novos consumos, a Petrobrás está propondo a implementação, em conjunto
com as distribuidoras de gás natural, de uma estrutura de preços exclusiva para o segmento
de transporte coletivo urbano. A proposta da Petrobras contempla a garantia do
fornecimento de gás natural para as frotas de ônibus, por dez anos, a um preço atrelado ao
do óleo diesel.
Segundo Alonso (2004), “A nova estrutura prevê a venda de um metro cúbico de
gás natural pelas distribuidoras de gás natural ao operador das frotas de ônibus ao preço de
55% do valor do litro do óleo diesel praticado pelas distribuidoras de combustível.”
Com este incentivo, a tendência é que as operadoras de ônibus convertam ou
renovem sua frota e passe a utilizar o Gás Natural como fonte principal de combustível.
Com base em levantamentos feitos pelo Departamento Nacional de Trânsito-DENATRAN,
até março de 2004, o Brasil possuiria uma frota de ônibus e microônibus de 472.890
veículos. A região sudeste brasileira atualmente é responsável por 55,76% da frota total,
que responde por um consumo anual aproximado de um bilhão de litros de diesel.
Acredita-se que, no prazo de seis anos, cerca de 60% da frota de ônibus das regiões
metropolitanas das grandes capitais já estarão circulando com o novo combustível.
Basicamente, a maior restrição ao aumento da participação do gás natural como
combustível veicular é a logística de sua distribuição. O número de postos tem crescido
substancialmente no Brasil nos últimos anos, sobretudo nas regiões mais populosas e
detentoras de maior frota de veículos.
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2.2 - O GÁS NATURAL: SUAS RESERVAS E TRANSPORTE
O Gás Natural é definido por Martinez (2002), como: “uma mistura de
hidrocarbonetos leves (com pequeno número de molécula de carbono), com predominância
de metano (CH4), que, à alta temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no
estado gasoso”.
O Gás Natural é mais leve do que o ar, inodoro e incolor. É extraído das reservas
naturais de gás e das de petróleo. Neste caso o gás natural normalmente encontra-se
dissolvido no petróleo líquido.
Para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, de
acordo com a Lei nº. 9.478/97, o gás natural é definido como “Gás Natural ou Gás é todo
hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas normais,
extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases
úmidos, secos, residuais e gases raros.”
Sua composição, conforme a TABELA 2-1 varia entre os diferentes reservatórios e
esta pode afetar na qualidade do gás que interfere diretamente na eficiência dos motores e
no nível de emissão.
A Portaria ANP n°. 104, de 8 de julho de 2002, estabelece a especificação do gás
natural, de origem nacional ou importada, a ser comercializado em todo o território
nacional. No seu conteúdo está previsto o envio de dados de análise da qualidade do gás
natural realizadas tanto pelo Carregador quanto pelo Transportador.
TABELA 2-1 - Composição média do Gás Natural
Composição média do Gás Natural
Composição
Nitrogênio – N2
Dióxido de Carbono – CO2
Etano – C2
Propano – C3
Isso-Butano – iC4
n-butano – nC4
Isso-Pentano – iC5
n-pentano – nC5
C6+
Hélio – He
Metano – CH4
Fonte: Mansour at All.
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Massa (%)
6,26
0,19
7,38
2,108
0,34
0,53
0,09
0,1
0,002
0,18
82,82

Para Murray at all (2000), “a instalação e estrutura dos recipientes de combustível
do gás natural, quando comparado com diesel ou petróleo mostraram-se bem mais seguras
que combustíveis convencionais em uma situação de explosão ou fogo.” Esta segurança
está associada às características do gás natural. Além das já citadas anteriormente, este
combustível é menos denso que ar; no caso de um vazamento, o gás subirá e dispersará na
atmosfera. “O limite de inflamabilidade do gás natural é menor quando comparado com
combustíveis convencionais; isto reduz a chance de ocorrer a inflamabilidade da mistura.”
(MURRAY, 2000)
2.2.1 - RESERVAS MUNDIAIS ATUAIS
As reservas de gás natural são abundantes e mais amplamente distribuídas do que
as reservas de petróleo. Os países em transição da antiga União Soviética tinham um
número um pouco maior de reservas comprovadas de gás do que países do Oriente Médio,
ao final de 2000. O valor das reservas comprovadas de gás natural em todo o mundo
dobrou nos últimos 25 anos devido ao crescente interesse pelo gás natural, a descoberta de
novos campos de gás, alem do avanço na exploração e técnicas de produção. Dadas suas
vantagens diante de outros combustíveis fósseis, o uso do gás natural está crescendo
mundialmente e espera-se que continue a crescer durante décadas. Estima-se que o gás
natural passe dos 20% do fornecimento global de energia, no ano de 1997, para 24% até
2020, de acordo com o cenário de referência do IEA.
O gás natural gerará aproximadamente 28% do fornecimento global de energia até
2050, de acordo com o cenário de baixo crescimento, de baixa emissão de carbono
desenvolvido pelo IIASA-WEC. (GELLER, 2003)
A utilização do gás natural é comprovada há mais de 50 anos, onde 95% do gás
canalizado no mundo somos naturais. Com a constatação da sua eficiência e eficácia ao
decorrer dos anos, o gás natural adquiriu posições privilegiadas e estratégicas na matriz
energética de alguns países, firmado como fonte energética, mostrando em alguns casos
que o seu consumo é muitas vezes maior que sua produção. (Petro e Química, 2004)
O gás natural impõe uma série de vantagens quando comparado a outros
combustíveis como o óleo combustível, GLP ou lenha. Destaca-se em princípio o caráter
de fonte de energia limpa, menos poluente e de queima uniforme, propiciando economia
certa na importação de petróleo, diversificação de fontes de suprimento, elevação da
qualidade e produtividade em diversos segmentos e a capacidade de agregar valor a
15

diversos produtos, principalmente os de indústria de acabamento fino, como cerâmica e
vidros.
As reservas provadas de gás natural no mundo totalizam 176,78 trilhões de m3,
estando a maior parte no Oriente Médio, responsável por 40,8% das reservas mundiais; e a
Europa e Ásia com 35,4%, conforme mostrado no GRÁFICO 2.1.
Houve um crescimento nas reservas mundiais provadas de 0,09% em relação ao
ano de 2001. No ano de 2004 o Brasil se encontrava no 43° lugar da lista dos detentores de
reservas provadas de Gás Natural, onde as maiores reservas provadas no mundo foram na
Rússia, Irã e Catar, que responderam, respectivamente, por 30,5%, 14,8% e 9,2% do total
de reservas provadas.
A distribuição geográfica das reservas mundiais de gás natural provadas é
apresentada no GRÁFICO de número 2-1 e 2-2.
GRÁFICO 2-1 - Reservas Provadas no Mundo
Reservas Provadas no Mundo
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy, 2004 (Adaptado por Breno Peixoto).

GRÁFICO 2-2 - Reservas provadas de Gás Natural
Reservas provadas de Gás Natural
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Anos

As reservas mundiais de gás natural convencional, junto com técnicas
avançadas de recuperação de gás metano, durariam centenas de anos se
mantidos os níveis atuais de produção. Além disso, há enormes
quantidades de gás não-convencional em aqüíferos, no subsolo polar
permanentemente congelado, e abaixo do solo oceânico. Apesar de não
haver técnicas economicamente viáveis para recuperar esses recursos
atualmente, essas técnicas podem vir a ser desenvolvidas no futuro.
(GELLER, 2003).

2.2.2 - GÁS NATURAL NO BRASIL
Para Lima (2004), as reservas de óleo e gás natural começaram a ser registradas no
Brasil em 1940, com a descoberta da reserva na Bahia. Atualmente a Bacia de Campos
localizada no Estado do Rio de Janeiro, descoberta em 1980 é o maior potencial, é a maior
reserva comprovada no Brasil. De acordo com a Petrobrás, o potencial comprovado das
reservas brasileiras de gás natural em 2005 era de 313 bilhões de m3 (FIGURA 2-1). Com
as novas descobertas estima-se que este número possa chegar a 657 bilhões de m3. Esta
descoberta fez com que as autoridades brasileiras adotassem uma política mais severa com
relação ao uso do gás natural na matriz energética brasileira, visto que antes mesmo desta
descoberta, já era meta do governo federal em expandir para 12% até 2010 a participação
deste combustível na matriz energética brasileira de acordo com o Plano Pluri-anual.
Mais de 50% das reservas brasileiras de gás estão localizadas na Bacia de Campos,
e o restante espalhado pelas outras regiões do país. A maior parte do gás está em campos
offshore (mar), onde se concentram 252,6 bilhões de m³ em profundidades superiores a
1.000m.
FIGURA 2-1 - Quadro Geral da Utilização do Gás Natural no Brasil
Quadro Geral da Utilização do Gás Natural no Brasil (PETROBRAS, 2005)
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“O objetivo do plano de massificação, segundo Ildo Sauer, Diretor de Gás e
Energia da Petrobrás, é fazer com que o País consuma, até 2007, 48 milhões de metros
cúbicos de gás natural, contra os atuais 28 milhões”.(Gui@offshore, 2004)
De acordo com o CTGÁS, a produção de gás por região brasileira em 2003 foi de
520.605,2 milhões de m3/ano. Fato importante a ser citado é a presença visível da região
nordeste na produção de gás no país, sendo esta região o segundo maior produtor no Brasil,
detendo 32,7% da produção conforme mostra no GRÁFICO 2-3.

GRÁFICO 2-3 - Produção de Gás no Brasil por Região em 2003
Produção de Gás no Brasil por Região em 2003
Norte
19%
Sul
0,50%

Nordeste
32,70%
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Fonte: CTGÁS (Adaptado por Breno Peixoto) [2]

2.2.3 - TRANSPORTE DO GÁS NATURAL
O Brasil, por ser um país com uma grande extensão territorial, necessita cada dia
mais que estudos sejam realizados, a fim de reduzir o custo dos serviços e realizar o
verdadeiro sentido da logística: “diminuir o hiato entre a produção e a demanda, de modo
que os consumidores tenham bens e serviços quando e onde quiserem, e na condição física
que desejarem”(BALLOU, 2003).
Atualmente é utilizado o gasoduto para o transporte e a distribuição do gás no
Brasil, onde malhas são distribuídas em pontos fixos, ou seja, cidades ou estados onde o
mercado do gás natural já está “enraizado” como, por exemplo, a cidade de São Paulo que
possui desde 1988 a distribuição deste energético, através da COMGÁS, que era
alimentada pelo gasoduto RJ-SP, que posteriormente foi conectada a bacia de Santos, e
atualmente também está interligada ao gasoduto Brasil-Bolívia. (Fonte COMGÁS)
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O transporte do gás natural é feito pelas empresas transportadoras, que fornecem o
gás natural para as distribuidoras e estas por sua vez completa o processo ao fornecer este
produto aos consumidores finais. A diferença entre transporte e distribuição está na pressão
e no volume de gás envolvido. O transporte ou transmissão tem como objetivo deslocar
grandes volumes de gás, por meio de gasodutos de grande diâmetro, desde os campos de
produção até os chamados city gates. A distribuição tem como objetivo o deslocamento do
gás no interior das cidades, até chegar aos consumidores finais, ou para atendimento a
clientes industriais, muitas vezes localizados na periferia das cidades.
Até 2004 apenas 5.688 km eram cobertos por gasoduto, dos 8.547.403,5 km2 que o
Brasil possui, o que mostra a grande missão que existe de ampliação das malhas atuais com
o objetivo de atingir grandes centros que ainda hoje não dispõem de tal benefício. Com
vistas ao aumento da produção e do consumo de gás natural brasileiro há um grande
estudo, realizado pela Petrobrás, para a expansão rede de gasoduto brasileiro conforme
mostram as FIGURA 2-2.
FIGURA 2-2 – Estimativa para a Ampliação das Malhas
Estimativa para a Ampliação das Malhas (MME, 2006)
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O conjunto de ações para a ampliação da malha de gasodutos do país demandará
investimentos totais da ordem de us$ 4,5 bilhões nos próximos 3 anos, permitindo que sua
extensão passe dos atuais 5.688 km para 10.375 km.
A Petrobras iniciou em 2004 a construção do Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene),
visando levar o gás natural disponível no Sudeste para o Nordeste, onde há déficit na oferta
do energético. O Gasene terá 1.410 quilômetros de extensão, receberá investimentos de U$
1,4 milhões.
“O gasoduto teve início no Norte do Rio de Janeiro, passando pelo estado do
Espírito Santo chegando até a Bahia garantindo que todo o litoral brasileiro receba gás
natural.”(EKSTERMAN, 2004).
De acordo com o MME, o gás natural será distribuído após sua chegada a Catu
(BA) para os demais estados nordestinos pela Malha Nordeste, que está em expansão
conforme mostrada a FIGURA 2.2. Quando estiver completamente integrado, o Gasene
terá capacidade total para transportar aproximadamente 20 MM³/dia de gás natural.
Para abastecer os mercados de gás natural, os postos, empresas e indústrias
deveriam estar localizados perto do gasoduto, caso contrário se tornaria inviável investir
em um ramal com uma grande extensão. Até mesmo grandes localidades com potencial
significativo de consumo de gás não poderiam usufruir deste combustível em função de
suas distâncias em relação aos gasodutos existentes. Este era um grande problema
encontrado pelas distribuidoras de gás. Com o objetivo de resolver este gargalo do
mercado, algumas empresas desenvolveram uma nova opção tecnológica: o fornecimento
do gás natural através do “Gasoduto Virtual” que tem a grande vantagem de permitir
dispor o gás natural nas regiões não atendidas pelos gasodutos convencionais.
Já o Gasoduto Virtual vem a ser um sistema que permite o transporte de gás natural
por meio de carretas com módulos acoplados a plataformas móveis, onde este gás é
comprimido em cilindros que são transportados em caminhões (FIGURA 2-3), balsas ou
plataformas ferroviárias. Quando o produto chega ao local de destino, o módulo é
conectado a uma estação de descompressão e, assim, o gás está pronto para ser consumido.
A grande vantagem é que a quantidade de gás natural transportada varia de acordo
com as necessidades pré-estabelecidas pelo cliente. Em suma, sistemas versáteis são
apoiados em comprimentos modulares de compressão de gás natural, estações de
regulagem de pressão e no sistema de transporte propriamente dito.
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FIGURA 2-3 – Carreta com o transporte de gás natural comprimido - GNC.
Carreta com o transporte de gás natural comprimido - GNC.

Fonte: (ANICETO, 2004)

Atualmente, podem ser encontradas no segmento de Gasodutos Virtuais algumas
empresas da Argentina, Estados Unidos e Brasil, entre outras. Cada uma delas possui
características particulares, como tipo de cilindros, capacidade de armazenamento e
transporte, forma de compressão, formas de carregamento, descarregamento e
abastecimento.
Outra maneira de transporte de gás natural é através do gás natural liquefeito
(GNL), opção tecnológica à infra- estrutura de transporte que perfaz um quarto do volume
comercializado mundialmente, torna-se competitivo com gasodutos a partir de distâncias
superiores a 3000 Km, para pequenos volumes (3 GM3/ano), e distâncias superiores a 6000
Km, para volumes maiores (25 GM3/ano). (EIA, 2004)
Entretanto, todas elas se prestam ao objetivo de fazer chegar ao cliente remoto à
possibilidade de utilização do gás natural antes da existência de um gasoduto
convencional.
De acordo com a IANGV, a tecnologia mais utilizada em ônibus urbanos com gás
natural é o GNC (Gás Natural Comprimido). Embora encontre no mercado o GNL (Gás
Liquefeito) esta alternativa é utilizada com menor freqüência. E ainda em fase de
experimentos encontra-se o HCNG onde há uma mistura do hidrogênio e CNG.
2.3 – EMPREGO DO GÁS NATURAL EM TRANSPORTES URBANOS
“Hoje o gás natural é largamente utilizado em aproximadamente 50 países. Os
principais são: Itália, Rússia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Áustria e demais países
da Comunidade Econômica Européia.” (Gás Virtual, 2004)
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“A conversão de caminhões e ônibus de frotas sendo que a aplicação mais
expressiva ocorre na Itália com a conversão de motores antigos, compatíveis com as fases
de limites de emissões EURO 0, I e II, que por trazer benefícios ambientais, é homologada
no país.”(MACHADO at All, 2004)
“O gás natural veicular (GNV) tem sido objeto de estudo em diversas montadoras,
principalmente européias, devido as característica de que a sua queima ser pouco agressiva
ao meio ambiente.” (Gasbrasil, 2004)
O uso do gás natural no transporte urbano esta maior quando comparado à década
passada. Este crescimento esta relacionado principalmente pelo interesse da qualidade do
ar proporcionado como também contribui na segurança energética nacional e local.
Aproximadamente 9% da frota dos EUA em 2001 operavam usando o Gás Natural como
alternativo o que corresponde à cerca de 5 mil ônibus. (EUDY, 2002)
2.3.1 ROTAS TECNOLÓGICAS DO GÁS NATURAL EM TRANSPORTES
URBANOS NO MUNDO
Existem atualmente três rotas tecnológicas para o sistema de utilização do GNV nos
ônibus: A Rota Dedicada que para Relyea, “os motores a gás dedicados são unidades de
inflamação por centelha que usam uma mistura de gás-ar”. A Rota Ottolizada - nesta o
motor ciclo diesel é transformado para ciclo Otto, funcionando 100% GNV, reduzindo
sensivelmente a poluição atmosférica. É necessário realizar varias modificações como
adicionar velas ao motor, retirar material da cabeça do pistão visando reduzir a taxa de
compressão e um sistema eletrônico para o controle do gás e da ignição. E ainda a Rota
Dual Fuel (Diesel-Gas), nesta alternativa o motor opera no ciclo Diesel, onde uma mistura
gás natural - ar é admitida no cilindro e comprimida com a mesma taxa de compressão que
a utilizada em motores Diesel. Ao final da compressão uma pequena quantidade de óleo
Diesel é injetada no cilindro, provocando a auto-ignição do combustível. (ORLANDO)
O uso do motor Dual Fuel (Diesel-GNV) reversível permite o uso de combustível
barato com um baixo custo de adaptação, pois só são adicionadas peças, sem que se
mudem suas características básicas. Uma vantagem adicional de grande importância é a
redução extrema na emissão de poluentes, como também a opção na venda do veiculo de
retirar ou não o kit instalado.
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A tecnologia Dual Fuel, a nível mundial, encontra-se em sua quarta geração, onde
estas podem ser listadas de acordo com o grau de evolução tecnológico:
Primeira Geração: Os sistemas de primeira geração possuíam uma baixa tecnologia
embargada, eram mecânicos, sendo a proporção de ar mais gás dosada por um venturi
calibrado e a quantidade de diesel ajustada mecanicamente. O índice de substituição do
diesel pelo gás era baixo.
Segunda Geração: Com a característica do sistema Cloosed-Loop, onde a formação
da mistura também é controlada em função de um monitoramento das condições dos gases
de escapamento, o “kit” de segunda geração ainda apresentava o venturi calibrado na
alimentação de gás natural, porém o diesel era dosado eletronicamente;
Terceira Geração: No “kit” de terceira geração a injeção do diesel e do gás natural
passou a ser eletrônica, continuando possuir o Sistema Cloosed-Loop.
Quarta Geração: Este kit ainda está em fase de testes, onde tem como principal
modificação na tecnologia um Injetor único para gás natural e injeção piloto de diesel.
As tecnologias Diesel-gás e de motores de ciclo Otto dedicados a gás natural em
substituição ao Diesel em veículos pesados, embora dominadas mundialmente, seu
aproveitamento no mercado ainda não atingiu um coeficiente que possam ser considerados
representativos.
2.3.2 EXPERIÊNCIAS DO GNV EM TRANSPORTES URBANOS NO MUNDO
Apenas aproximadamente 0,05% do gás natural é voltado para o uso em
transportes pesados nos países da OECD. “O país que já possui uma infra-estrutura
desenvolvida de distribuição de gás natural tem maior facilidade em introduzir esta
tecnologia, mas as nações sem tais infra-estruturas tornam-se um tanto complicado este
investimento devido ao grande custo.” (PRIDDLE, 2000)
Em junho de 2001 foi realizado um estudo em 42 empresas de transporte que
utilizavam o GN na frota nos EUA. Foram os seguintes os principais resultados desta
pesquisa:
- O total de ônibus considerados na pesquisa por tipo de combustível: 13.546
dieseis (78%), 3.209 gases naturais (18,7%) e 430 gases naturais líquido (2,5%);
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- Os tamanhos das frotas variavam de 6 ônibus a mais de 4.500 ônibus, com um
tamanho médio de 409 ônibus;
- O tamanho da parcela de ônibus a gás natural em cada frota variou de dois até
mais de 1.300 veículos, tendo uma média de 87 ônibus;
- O percentual de ônibus a gás nas frotas variou de 1,4% a 100%;
- 53% das empresas pesquisadas disseram que a frota a gás tem um percentual de
25% ou menos sua frota total.
De acordo com o IEA, nos Estados Unidos, a recente tendência para a utilização de
ônibus movidos a gás natural foi muito forte. Uma recente pesquisa realizada pela
Associação de Trânsito de Público Americana (APTA) indica crescimento forte durante os
últimos anos, onde um dos motivos é que vários órgãos gestores de trânsito fizeram um
compromisso para comprar um grande número de ônibus a gás natural, em alguns casos
com o objetivo principal de excluir os ônibus movidos a diesel. Alguns resultados do
estudo realizado pela APTA:
- Crescimento de 26% em um ano da frota de ônibus movido a gás natural.
Passando de 890 para 1.125 veículos;
- O número de estações de abastecimento aumentou de 2.100 para 4.079;
- O número de empresas que utilizam gás natural em sua frota cresceu de 57 para
65 em 1999.
- Dezoito agências de trânsito operam com no mínimo 1/3 da frota com ônibus a
gás natural.
- Dez agências de trânsito têm mais de 100 ônibus de gás natural que operam na
frota;
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Na Espanha, em 1996 a frota do trânsito em Barcelona (TMB) era de 800
ônibus, destes apenas dois ônibus eram movidos a gás natural veicular.
Em Madrid, dos mil ônibus que circulavam, quinze eram a gás natural e
em Bilbao existiam apenas dois ônibus utilizando o gás natural. A
penetração de mercado de ônibus movidos a GNV era mínima.(WATT,
2001)

Ao final de 2001, já existiam 35 ônibus da frota movidos a gás natural e
em 2002 esse número dobrou. O processo de conversão ainda está em
andamento e o objetivo é inserir o GNV em outros 250 ônibus que
circulam pela cidade. Em um artigo do jornal espanhol El País de 25 de
fevereiro de 2003, foi informado que em Barcelona também já existem 70
caminhões de limpeza que usam gás natural como combustível para
diversificar e otimizar o uso dos recursos energéticos. (Mundo GNV,
2004)

O governo australiano lançou um programa de incentivo ao uso de gás natural
veicular. Com o objetivo de garantir a viabilidade e sustentabilidade do programa, foram
estabelecidas algumas metas que são: “financiamentos e incentivos fiscais para que a
construção da infra-estrutura do GNV fosse segura e atrativa para os investidores e a
população e o desenvolvimento de um plano de manutenção a médio longo prazo da
vantagem do preço do gás em relação ao diesel.” (WATT, 2001)
Em Melbourne, Austrália, existe 28 ônibus movidos a gás natural operando na
cidade. Os veículos são da marca Mercedes Benz e possuem uma autonomia de 350 km
contra 700 km dos veículos a diesel.
A cidade de Sydney, também na Austrália, é exemplo bastante significativa da
utilização do gás natural em transporte urbano, pois sua frota é composta de 254 ônibus a
gás natural, sendo que 104 são da marca Scania e 150 da Daimler Chrysler (Mercedes
Benz). Os padrões de emissão de poluentes dos veículos a gás natural em Sydney estão
dentro dos padrões EUROIII.
A Itália é um dos países pioneiros na utilização do Gás Natural em transportes
pesados, esta escolha deve-se a questões econômicas e ambientais. Os veículos movidos a
gás se tornaram uma alternativa atrativa para a utilização em pequenas cidades e nos
centros históricos onde se desejava dispor de uma operação com um combustível limpo.
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Entretanto, o número de veículos utilizando este combustível ainda era baixo. No
ano de 2000, existiam apenas 169 ônibus movidos a gás natural e estimava-se uma
encomenda de mais 564 veículos.
Na Grécia, o governo investiu maciçamente em ônibus movidos a gás natural,
adquirindo 295 ônibus com um custo total de aproximadamente $US 70 milhões. Os
veículos eram equipados com tecnologias de segunda-geração. O maior investimento
citado foi relacionado à aquisição dos ônibus, a manutenção seria equivalente quando
comparada ao Diesel. Os resultados mostraram que os custos por veículo, por quilômetro,
foram de $US 0,19 para os ônibus a diesel de última geração e de $US 0,17 para os ônibus
a gás.
Estes exemplos confirmam que a utilização do gás natural em frotas de ônibus já é
concreta no mundo todo; e as tecnologias estão atendendo as necessidades dos
empresários, governos e consumidores finais. É importante ressaltar que em muitos paises
a utilização desta tecnologia iniciou na década de 80, mostrando desde então resultados
significativos.
2.4 - IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DO GNV NA MATRIZ ENERGÉTICA
BRASILEIRA
A produção anual de gás natural em 2002 foi de 42,7 milhões de m3, sendo deste
total apenas 739.490 m3 vinculado ao setor de transporte.
Estudos realizados em Natal-RN verificaram que um ônibus diariamente percorria
aproximadamente 498 km/dia. Com um consumo de gás natural, em média, é de 1,5 km/
m3, isso acarretaria o consumo em torno de 333 m3/dia de Gás Natural. Sabendo que o
custo anual com Diesel para uma frota de 20 veículos é de aproximadamente R$
2.151.360,00 e o custo com GN seria de R$ 1.628.365,60, o que geraria ao empresário uma
economia anual de aproximadamente R$ 522.994,40 depois que pago todo o seu
investimento.
Na TABELA 2-2, mostra-se o consumo diário de combustível no setor de
transportes, destacando-se que a utilização do gás natural com apenas 2.026,28 m3/dia e a
do óleo diesel foi de 57.905,02 m3/dia. Percebe-se assim a alta participação deste na matriz
energética. Acrescenta-se ao grande potencial do gás natural o fato de ser um combustível
que atende as normas internacionais de emissões.
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TABELA 2-2 – Consumo Energético do Setor Rodoviário
Consumo Energético do Setor Rodoviário
Setor Rodoviário
Unidade: m3/dia
Fontes
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Gás Natural
96,27
272,36
328,71
645,68
1.181,02
2.2026,28
Óleo Diesel
50.297,68 52.718,41 53.307,75 54.965,40 56.517,39
57.905,02
Gasolina Automotiva
33.237,51 34.683,85 32.331,21 31.136,10 30.511,55
29.175,57
Álcool Etílico Anidro
6.285,45
6.691,64
7.525,16
7.151,84
7.532,21
8.046,41
Álcool Etílico Hidratado
9.938,85
9.234,47
8.438,52
6.513,20
5.095,04
55.15,32
Total
101.852,76 105.598,73 103.930,35 102.412,22 102.838,21
119.225,6
Fonte: BEN – 2003

Verifica-se neste setor um grande potencial estratégico, com a substituição do óleo
diesel, para o aumento da participação do Gás Natural na matriz energética nacional. A
TABELA 2-3, traz a demanda de gás necessária para vários percentuais de substituição da
frota de veículos Diesel para veículos a gás natural com motor do ciclo Otto e Diesel-gás.
Para a realização dos cálculos e análise, foram adotados consumos médios de
GNV de 3,18 km/m3 e 1,7 km/m3 para tecnologia Diesel-gás e motor do ciclo Otto,
respectivamente; distância percorrida média de 300 km/dia; capacidade de transporte de
gás instalada no Brasil de 71,1 milhões m3/dia, e oferta de gás natural no Brasil de 40
milhões m3/dia.(Machado at All, 2004)
TABELA 2-3 – Consumo de GNV de acordo com o índice de substituição da frota de veículos pesados
Consumo de GNV de acordo com o índice de substituição da frota de veículos pesados
Motor a Gás do Ciclo Otto
Tecnologia Diesel-Gás
(milhões m3/dia)
(milhões m3/dia)
Índice de
Substituição
Frota de
Frota de
Frota de
Frota de
Total
Caminhões (1)
Ônibus (2)
Ônibus (2)
Caminhões (2)
1%
2,02
0,431
2,45
1,08
0,230
5%
10,1
2,15
12,3
5,39
1,15
10%
20,2
4,31
24,5
10,8
2,30
20%
40,3
8,61
48,9
21,6
4,60
50%
101
21,5
132
53,9
11,5
100%
202
43,1
245
108
23,0
(1)
Frota circulante brasileira de caminhões correspondente a 1.143.000
(2)
Frota circulante brasileira de ônibus corresponde a 244.000
(3)
Fonte: Comissão de Estatísticas Comerciais (Grupo de Estudos da Frota – Sindipeças)
Fonte: Machado at All, 2004 (Adaptado por Breno Peixoto Cortez)

Total
1,31
6,54
13,1
26,2
65,4
131

2.5 - COMPARATIVO DA SUBSTITUIÇÃO DO DIESEL PELO GÁS NATURAL
NA FROTA DE ÔNIBUS
A frota em outubro de 2002 em Natal era de 635 veículos, de acordo com a
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NUT. No caso da conversão
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total da frota teremos um consumo de 211.455 m3/dia, que representa um aumento de
aproximadamente 0,5% em cima do consumo brasileiro de GNV.
A conversão de 5% da frota nacional de transporte urbano representará um
montante de 1.500 ônibus, o que reflete em um consumo médio de 499.500 m3/dia. Este
valor na condição do veículo percorrer 498 km/dia com consumo médio de 1,5 m3/Km.
Sabendo-se que o consumo diário de GNV no país em 2002 foi de 2.026,28 m3/dia,
verifica-se que a Petrobrás terá um aumento significativo na venda desta fonte energética,
de aproximadamente 501.526,28 m3/dia de GNV. Este consumo ainda possibilitará gerar
uma economia de aproximadamente 39 milhões de reais para as empresas de transporte.
A economia em função da utilização do Gás Natural pode ser repassada para que
exista uma redução na passagem. Além desta diminuição do preço para o usuário, tem-se a
melhoria da qualidade ambiental nos grandes centros, pelas baixas emissões de SOx e
COx.
2.6 - CUSTO DO ÔNIBUS A GÁS NATURAL
Em artigo recentemente publicado, Machado Nada mostra que existe uma
viabilidade na implantação de projetos relacionada a uma substituição de gás natural pelo
diesel, TABELA 2-4, onde:
“Baseado na experiência brasileira com tecnologias Diesel-gás e viajem
de automóvel com motor de ciclo o Otto, pode-se fazer um exercício de
estimativa da ordem de grandeza fazendo o retorno do investimento para
o empresariado do setor. Foram utilizados dois cenários de diferencial de
preço do gás, o primeiro considerado o preço do gás a 62,50% do Diesel,
e o segundo cenário contemplando a venda do gás a um preço de 55% do
valor do Diesel, política adotada pela Petrobrás exclusivamente para o
setor de transporte por veículos pesados”.( MACHADO et all, 2004)
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TABELA 2-4 - Retorno de Investimento para os dois cenários de diferencial de preço.
Retorno de Investimento para os dois cenários de diferencial de preço
Retorno de investimento
Retorno de investimento
(gás a 62,50% do Diesel)
(gás a 55% do Diesel)
Tecnologia Motor a gás
Tecnologia
Motor a gás do
Diesel-Gás do Ciclo Otto
Diesel-Gás
Ciclo Otto
8.000
8.000
8.000
8.000
Rodagem mensal (km)
0,75
0,75
0,66
0,66
Preço do m3 do GNV (R$)
1,20
1,20
1,20
1,20
Preço do litro de Diesel (R$)
37,50
37,50
45,00
45,00
Diferencial de preço (%)
3,18
1,70
3,18
1,70
Consumo médio de GNV (km/m3)
Consumo médio de Diesel (km/L)

7,89

---------------

7,89

---------------

19,12%
34,07%
28,82%
53,57% mais
10.000,00
10.000,00
Kit de conversão
caro que o
53,57% mais caro
que o similar a diesel
similar
a
diesel
Custo Instalação de
30.000,00
30.000,00
(diferencial em torno
(diferencial em
(R$) Cilindros
torno de R$
de R$ 60.000,00)
40.000,00
40.000,00
Total
60.000,00)
32
72
27
48
Retorno de Investimento (meses)
Tempo médio de renovação da frota, no município do Rio de Janeiro, 48 meses e tempo legal de 84
meses.
OBS.: 1 – Os resultados não contemplam custos adicionais com infra-estrutura de abastecimento,
manutenção, etc.;
2 – Considerou-se um consumo médio de diesel de 2,2 km/L, no caso de ônibus movidos a óleo Diesel.

Economia global com combustível

28,88%

Fonte: Machado at All, 2004 – (Adaptado por Breno Peixoto Cortez)

Para a massificação do uso do gás-natural no setor de transporte de passageiros e
de carga pode-se pensar em duas estratégias em paralelo. Uma delas contemplando
veículos novos, através da renovação das frotas por veículos de motor de ciclo Otto
(dedicado ao gás natural e já em fabricação no Brasil na sua 3ª geração, superior às
anteriores), ou mesmo veículos novos Diesel-gás (ainda não fabricados no Brasil). A outra
estratégia contemplaria os veículos já usados, que poderiam ser convertidos para o Dieselgás.
As principais barreiras econômicas encontradas no uso do gás natural em veículos
pesados está relacionada ao “alto custo de implantação da tecnologia e a falta de uma infraestrutura de reabastecimento para veículos dedicados ao gás natural.” (MURRAY, 2000).
Os custos adicionais podem chegar de 10 a 15% do custo total do veículo. Na Europa, por
exemplo, a British Gas and Móbil, oferecem incentivos como financiamento para a
construção de estação de reabastecimento. “A British Gás instalou uma estação
reabastecendo para uma frota de 16 ônibus em Southampton em um custo aproximado de
250.000,00 Euros” (MURRAY, 2000).
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Para reduzir esta barreira, alguns países da Europa utilizam programas
governamentais que chegam a subsidiar em até 75% do custo de veículo adicional.
Na Itália, o mais baixo custo do gás e a redução com despesas operacionais no
sistema foram as principais motivações para empresários implantar o gás natural em suas
frotas.
As principais barreiras encontradas no Brasil para a substituição da frota de ônibus
movido a diesel por gás natural são:
- A falta de um mercado de revenda para os veículos tradicionais;
- O custo superior dos veículos novos e da sua operação e manutenção;
- A falta de incentivos fiscais e de linhas de financiamento com prazos maiores para
acomodar as diferenças de preços;
- Falta de um planejamento com objetivo de estabelecer soluções alternativas para
uso do gás natural veicular no transporte público urbano;
- Falta de um estudo logístico na cadeia de abastecimento dos veículos;
- Dificuldade de desenvolver condições econômicas para se viabilizar o negócio e a
elaboração de planilhas de custos diferentes das usadas para o diesel;
- Mão-de-obra qualificada para funcionários envolvidos no projeto;
- Aceitação cultural do setor.
2.7 - ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL PARA MASSIFICAÇÃO DO GÁS
NATURAL
“Em 2004 a prioridade do Ministério de Minas e Energia será definir
uma política para o gás natural. Desde o segundo semestre do ano
passado, a ANP e o Ministério vêm trabalhando em conjunto com os
players do setor, para definir uma nova política de gás. É fundamental
que haja um marco regulatório para o gás natural. Essa questão vai ser o
grande desafio que vamos ter que enfrentar”(Ministra da Energia (2004)
Dilma Rouseseff)
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O desafio é criar uma legislação específica para o gás natural, que hoje é regulado
pelas leis do petróleo e do setor elétrico. O objetivo do Ministério de Minas e Energia é se
reunir com representantes de todas as empresas da cadeia do gás; e à medida em que os
estudos forem avançando, serão criados os atos legais. “Serão criadas portarias específicas
para o gás natural. E, num futuro muito próximo, a Lei do Gás”, adianta a secretária de
Petróleo e Gás do Ministério, Maria das Graças Silva Foster.
A própria Petrobrás deverá incluir em seu planejamento estratégico o Plano de
Massificação do Uso do Gás, que tem como objetivo garantir a ampliação da infraestrutura, o desenvolvimento de novas tecnologias e inserção do insumo em diversos
setores.
A companhia informou que a implementação do Plano será gradual e dependerá de
acordos e parcerias que estão sendo traçados com os players da cadeia de consumo do gás
natural. Inicialmente serão estudados todos os mercados em que a Petrobras atua para
desenvolver as estratégias e preverem cenários.
A companhia também propôs a implementação, em conjunto com as distribuidoras
de gás natural, de uma estrutura de preços exclusiva para o segmento de transporte coletivo
urbano – a nova estrutura atrela por dez anos o preço do insumo aos preços do diesel –
fixando em 55% do preço do litro do óleo diesel o m³ do GNV para o uso em ônibus
urbanos.
Além das regiões metropolitanas, o planejamento de expansão do uso do GNV
também engloba cidades como Campinas, Santos e Vale do Paraíba. Com a substituição do
diesel por gás natural em 60% dos ônibus nessas regiões, a expectativa da Petrobras é que
este segmento represente 2% do consumo diário de gás natural no País em 2010 – o que
equivale a 2 milhões de m³.
O projeto de conversão das frotas de ônibus das grandes cidades para GNV é um
dos destaques do plano estratégico da companhia para o incentivo ao uso do gás natural,
conhecido também como Plano de Massificação do Uso do Gás Natural.
Este plano ganhou mais força em função do aumento da oferta do gás natural com
a importação do gás boliviano, as descobertas das novas reservas e a ampliação da rede de
gasodutos. No médio prazo, o Brasil poderá ter disponível para consumo 100 milhões de
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metros cúbicos de gás natural por dia. Quando isto se tornar uma realidade, a empresa
prevê que o gás natural representará 25% dos combustíveis consumidos no país. A
expansão da oferta também é um fator que torna a inserção do GNV nos transportes
públicos cada vez mais atraentes.
Os esforços para a expansão do uso do GNV nos transportes públicos demonstram
a preocupação em explorar o potencial máximo deste combustível, diversificando a matriz
energética brasileira. Estas iniciativas também vão ao encontro das demandas econômicas
e ambientais cada vez mais urgentes.
Na cidade de São Paulo a meta da prefeitura é ter 100% da frota do transporte
coletivo com gás natural até 2020. Hoje, a cidade conta com 80 veículos a gás natural.
Para evitar problemas que no passado inviabilizaram o aumento do consumo de
GNV no País, a Petrobras iniciou conversações com todos os setores envolvidos:
representantes das montadoras, como Scania, Volkswagen e Mercedes-Benz, na qual
existiu garantia de fornecimento de ônibus movidos a GNV.
Em relação à carga tributária, o diretor defende a redução de impostos para
estimular o crescimento da frota.
Segundo técnicos do Ministério de Minas e Energia, veículos movidos a GNV,
menos poluentes, devem ter uma tributação diferenciada, pagando menos impostos como
IPI e IPVA. A Petrobrás também está iniciando conversações com as prefeituras e os
estados para definir um plano nacional de estímulo do uso do GNV no transporte coletivo.
2.8 - EMISSÕES VEICULARES
A concentração de gases que provocam o efeito estufa vem aumentando
consideravelmente por causa da maior atividade industrial, agrícola e de transporte,
principalmente devido ao uso de combustíveis fósseis. Como conseqüência, está ocorrendo
um processo de aquecimento global.
A busca por produtos industriais ecologicamente corretos é mais do que uma
preocupação das grandes empresas mundiais. É uma necessidade, um compromisso com o
meio ambiente. A melhoria dos padrões ambientais está entre as principais razões para a
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expansão do gás natural no Brasil, representando uma alternativa mais econômica e menos
agressiva à natureza.
“Muitos fatores influenciam as emissões do veículo, que variam
consideravelmente. Incluindo a tecnologia adotada, composição variada
do combustível, o comportamento do motorista no trânsito, desgaste do
veículo etc. Além disso, a legislação com relação a emissões veiculares
está continuamente sendo estudada, baixando consideravelmente a cada
ano. Com isto torna-se cada vez mais difícil à presença dos combustíveis
com um alto nível de emissão no mercado, devido às legislações atuais
fazendo com que os combustíveis alternativos acompanhem esta nova
tendência.”(OECD, 2002)

Para Souza (2001), as incertezas das emissões são consideráveis, porque não há
uma quantidade de informações suficientes e disponíveis para se ter uma base de dados
consistente. Outro fator importante a ser destacado é o custo gerado à sociedade pelas
emissões causadas por veículos movidos a diesel e a gás natural. “O custo Euro/km é o
produto das emissões em g/km, ou seja, é o dano gerado por Xg de poluente a sociedade.
Para o ônibus de diesel o custo de dano total é de 1.27 Euro/km em Paris e de 0.38
Euro/km em Toulouse. Para o gás natural os números correspondentes são 0.23 Euro/km
em Paris e 0.15 Euro/km em Toulouse”. (RABL, 2002)
Embora ocorram emissões em outros estágios do processo da produção e
distribuição dos combustíveis fósseis, também não podendo ser ignorados, a que causa
maior impacto ao meio ambiente está relacionada à queima final do combustível, quando
analisado a questão veicular. De acordo com a OECD,
“99% dos gases de exaustão dos motores de combustão interna consistem
no nitrogênio, no dióxido de carbono (CO2), no vapor de água e
possivelmente no oxigênio (dependendo da relação ar/combustível usada
no motor); destes, o CO2 da origem fóssil causa o maior interesse porque
contribui no aquecimento global. O 1% restante contem muitos
componentes poluidores, cujas emissões muitos países regulam. Incluem
também óxidos do nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO),
hidrocarbonetos ou os compostos orgânicos temporários (HC) e os
particulares (Pm)” .(OECD, 2004)

A oxidação viva de componentes orgânicos resulta normalmente em monóxido de
carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2), chamas ricas em combustível tendem também a
produzir carbono sólido. Tais chamas apresentam como características macroscópicas uma
coloração amarela intensa, sendo isto, um indicativo da formação de partículas de carbono
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denominadas de fuligem. A radiação de tais chamas aproxima-se da intensidade de um
“corpo-negro”, portanto, elas podem ser aplicadas com alguma vantagem em queimadores
industriais, em virtude do aumento da eficiência na troca de calor, mas as partículas sólidas
produzidas tendem a se depositar nas superfícies passando a atuar como um isolante
térmico.
No caso de motores a combustão interna, notadamente nos motores Diesel, a
fuligem é um produto indesejável. Uma parte dela é depositada como carbono sólido na
câmara de combustão, aumentando a tendência à auto-ignição e conseqüentemente à
detonação, com isto aumentando o desgaste do conjunto cilindro/pistão. Outra parte é
emitida como partículas sólidas pelo sistema de exaustão, aumentando os níveis de
poluentes gerados pelos motores. (OBERT, 1971)
A fumaça preta dos veículos com motor diesel apresenta grande potencial de
agressão ao meio ambiente, danificando a vegetação, edifícios e monumentos. Formada
por partículas microscópicas, carrega diversas substâncias tóxicas que podem alcançar o
sistema respiratório humano com efeitos adversos para a saúde. Por estas e outras razões,
muitos esforços tem sido despendidos para compreender o mecanismo de formação da
fuligem e, conseqüentemente, na busca de métodos pelos quais ela possa ser minimizada.
Para GOLDEMBERG, “No Brasil, o diesel comercial comum tem ainda um teor
de enxofre muito alto, de 3.500 ppm, e o Diesel Metropolitano, de 2.000 ppm (200 vezes
maior que o diesel sueco), sem perspectiva de redução no curto prazo. Considerando esses
baixos teores de enxofre de seu diesel, os suecos também calcularam um custo social
devido à poluição de $ 2,00 Coroas Suecas para cada litro de diesel, contra apenas $ 1,00
Coroa Sueca para a gasolina.”
“Embora algumas já disponham de um diesel com melhor qualidade, ele é um
combustível que causa impacto ambiental significativo e esse foi um dos aspectos mais
considerados pelo Ministério das Minas e Energia quando do estudo do Programa de Gás
Natural”(ANTP, 1992).
Os combustíveis fósseis tornaram-se as principais fontes de energia utilizada no
mundo o que gerou a um aumento considerável da demanda do transporte rodoviário,
devido ao próprio crescimento natural da população, conseqüentemente houve o elevado
aumento nas emissões de poluentes pelos veículos motorizados. Para solucionar este
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problema, foi desenvolvida a regulamentação estabelecida pelo PROCONVE - Programa
de Controle da Poluição Veicular - e de controles estabelecidos em algumas cidades
brasileiras sobre a emissão de poluentes por veículos nas ruas, levando assim as indústrias
nacionais a desenvolver cada vez mais produtos que emitem uma menor quantidade de
poluentes por quilômetro rodado.
Apesar disso os veículos, principalmente os pesados, quando usados fora das
condições preestabelecidas pelos órgãos ambientais, emitem gases poluentes que degradam
o meio ambiente, interferindo na qualidade do ar, poluição que pode trazer como
conseqüência problemas locais referentes à saúde da população que, exposta aos gases
poluentes, variam desde irritação dos olhos, nariz e garganta, tosse, enjôo e dores de
cabeça a problemas respiratórios como asma, com custos diretos e indiretos para a
sociedade. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias são os mais afetados.
Os principais poluentes lançados na atmosfera pelos veículos automotores são
provenientes do processo de combustão incompleta, sendo normalmente quantificadas as
emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio
(NOx), óxidos de enxofre (SOx), Aldeídos (CHO), Dióxido de Carbono (CO2) e material
particulado (MP). A emissão de poluentes varia de acordo com o tipo de veículo (leve ou
pesado), com o ano-modelo, com o tipo de combustível utilizado, com a relação
ar/combustível do processo de combustão, com a geometria da câmara de combustão e
com a existência de equipamento de controle da emissão (catalisador).
Desde 1981 o Brasil exerce um trabalho, com bases em estudos desenvolvidos no
Canadá, onde o objetivo principal é de verificar a qualidade do ar, isto por verificar e
constatar que a grave poluição ambiental nos grandes centros urbanos era causada
predominantemente pelos poluentes atmosféricos gerados na queima de combustíveis em
veículos automotores.
Esse programa estabeleceu um cronograma de redução gradual da emissão de
poluentes para veículos leves (automóveis) e, paralelamente, um cronograma para veículos
pesados (ônibus e caminhões) nos moldes das propostas dos países desenvolvidos,
adotando procedimentos diversos para a viabilização das tecnologias industriais já
existentes, adaptadas às condições e necessidades brasileiras. O programa impõe ainda a
certificação de protótipos e linhas de produção, a autorização especial do IBAMA para uso
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de combustíveis alternativos, o recolhimento e o reparo de veículos ou motores
encontrados em desconformidade com a produção ou o projeto, e proíbe a comercialização
dos modelos de veículos não homologados segundo seus critérios.
De acordo com o PROCONVE os veículos pesados devem está dentro dos limites
estabelecidos (TABELA 2-5).
TABELA 2-5 - Limites Máximos de Emissão de Poluentes para Veículos Automotores – Euro II – CONAMA IV
Limites Máximos de Emissão de Poluentes para Veículos Automotores – Euro II – CONAMA IV
Poluentes
Limites
Monóxido de carbono (COg / km)
4,0
Hidrocarbonetos (HC g / km)
1,1
Óxidos de nitrogênio (NOx g / km
7,0
Material particulado (MP* g / km) - Motores de Ciclo Diesel
0,25
Fumaça (K)
FONTE: IBAMA

A Lei Federal nº 8723 de 28 de outubro de 93 definiu os limites de emissão para
veículos leves e pesados resumidos na TABELA 2-6.
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TABELA 2-6 - Limites de emissão para veículos pesados novos
Limites de emissão para veículos pesados novos
Limites de Emissões (g / KMh)
Tipo de
Tabela

Data de
Vigência

Aplicações
CO

HC

NOX

Part.

---

---

---

---

4,9

1,2

9,0

0,7 a
0,43

11,2

2,45

14,4

---

4,9

1,23

9,0

0,7 a
0,43

4,04

1,104

7,04

0,25 a
0,154

20% dos veículos Nacionais5

4,9

1,23

9,0

0,7 a
0,43

01/01/02

Todos os veículos5

4,05

1,104

7,04

0,154

01/01/88

Ônibus urbanos Diesel

01/01/89

Todos os veículos Otto

01/07/89

Todos os veículos Diesel de
aspiração natural

01/01/93

Todos os veículos Diesel Turbo
alimentados

01/01/96

Todos os veículos Diesel Turbo Emissão nula em qualquer condição de
alimentados
operação do motor4 .

01/10/87

Ônibus urbanos Diesel

01/01/89

Todos Veículos Diesel

01/01/94

Todos os veículos importados5
80% dos Ônibus urbanos Nacionais

01/03/94
ESCAPAMENTO

K2

5

20% dos Ônibus urbanos e 80% dos
demais veículos Diesel Nacionais5

Fumaça

2,5

20% dos veículos Nacionais5
01/01/96

80% dos veículos Nacionais5
20% dos Ônibus urbanos Nacionais

01/01/98

80% dos veículos Nacionais5
Todos os veículos importados5

---

80% dos veículos Nacionais

CÁRTER

01/01/00

Emissão nula em qualquer condição de
operação do motor.

Emissão nula em qualquer condição de
operação do motor ou incorporada à
emissão de HC do escapamento

1 - medição de acordo com a Norma NBR 14489.
2 - k = C G. onde: C = concentração carbônica (g/m³) e G = fluxo nominal de ar (l/s). Aplicável apenas aos
veículos do ciclo Diesel.
3 - 0,7 g/kWh para motores com potência até 85 kW e 0,4 g/kWh para motores de potência superior a 85 kW.
Aplicável apenas aos veículos do ciclo Diesel.
4 - 0,25 g/kWh para motores até 0,7 dm³/cilindro com rotação máxima acima de 3000 rpm e 0,15 g/kWh para
os demais. Aplicável apenas aos veículos do ciclo Diesel.
5 - Veículos dos ciclos Otto e Diesel.
Fonte: CETESB

Controlar as emissões dos motores a explosão é uma questão mundial. Começou na
Europa, em 1987, com o Euro 0, e CONAMA Fase II no Brasil. Em 1994 quando o
continente Europeu adotou o Euro I, o Brasil iniciou a fase III do CONAMA; em 1998
Euro II e CONAMA fase IV, respectivamente. Agora, para 2004 está previsto o Euro III e
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o Brasil entrará na fase V do CONAMA. Os Estados Unidos, por sua vez, colocam em
prática a EPA, norma semelhante à norma européia.
Para cada uma das fases, os motores receberam melhoramentos com o objetivo de
poluir menos. Até o Euro II (CONAMA fase IV para nós), os engenhos mecânicos
conseguem atender os índices exigidos, através de melhoramentos como o turbo e
intercooler, entre outros componentes, mas a partir da próxima fase, que entra em vigor no
Brasil a partir do próximo ano começa a ficar mais difícil. Em 2006, todos os caminhões
novos deverão ser equipados com motor eletrônico.
Muitos esforços estão sendo utilizados para que exista uma diminuição nos índices
de emissões veiculares. Para isso existe uma grande necessidade que aumente o
investimento, não só governamental, mas também dos empresários, em novas tecnologias
que resultem cada vez mais em automóveis menos poluidores. Este desafio está sendo
encarado por órgãos brasileiros através de grandes investimentos em P&D que
demonstram resultados promissores. Dentre estas tecnologias encontram-se as conversões
para o uso do gás natural como uma fonte alternativa de energia limpa.
Considerando que a emissão de poluentes por veículos automotores do ciclo Diesel
contribui para a contínua deterioração da qualidade ambiental, especialmente nos centros
urbanos, as altas concentrações de partículas inaláveis que resultam no incremento das
taxas de mortalidade por doenças respiratórias da população exposta às mesmas,
especialmente entre crianças e idosos e a necessidade de implementação de medidas para a
efetiva redução das emissões de poluentes, se faz à necessidade de promover a
conscientização da população com relação à questão da poluição do ar por veículos
automotores.
A maior parcela da frota de veículos movidos a diesel não realiza uma manutenção
adequada contribuindo significativamente para a emissão de poluentes acima dos níveis
aceitáveis.
O controle de emissões de gases de escapamento dos motores a combustão interna
tem sido alvo de estudos mais acentuados nos últimos anos. A preocupação com a
qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos, fez com que os governos de
diversos países, inclusive o Brasil, passassem a adotar normas muito rígidas em relação à
emissão de gases de escapamento (TABELA 2-7).
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“Só nas metrópoles brasileiras circulam em torno de 50 mil ônibus,
gerando crescentes índices de poluição. De acordo com o Relatório de
Qualidade do Ar do Estado de São Paulo de 2001, elaborado pela
Agência Ambiental do Estado de São Paulo, os transportes são
responsáveis por 76,6% da poluição atmosférica na região. Recentes
estudos também demonstram que os poluentes mais nocivos para a saúde
são justamente os metais que se agregam aos gases resultantes da queima
de combustíveis. Consciente desta situação, a Petrobras investe na
implantação do Gás Natural Veicular (GNV) no setor de transporte
público”.(PETROBRÁS)

TABELA 2-7 - Padrões das Emissões Européias para Motores Diesel em gramas / KW/h
Padrões das Emissões Européias para Motores Diesel em gramas / KW/h
Particulados Fumaça (em m-1)
Norma
CO
HC
NOx
4,5
1,1
8,0
0,61
Euro I / CONAMA III
4,5
1,1
8,0
0,36
4,0
1,1
7,0
0,25
Euro II / CONAMA IV
4,0
1,1
7,0
0,15
1,5
0,25
2,0
0,02
0,15
Euro III / CONAMA V
0,10
2,1
0,66
5,0
0,8
0,13
Euro IV / CONAMA VI
1,5
0,46
3,5
0,02
0,5
Euro V
1,5
0,46
2,0
0,02
0,5
CONAMA V = Euro III – em vigor desde o ano 2000
CONAMA VI = Euro IV – entrará em vigor em 2005
Fonte: PETROBRÁS

Desde 1976, a agência ambiental realiza um programa de fiscalização de
fumaça preta, chamado “Operação Caça - Fumaça”, que teve sua ação
ampliada em 1995, quando 45% da frota encontrava-se desregulada. A
elevação do valor das multas, a realização de vistorias em garagens, o
treinamento do pessoal de manutenção das empresas transportadoras,
entre outras medidas, fez com que em 2000 o índice de desregulagem
chegasse a 9,2%.(CETESB)

“Para veículos pesados e dedicados a gás natural, com a exceção dos
hidrocarbonetos, é provado a redução significativamente das emissões reguladas. Quando
comparada à linha base de diesel atual, as reduções para um ônibus estão ao redor de CO
(>52%), NOx (até 86%) e particulares (>68%).” ( Murray at all, 2000)
Caso o Brasil seja obrigado, no futuro, a diminuir as suas emissões de gases de efeito
estufa, em função de acordos internacionais, o setor de transporte rodoviário deverá ser
prioritário. A definição de estratégias políticas e planos de abastecimentos / mitigação das
emissões de gases de efeito estufa para este setor são, portanto, de extrema importância. As

39

medidas, além de reduzirem as emissões de gases de efeito estufa, podem resultar também
num melhor aproveitamento energético para o setor em questão. (RIBEIRO)
2.9 - MITOS E FATOS SOBRE OS PROGRAMAS DE UTILIZAÇÃO DE GÁS
NATURAL NOS ÔNIBUS
O Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, através da sua
Divisão de Eficiência Energética e Energia Renovável, preocupado com a dificuldade das
empresas operadoras fazerem uma correta avaliação dos benefícios potenciais de um
programa de combustível alternativo, como o gás natural, por serem bombardeadas com
informações distorcidas ou comparações superficiais baseadas em pressupostos falsos,
ressalta em um artigo intitulado “Ônibus à Gás: Separando Mitos e Fatos”
(U.S.DEPATMENT OF ENERGY 2000), que existe um número crescente de órgãos
gestores de transporte público nos EUA que estão tomando a decisão de converterem suas
frotas de ônibus para gás natural comprimido, e muitas outras estão considerando fazer o
mesmo.
Estes mitos apresentados serão transcritos a seguir, à luz da realidade brasileira.
Mito: ônibus movidos a GNV emitem maior quantidade de matéria particulada do
que os ônibus a diesel.
Os veículos movidos a GNV não emitem nenhum material particulado visível ou
fumaça negra pelo escapamento. Testes comprovam que estes veículos emitem menos
material particulados do que os ônibus a diesel, conforme mostra a FIGURA 2-5.
FIGURA 2-5 – Médias do ensaio de emissões, veículo com velocidade constante
Médias do ensaio de emissões, veículo com velocidade constante. (PETROBRÁS, 2005)

Mito: ônibus a GNV emitem mais materiais particulados fino do que ônibus a
diesel.
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Fato: embora os ônibus a GNV emitam 90% menos material particulado do que os
ônibus convencionais a diesel, o material particulado que é emitido por ele pode ser de
tamanho menor. Contudo, estudos que compararam o tamanho do material particulado
entre veículos movidos a GNV e diesel chegaram a resultados contraditórios. Técnicas
estão sendo desenvolvidas para melhor medir a distribuição do tamanho do material
particulado e compreender como esta distribuição afeta os procedimentos do teste.
Mito: os ônibus a GNV produzem mais gás que provoca o efeito estufa (do qual o
termo em inglês que designa efeito estufa é “greenhouse” do que os ônibus a diesel, pois
estes emitem mais Metano, um gás do efeito estufa 20 vezes mais forte do que o Dióxido
de Carbono).
Fato: é inerente a ônibus a GNV ter muito mais baixas emissões de Dióxido de
Carbono do que os ônibus a diesel. Considerando o ciclo total de produção e uso do GNV e
diesel, incluindo as emissões produzidas durante a produção do combustível, GNV parece
ter uma emissão do gás de efeito estufa muito semelhante, senão um pouco menor do que
os ônibus a diesel, apesar de emitirem níveis mais altos de Metano.
Mito: ônibus a GNV são muito mais caros do que os ônibus a diesel.
Fato: Na compra de um ônibus GNV (Gás Natural Veicular) que custa em média
38 000 US$ a mais que um equivalente à diesel ou seja 15 % mais caro. Contudo a partir
de uma frota de 20 ônibus pode-se esperar uma economia de 6 dólares por Km em média
dependendo da quantidade de gás requerida e da flutuação do preço no mercado.
(webonibus.com.br, 2006)
A TABELA 2-8 mostra os investimentos totais para a aquisição de uma frota, ou
seja, vinte veículos e equipamentos necessários para a administração e manutenção da
frota.
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TABELA 2-8 - Investimentos totais necessários para iniciar uma frota de ônibus
Investimentos totais necessários para iniciar uma frota de ônibus
Tecnologia Utilizada

Investimento total (R$)

Frota a Diesel

4.856.000,00

Frota a GNV

5.856.000,00

Frota Diesel/GNV

5.456.000,00

Fonte: RICCI, 2005

Mito: avanços na tecnologia de controle da emissão de motores a diesel tornarão
os ônibus a GNV desnecessários.
Fato: De acordo com a EMTU, ações que visem à sofisticação da tecnologia de
motores, a melhora na qualidade dos combustíveis e o controle dos veículos em uso podem
reduzir significativamente tais problemas, mas existe sempre um limite nessa redução, o
qual está intimamente ligado ao conceito dos motores utilizados.
Na Região Metropolitana de São Paulo avalia-se que a poluição atmosférica seja
devida em 95% à circulação de veículos, nos casos de CO e HC, sendo 80% provenientes
de automóveis e 15% dos ônibus e caminhões; no caso de NOx, as proporções se invertem.
Nos corredores de ônibus, este índice pode atingir até 50% somente para os ônibus
urbanos, apesar de que estes constituam menos de 2% da frota circulante (TABELA 2-9).
(EMTU, 2006)
TABELA 2-9 - Emissões Provenientes de Veículos Automotores
Emissões Provenientes de Veículos Automotores
Combustível Poluente A Gasolina A Diesel A Álcool Motocicletas
CO
790,2
444,4
211,5
238,9
HC
231,2
72,4
40,7
48,5
Nox
51,8
324,5
12,6
1,2
MP
5,2
20,2
0,6
SO2
9,1
11,2
0,5
Fonte: EMTU, 2006

Infelizmente, melhores resultados de redução das emissões não foram conseguidos
nos veículos pesados, porquanto não se pode aplicar-lhes catalisadores, devido ao alto teor
de enxofre do óleo diesel, como também não se implantou uma tecnologia de mistura de
álcool no óleo ou gás natural veicular. (EMTU, 2006)

42

Os dados antes apresentados, relativos à poluição veicular na RMSP, são bastante
graves e decorrem em grande parte da circulação de veículos automotores que, no
transporte coletivo, respondem por aproximadamente 56% dos deslocamentos de pessoas
todos os dias, e por 86% do transporte motorizado na RMSP. (EMTU, 2006)
Os veículos novos são menos poluidores devido à emprego de soluções
tecnológicas pelas indústrias automobilísticas. Com o uso, o desgaste de peças e
componentes afeta as características de eficiência do motor, provocando índices mais
elevados de emissão. (MONTEIRO, 1998)
Mito: a disponibilidade de diesel com baixo teor de enxofre e o sistema de ônibus
híbrido, diesel-elétrico, irão se sobrepor às vantagens dos ônibus a GNV.
Fato: Testes em protótipos de ônibus híbrido utilizando uma avançada tecnologia
de controle de emissões e o combustível experimental com valores muito baixo de enxofre
têm mostrado que o nível de emissão de material particulado é próximo dos motores a gás
natural, que necessitam uma quantidade mínima de controle de emissão na exaustão.
Os veículos elétricos esbarram portanto em um problema relacionado à
transmissão da energia elétrica (no caso de estarem ligados a uma rede de transmissão) ou
do seu armazenamento no próprio veículo, se forem consideradas as baterias tradicionais
de elevado peso e volume em relação à capacidade de armazenamento, o que confere uma
baixa autonomia ao veículo.
Outra alternativa seria a utilização de células à combustível, que possui ainda um
custo elevado de investimento.
Mito: os cilindros de combustível de GNV têm alta probabilidade de explodir.
Fato: Não existe perigo de explosão, pois, além de ser mais leve que o ar, o
sistema (Armazenagem e Compressão) é dotado de válvulas de segurança que se fecham
caso haja algum rompimento na tubulação, além de possuir um sistema de exaustão caso
ocorra algum vazamento. O gás natural veicular é mais seguro do que qualquer
combustível líquido, conforme mostra a FIGURA 2-5. Outro fator de segurança na
utilização do GNV é que, no momento do abastecimento do veículo no Posto, o mesmo é
feito sem que haja contato com o ar, evitando assim qualquer possibilidade de combustão.
Os cilindros de armazenamento de GNV são dimensionados para suportar a alta pressão na
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qual o gás é comprimido (200 bar - pressão ideal para abastecer os veículos), e ainda
situações eventuais como colisões, incêndios e etc. Os pouquíssimos acidentes registrados,
no momento do abastecimento do veículo e, principalmente por uso de equipamentos
inadequados (KIT de conversão instalado em oficinas não homologadas pelo INMETRO,
botijão de GLP - que não suporta a pressão do GNV - ao invés de cilindro). O conceito de
segurança desse combustível já é reconhecido em todos os países do mundo onde ele é
largamente utilizado. Nos EUA, por exemplo, um país sistemático em segurança, o GNV é
utilizado até mesmo em ônibus escolares. Na cidade de Nova York é obrigatório.
(GASBRASILIANO, 2006)
FIGURA 2-5 -Explosão em posto de abastecimento de gás GNV mata uma pessoa em razão de adaptação de cilindro não apropriado.
Explosão em posto de abastecimento de gás GNV mata uma pessoa em razão de adaptação de
cilindro não apropriado (O cilindro resistiu à explosão).

Fonte: PRADO, 2006

Mito: ônibus movidos a GNV são inseguros.
Fato: O ônibus a gás natural passa por numerosos testes para garantir a sua
segurança, os reservatórios são posicionados no teto num compartimento separado dos
passageiros. O gás é mantido em reservatórios a uma pressão de 200 bars. Esta pressão é
reduzida à 10 bars antes da injeção, conforme FIGURA 2-6. (webonibus.com.br, 2006)
FIGURA 2-6 - Segurança exigida para a utilização do gás natural em veículos pesados.
Segurança exigida para a utilização do gás natural em veículos pesados.

Fonte: webonibus.com.br, 2006
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Mito: garagens de manutenção e estações de abastecimento de ônibus a GNV são
mais perigosas do que as instalações para diesel.
Fato: Não. Para o CTGAS, as garagens de manutenção não vão se diferenciar das
demais já existentes. E a de abastecimento, será como um ponto que tem a diesel, poderá
ser um ‘dispenser’, se a empresa quiser estruturar isso dentro dela, o gás oferece menos
risco até do que o combustível líquido, o combustível líquido fica armazenado em grande
quantidade enquanto o gás, ele fica em pequena quantidade, vem em tubulações e será
apenas comprimido o que é necessário para ser usada, uma pequena reserva no ‘pulmão’,
mas em quantidade pequena. Em caso de vazamento também é dissipado facilmente
enquanto o líquido não se dissipa no ambiente, ele derrama e cria áreas grandes de perigo,
então eu não vejo perigo nenhum em relação com GNV.
Mito: vapores do gás natural são tóxicos para a respiração.
Fato: De acordo com a Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG), Há seis
características importantes que diferenciam o gás natural de outros combustíveis:
- O gás natural não é tóxico.
- Sua densidade relativa é igual a 0,6. Isso significa que ele é mais leve que o ar e,
em caso de vazamento, dissipa na atmosfera naturalmente.
- O gás é incolor e inodoro em seu estado natural. O cheiro característico (mistura
de mercaptana) é inserido em sua composição para facilitar a identificação de eventuais
vazamentos.
- O gás natural é inflamável apenas quando atinge temperaturas superiores à
622ºC, o que dificulta qualquer tipo de queima acidental.
- O gás natural não é explosivo, apesar de ser inflamável. Se houver combustão,
ele manterá a chama sem explosões até que seu suprimento se esgote.
- De todos os combustíveis utilizados atualmente, o gás natural é um dos menos
poluentes, dispensando, por isso, equipamento de filtragem dos gases combustíveis.
(GASMIG, 2006)
Mito: a tecnologia híbrida tornará os ônibus a gás obsoletos.
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Fato: ônibus a GNV fornecem ganhos maiores quanto a controle da emissão do
que ônibus híbrido-diesel usando diesel com baixo teor de enxofre a um custo muito
menor, como conseqüência do menor custo adicional do veículo e um preço mais baixo do
gás natural. Um motor a gás também poderá ser utilizado em um híbrido com a vantagem
de ter um menor consumo e menores emissões. (U.S.DEPATMENT OF ENERGY, 2000)
Mito: motores a gás natural serão muito caros para serem utilizados em ônibus
híbridos.
Fato: Embora os cilindros de GNV sejam mais caros do que os tanques de diesel,
o número necessário para atender ao híbrido é pequeno. Além disso, os controles
necessários para atender os padrões de emissões provavelmente serão mais baratos do que
o diesel com baixo teor de enxofre necessário para abastecer os motores diesel com
controles avançados de emissão. Se examinarmos estes custos ao longo da vida útil é
provável que os ônibus híbridos a GNV sejam tão competitivos quanto os híbridos a diesel.
Mito: ônibus a diesel são mais fáceis de manter do que ônibus a GNV e não
requerem nenhum treinamento especial para a manutenção.
Fato: os mecânicos têm de ser altamente capacitados para manterem ambos os
tipos de ônibus. Os mecânicos precisam estar familiarizados com as propriedades de cada
tipo de combustível e precisam ser capacitados adequadamente em cada um dos sistemas,
da mesma forma que mecânicos a diesel precisam receber um treinamento diferente
daqueles que trabalham somente com veículos a gasolina. Sistemas tecnologicamente
avançados de propulsão a diesel, como os sistemas híbridos elétrico-diesel e os sistemas de
controle de emissão da exaustão necessários para alcançar resultados significantes de
redução de emissões em motores diesel, são muito mais complexos do que os motores
convencionais a diesel. Estes sistemas tecnológicos avançados vão exigir treinamento
especial adicional, assim como novas ferramentas e equipamentos de teste, além daqueles
existentes atualmente para a manutenção de ônibus convencionais a diesel e a GNV.
Mito: os custos de manutenção dos ônibus a GNV são muito mais altos do que
para os ônibus diesel convencionais ou para os ônibus híbridos elétrico-diesel.
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Fato: Na década de 80 e início da

década de 90 a tecnologia adotada

proporcionava uma freqüência elevada de quebras, mesmo considerando uma frota a gás
natural com idade média inferior a frota de diesel.
As experiências com ônibus movido a gás natural se intensificaram tanto no Brasil
quanto no exterior na década passada (1990-2000). Todas essas experiências utilizaram em
um primeiro momento veículos com tecnologias da primeira geração, com motorização
mecânica, apresentando baixo desempenho em relação a consumo consumiam de 40% a
60% (a mais do que o diesel), confiabilidade (maior ocorrência de quebras) e custo de
manutenção. (NTU, 2004)
Apesar de as experiências brasileiras remanescentes continuarem a utilizar
veículos mecânicos — uma empresa no Rio de Janeiro começou a testar um veículo da
geração nova em junho de 2004 —, no exterior já se utiliza maciçamente veículos
eletrônicos da nova geração. São veículos pesados com motores de 280 a 320 CV Ciclo
Otto, portanto dedicados, utilizando um módulo eletrônico que gerencia todo o processo de
injeção e queima. (NTU, 2004)
Os resultados operacionais têm se mostrado bastante promissores em termos de
confiabilidade, redução das emissões dos principais poluentes, custo de manutenção e
custo com lubrificantes.
Mito: ônibus a GNV são muito mais pesados do que os a diesel ou híbridos
elétrico-diesel e, portanto, pneus, freios e outros sistemas se gastarão muito mais rápido.
Fato: Para o CTGAS, sim. Isso é uma desvantagem, pode-se dizer que afeta a
suspensão que ela é mais comprometida, além dos pneus e freios e o próprio chassi, caso
este não tenha sido projetado para ter o peso adicional, ocorrendo em alguns casos o
aparecimento de trincas, porem existem estudos com o intuito de contornar estes
problemas.
Hoje, juntamente com esses estudos da questão do GNV para ônibus, está a
questão estrutural também, recursos para corrigir essa possibilidade, existem também
recursos como molas diferenciadas para a questão do peso do GNV, então isso são
elementos que podem ser corrigidos, ao decorrer do desenvolvimento industrial.
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O peso dos cilindros é uma desvantagem porque é uma tonelada a mais e o
veículo com a lotação máxima gerando desgastes prematuros, principalmente com esses
elementos: os pneus, freios e suspensão, além de aumentar o consumo de combustível..
O autor finaliza afirmando que os ônibus a gás natural atuais oferecem ganhos em
relação a emissões comparados com os ônibus diesel e mesmo ônibus híbridos. Ônibus a
GNV custam mais para adquirir do que os ônibus diesel tradicionais, mas menos do que os
ônibus de tecnologia avançada como os híbridos. Algumas frotas de ônibus a GNV
registraram custos operacionais iguais ou menores do que o diesel. Devido ao custo do
combustível fazer uma diferença muito grande na implementação de programa de
ampliação de uso de GNV na operação do transporte coletivo por ônibus, tenha certeza de
que sua análise reflete as condições correntes do mercado e atualiza os preços dos
combustíveis.
2.10 - CASOS DE SUCESSOS E FRACASSOS NA UTILIZAÇÃO DO GÁS
NATURAL EM EMPRESAS NORTE AMERICANAS.
Este trabalho foi realizado nos EUA em 2001 e publicado por Leslie Eudy no ano
de 2002. O principal objetivo do questionário foi reunir informações básicas da atual
situação das empresas que possuíam veículos movidos a Gás Natural, assim como o
tamanho da frota, porcentagem de veículos que empregam GN, bem como as experiências
vividas pelas empresas tanto na operação quanto na manutenção do uso do GN nos ônibus.
Diversos fatores chaves foram identificados que podem ajudar a empresários de
transporte que planejam adicionar ônibus a gás natural a suas frotas. Como uma empresa se
dedica a estes fatores determinarão provavelmente seu nível do sucesso. Os fatores chaves
do estudo eram:
O treinamento é importante: A Elaboração de um programa de treinamento para
os colaboradores com o objetivo de especialização e garantir a manutenção dos ônibus
movidos a GN, foi muito citado como um fator crítico de sucesso por gerentes de frotas.
42% das frotas com sucesso creditaram que o programa de treinamento extensivo é uma
das razões para seu sucesso da utilização do GNV em ônibus.
A infra-estrutura de abastecimento: Das sete empresas entrevistadas que não
possuía uma infra-estrutura de abastecimento, seis relataram que tiveram experiências
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negativas com a utilização do GN em sua empresa. Metade das empresas entrevistadas
mostrou que a disponibilidade do GN é um fator chave para a implantação do projeto.
Prioridade no Compromisso com o programa: Este fator inclui toda
organização desde a alta gerência até o setor operacional; 41% das empresas entrevistadas
mostraram que o comprometimento é a razão para o sucesso.
Divulgar o programa pode ser um benefício: Muitas empresas descreveram que
a sociedade local aceita o programa; 70% das empresas diferenciaram seus ônibus a Gás
natural através de sistema de cores; 33% das empresas fizeram grandes campanhas para
divulgar o programa.
Entender os custos e planejar: Embora o ônibus a Gás Natural tenha um custo
maior quando comparado ao de motor a Diesel e requer a aquisição de uma infra-estrutura
de abastecimento e garagens modificadas, o financiamento pode viabilizar e ajudar no
favorecimento da implantação do projeto. Muitos diretores mostraram que o financiamento
é uma forma de contrabalançar os custos com os investimentos iniciais para ônibus com
combustíveis alternativos e infra-estrutura de abastecimento foi uma das considerações
para definir a escolha do ônibus a GN.
Aproximadamente 25% dos ônibus atualmente são movidos a gás natural. 83%
das empresas com sucesso planejam adquirir novos ônibus movidos a GNV, apesar de ter
dificuldades integrar o gás natural em suas operações.
2.10.1 - RESULTADOS ALCANÇADOS NO ESTUDO
Foram entrevistadas 53 empresas representando um montante de 3639 ônibus
movidos a gás natural. Destas podemos afirmar que.
-

79% das empresas entrevistadas responderam que em sua organização utilizava
o gás natural corretamente contra 11%.

-

Dentro dos 11% foram feitas questões das experiências passadas e o que planeja
a respeito do futuro. Das 11 empresas entrevistadas 5 tiveram experiências
passadas com o uso de ônibus movidos a Gás natural
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2.10.2 - DISTRIBUIÇÃO DA FROTA POR TIPO
Existe uma grande variação com relação ao percentual de ônibus movidos a gás
natural, nas empresas entrevistadas, esta varia de 1,4% da frota a 100%. A maior
predominância foi à utilização de 25% de das frotas examinadas (53%) tem uma frota de
ônibus do gás natural que seja 25% ou menos de sua frota total. A média no estudo
mostrou que era de 30,7% eram movidos a gás natural, conforme GRÁFICO 2-4.
GRÁFICO 2-4 - Empresa Entrevistada - Percentual de Ônibus a Gás Natural na Empresa
Entrevistada - Percentual de Ônibus a Gás Natural na Empresa

76 a 100%

2%
21%

51 a 75%
53%

26 a 50%
24%

< 25%
Fonte: EUDY, 2002

2.10.3 - TREINAMENTOS
Das empresas entrevistadas, 78% destas mostraram que as prioridades de
treinamentos na área de gás naturais esta relacionada aos procedimentos de abastecimento
básico, segurança e cursos extensivos em sistema de gás natural. Apenas 16,7% dos
gerentes das frotas realizam o mínimo de treinamentos necessário para o seu pessoal.
O treinamento especializado aos mecânicos com o objetivo de familiarizá-los com
o uso do gás natural em ônibus representa 33%.
Existe uma grande importância das empresas fornecedoras de motores ou ônibus a
gás natural, ao fornecer treinamento para os colaboradores das frotas.
Os tipos de treinamento relataram pelas frotas são alistados na TABELA 2-10.
TABELA 2-10 - Treinamentos Específicos
Treinamentos Específicos
Tipo de Treinamento
Pela OEM ônibus e Motor
Sistema de Motor/Combustível
Segurança do Gás Natural
Cursos Extensivos (+ 40h)
Procedimentos de Abastecimentos
Fonte: EUDY, 2002
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Percentual
19
14
12
10
5

Total
45
33
29
24
12

2.10.4 - INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO
As empresas de transporte têm diversas opções para implantar a infra-estrutura de
abastecimento a gás natural em sua empresa. Algumas agências empregam um
coordenador para projetar e um contratante para construir a estação, que a agência então
possui e opera. Com isso a empresa tem o controle completo sobre a estação, mas absorve
todos os custos e é responsável para manter e operar a estação.
As principais vantagens de investir em infra-estrutura de abastecimento de gás
natural na própria empresa é que o empresário terá um controle total da estação de
abastecimento e um menor custo operacional, caso a empresa trabalhe eficiente.
As desvantagens para este tipo de investimento dizem respeito aos grandes custos
diretos gerados, a empresa se torna responsável pela manutenção e operação da estação de
abastecimento.
Outra opção que pode ser adotada é uma parceria, geralmente de longo prazo, entre
um fornecedor público/privado de gás natural. Nesta opção, a empresa firma com o
fornecedor para projetar, construir e manter a estação de abastecimento no local.
As vantagens e as desvantagens deste tipo de relacionamento são:
Vantagens
-

Sem/Baixo custo direto

-

Manutenção obrigação da contratada

-

Pode manter o preço do Gás Natural ao longo do contrato

-

A experiência do fornecedor

-

Facilidade de ampliação da planta de abastecimento

Desvantagens
-

Não possui a propriedade tecnológica

-

Risco de desempenho do fornecedor

-

Potencial mais caro

51

A escolha adotada por cada empresa está relacionada a vários fatores, estratégicos,
competitivos, financeiros.
O estudo mostrou que 83% das empresas entrevistadas abastecem seus ônibus na
própria empresa, destes 66% possuem infra-estrutura própria, devido à necessidade da
opção de controle, número elevado de ônibus, etc. As outras empresas operam e mantém
seus sistemas de abastecimento em contrato com um fornecedor de gás natural. As
empresas que não possuem infra-estrutura própria justificam por ter uma frota de ônibus
pequena, com menos de 20 veículos movidos a gás natural.
Como esperado, as análises dos resultados mostram que instalar uma estação de
abastecimento na empresa é um fator de sucesso ao implantar o gás natural na frota de
ônibus.
Principais variáveis para a implantação da infra-estrutura de abastecimento:
-

Disponibilidade de fornecedores público/privado de gás natural na região;

-

Tipo de estação de abastecimento necessária: Abastecimento rápido direto,
Abastecimento lento, Abastecimento rápido de armazenamento.

-

Acessibilidade de uma linha de gás e de uma pressão disponível

-

A taxa de fluxo de gás natural desejada: dependendo do número de ônibus e da
velocidade desejada de abastecimento;

-

Quantidade de gás natural necessitada no local;

-

Número de compressores

2.10.5 – CHAVES PARA O SUCESSO
As empresas de ônibus relatam que para existir um sucesso na utilização do gás
natural como principal combustível é necessário que exista periodicamente exames e
treinamentos com os colaboradores para manter o nível de conhecimento sobre a área
manutenção e operação dos ônibus e sistemas de abastecimentos de gás natural.
O sistema de abastecimento adequado também é um fator fundamental para o
sucesso do projeto. Das empresas em estudo, duas não abasteciam na própria empresa, uma
teve um lead-time muito lento, e o restante encontraram dificuldade para implantar a infraestrutura de abastecimento, pois a princípio sua planta de abastecimento atendia a
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demanda, mas com o crescimento do número de ônibus tiveram que fazer grandes
modificações.
O compromisso global da empresa com o programa de implantação do uso do gás
natural em frotas de ônibus foi mencionado por 12% dos entrevistados. Onde mostra que
não se deve começar a funcionar o empreendimento sem primeiro saber quais são as
principais barreiras e que estas estejam solucionadas.
A TABELA 2-11 mostra os principais fatores chaves para o sucesso empresarial
na utilização do gás natural em ônibus.
TABELA 2-11 - Fatores determinantes para o sucesso
Fatores determinantes para o sucesso

Treinamento
Sistema de Abastecimento Adequado
Compromisso
Custo compreensivo
Bom desempenho dos ônibus
Outros
Ambiental (emissões)
Nenhuma resposta
Fonte: EUDY, 2002

Frotas com Sucesso
Número
(%)
10
71
2
40
4
80
3
75
1
25
2
50
2
67
0
0

Novas Frotas
Número
(%)
4
29
3
60
1
20
1
25
3
75
2
50
1
33
0
3

Total
Número
14
5
5
4
4
4
3
100

2.11 – PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO EMPREGO DO GÁS NATURAL EM
TRANSPORTES URBANOS
Apesar da existência de várias experiências positivas na utilização do gás natural
no mundo, utilizando as demais tecnologias encontradas no mercado, o Brasil encontra-se
com uma certa rejeição a respeito destas tecnologias, principalmente por parte dos
empresários, donos de empresas de transporte urbano. Mesmo possuindo fatores positivos
como uma considerável oferta de gás natural, boas perspectivas de aumento da infraestrutura de transporte de gás natural, apoio do Ministério das Cidades, Minas e Energia e
da Petrobrás na execução de projetos deste nível.
Esta barreira cultural foi criada na década de 80 com os sucessivos fracassos na
implantação desta tecnologia no Brasil, devido a fatores tecnológicos, falta de mão-deobra, matéria prima e instalações qualificada, e principalmente pela ausência de um
programa federal de sustentação. Assim, esta tecnologia não se consolidou ao longo do
tempo, ao contrário das experiências internacionais que estão em pleno processo de
expansão.
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Caso não exista um envolvimento global de todo entes envolvidos (Governo,
Industrias, Empresários, Transportadores, Distribuidores de Gás) a tecnologia não
conseguirá desenvolver e obter uma viabilidade econômica para toda a cadeia produtiva.
“O empresário do setor de transportes não trocará a tecnologia diesel, já consagrada a
décadas de utilização e perfeitamente dominada, por outras ainda incipientes e que requer
um tempo de maturação. A questão ambiental é importante uma vez que essa consciência
vem aumentando nos últimos anos na sociedade como um todo, mas ela não é suficiente
para iniciar e sustentar a difusão do gás natural no setor de transportes. A viabilidade
econômica torna-se essencial nesta questão.” (RICCI, 2005)
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIAS DA PESQUISA DE CAMPO

O terceiro capítulo mostrará qual a metodologia adotada neste trabalho, a partir da
descrição das técnicas empregadas para a obtenção de dados, além da citação dos
procedimentos de pesquisa que se fizeram necessários durante todo o processo
investigativo.
O presente capítulo descreve inicialmente o tipo de pesquisa realizada e o processo
pelo quais os dados foram extraídos. Posteriormente, menciona-se o processo de
elaboração dos questionários utilizados na pesquisa de campo, destacando os critérios e
variáveis adotadas para aplicação dos mesmos, e ainda os seus respectivos conteúdos. Por
fim, são expostas as diversas etapas de pesquisa que, para efeito de organização, foram
distribuídas em fases.
3.1 - ABORDAGEM DA PESQUISA
Caracterizada a problemática do estudo e realizado o levantamento bibliográfico,
este com objetivo principal de servir de suporte à investigação projetada, no caso em
estudo; ou seja, quais as expectativas da utilização do gás natural em transporte por parte
de empresários, distribuidoras de gás e órgãos gestores, foi iniciada a pesquisa em campo
com o intuito de coleta de dados.
“Um dos critérios de cientificidade que o pesquisador tem que se
submeter diz respeito à explicação de todas as etapas por ele
desenvolvida na realização da pesquisa. Isto permite que a comunidade
científica possa conhecer compreender e se necessário, reproduzir o
percurso da pesquisa, em condições semelhantes para lograr os mesmos
resultados. É neste ritual que o conhecimento científico é validado,
reconhecido e disseminado.”
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Portanto, na fase de elaboração da pesquisa propriamente dita, o problema ou
questões objeto do estudo irão nortear todas as decisões que o pesquisador tomará a
respeito dos seguintes aspectos: Natureza da pesquisa, técnicas de coletas de dados e
recursos para análise dos dados. (NOGUEIRA, 2000)
3.2 - TIPOLOGIA DA PESQUISA
São vários os modos de se levantar os fatos, de se produzir às idéias e de
se articular uns aos outros. Várias são as formas de procedimentos
técnicos e lógicos do raciocínio cientifico. Por isso mesmo, são também
vários os caminhos para se desenvolver um trabalho científico como uma
tese.(SEVERINO, 2002)

Será utilizada a técnica de coleta de dados do tipo observação direta extensiva,
utilizando questionários, “instrumento de coleta de dados, constituído por umas séries
ordenadas de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
entrevistado”.(LAKATOS, at all, 2003)
“A pesquisa em campo consiste na observação de fatos e
fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a
eles referentes e no registro de variáveis que se presumem
relevantes, para analisá-los. A pesquisa de campo propriamente dita
“não deve ser confundida com a simples coleta de dados (este
último corresponde à segunda fase de qualquer pesquisa); é algo
mais que isso, pois exige contar com controles adequados e com
objetivos preestabelecidos que descriminam suficientemente o que
deve ser coletado.” (LAKATOS, at all, 2003)

O tipo de pesquisa utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a quantitativa
descritiva que “consiste em investigações de pesquisa empírica, cuja principal finalidade é
o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de
programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave.
“Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que se
aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão
e controle estatísticos, com a finalidade de fornecer dados para a
verificação de hipótese. Todos eles empregam artifícios
quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre
populações, programas, ou amostras de populações e programas.
Utilizam várias técnicas como entrevistas, questionários,
formulários etc. e empregam procedimentos de amostragem”.
(GONÇALVES, at all, 2003)
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Para esta pesquisa foi criada uma estrutura para a análise onde foram definidas as
principais variáveis dependentes e independentes do estudo, conforme TABELAS 3-1 a
3-6.
TABELA 3-1 - Variáveis utilizadas no questionário aplicado à PETROBRÁS
Variáveis utilizadas no questionário aplicado à PETROBRÁS
Grupo de
Título da Variável
Função da Variável
Variável
Publicação de diretrizes Informar aos setores sociais a respeito da utilização do GNV e
Estratégia
sobre o GNV
do conformismo da utilização do diesel
Mostrar se há pretensões na utilização do GNV para outras
Estratégia
Projetos além dos transportes
finalidades e quais seriam.
Se existe mercado consumidor e se a distribuição no
Estratégia
Distribuição do GNV
aperfeiçoamento nas distribuições das cidades
Dificuldades no acesso a Mostrar se há dificuldades na obtenção de peças reparadoras
Estratégia
peças
do kit de conversão
Se existe pesquisas em andamento que venham a fazer com
Projeções tecnológicas com
Estratégia
que o diesel se torne mais eficiente do que o GNV em todos
diesel
os requisitos, fazendo com que o GNV se torne desnecessário
Tecnologia de conversão do Se há a possibilidade da inviabilizarão da frota ônibus devido
Tática
ônibus
à exigência física que a conversão provoca
Mostra se é ou não inviável para o empresário de transportes
Tática
Custos da conversão
urbanos a conversão de sua frota
Controle do fluxo de Aumento da demanda do GNV e a diminuição de diesel e a
Tática
combustível pela Petrobrás
relação da Petrobrás
Importância
de
novas Conscientizar sobre a importância de novas tecnologias em
Tática
tecnologias
GNV
Programas
Formação de mão-de-obra para atender a demanda do GNV
Operacional
profissionalizantes
Operacional Adaptação do ônibus
Mostrar como se caracteriza o processo de conversão
Se os postos de combustível a GNV são mais perigosos que o
Operacional Periculosidade em postos
diesel
Se os ônibus são prejudicados pelo excesso de peso após a
Operacional Durabilidade dos ônibus
instalação do kit

57

TABELA 3-2 - Variáveis utilizadas no questionário aplicado ao CTGÁS, CENPES, e EPE
Variáveis utilizadas no questionário aplicado ao CTGÁS, CENPES, e EPE
Grupo de Variável
Título da Variável
Função da Variável
Verificar a existência e o andamento de pesquisas
Pesquisas na implantação do
Estratégia
para a instalação do GNV para ônibus e o que
GNV para ônibus urbanos
contribuiria para esse combustível
Se há a possibilidade da inviabilizarão da frota
Estratégia
Dificuldades no acesso a peças ônibus devido à exigência física que a conversão
provoca
Mostrar se atualmente há um crescimento e que
Empresas de transporte que
Tática
local do país isso vem a ocorrer o desenvolvimento
empregam o gás
da utilização do gás natural em transporte urbano.
Se as atuais tecnologias têm mostrado motivações
Tática
Motivação com a tecnologia
às empresas de ônibus e se acarreta vantagens
econômicas, técnicas e ambientais.
Mostrar se a perda de potencia proveniente da
Tática
GNV e a potência do veículo
utilização do GNV causará uma inviabilidade nos
ônibus convertidos
Se existe desenvolvimento de projetos para otimizar
Tática
Conversão do motor
a conversão do ciclo Otto para o GNV
Mostra se é ou não inviável para o empresário de
Tática
Custos da conversão
transportes urbanos a conversão de sua frota
Se existe pesquisas em andamento que venham a
Projeções tecnológicas com fazer com que o diesel se torne mais eficiente do
Tático
diesel
que o GNV em todos os requisitos, fazendo com
que o GNV se torne desnecessário
Se os empresários do setor encontrarão dificuldade
Operacional
Assistência técnica
na assistência técnica ao converter sua frota de
ônibus
Se os postos de combustível a GNV são mais
Operacional
Periculosidade em postos
perigosos que o diesel
Se os ônibus são prejudicados pelo excesso de peso
Operacional
Durabilidade dos ônibus
após a instalação do kit
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TABELA 3-3 - Variáveis utilizadas no questionário aplicado ao Ministério de Minas e Energia
Variáveis utilizadas no questionário aplicado ao Ministério de Minas e Energia
Grupo de Variável
Título da Variável
Função da Variável
Mostrar se existe algum projeto para criar uma
Estratégia
Legislação do GNV
legislação específica para o GNV
Mostrar qual a importância do GNV para as
Estratégia
Demandas de energia e o GNV
crescentes necessidades de energia no país
Se há incentivos para o empresário de transportes
Incentivos por se tratar de um
Estratégia
urbanos na utilização do GNV por se tratar de uma
combustível “limpo”
fonte de energia que não agride o meio-ambiente
Definir o que o governo planeja para manter uma
Estratégia
Vantagem competitiva
vantagem competitiva em relação ao diesel
Mostrar qual a importância do desenvolvimento de
Estratégia
Tecnologia nacional
tecnologia nacional para o GNV
Vantagem no preço do Verificar se há a intenção do governo em manter o
Estratégia
combustível
preço do GNV ao nível atual
Se existe algum envolvimento de fabricantes
Envolvimento dos fabricantes
Estratégia
automotores para o desenvolvimento de veículos a
de veículos
GNV
Mostrar aos empresários do setor de transporte as
Estratégia
Linhas de crédito
linhas de crédito existentes
Se existem preconceitos acerca da utilização do
Operacional
Preconceitos com GNV
GNV, se há, como eliminá-los e qual a real função
social desse combustível.
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TABELA 3-4 - Variáveis utilizadas no questionário aplicado ao Ministério do Meio Ambiente
Variáveis utilizadas no questionário aplicado ao Ministério do Meio Ambiente
Grupo de Variável
Título da Variável
Função da Variável
Se há algum incentivo por parte do
governo federal que beneficie as empresas
Estratégia
Incentivos do Governo Federal
de transporte urbano que venham a utilizar
o GNV
Mostrar se há o incentivo da MMA para as
Estratégia
Incentivos por parte da MMA empresas de transporte urbano visando à
melhoria do ar
Verificar se há a intenção de manter um
envolvimento por parte dos fabricantes de
Estratégia
Fabricantes de veículos e GNV
veículos e motores em relação à
implantação do GNV
Como a MMA pode abolir esse
Estratégia
Economia versus ecologia
pensamento na consciência empresarial
Mostrar como a noção empresarial poderá
Participação empresarial e a
está de acordo com a questão ambiental do
Estratégia
diminuição de emissões de
qual o governo vem assinalando
poluentes
atualmente
Mostrar se o uso do GNV em frotas de
Utilização do GNV e meio
Operacional
ônibus contribuiria com a melhoria do
ambiente
meio ambiente

60

TABELA 3-5 - Variáveis utilizadas no questionário aplicado a Ministério das Cidades
Variáveis utilizadas no questionário aplicado a Ministério das Cidades
Grupo de
Variável
Estratégia
Estratégia
Estratégia

Título da Variável

Função da Variável

Importância estratégia do GNV

O que implicará estrategicamente no âmbito
governamental a utilização do GNV em transportes
Mostrar quais as ações necessárias para a tomada de
decisão dos empresários dessas transportadoras
Se há incentivos para o empresário de transportes urbanos
na utilização do GNV por se tratar de uma fonte de
energia que não agride o meio-ambiente
Definir o que o governo planeja para manter uma
vantagem competitiva em relação ao diesel
Se existe algum envolvimento de fabricantes automotores
para o desenvolvimento de veículos a GNV
Mostrar aos empresários do setor de transporte as linhas
de crédito existentes
Verificar se, caso venha a ocorrer uma popularização do
GNV nas empresas de transporte urbano, o que a redução
dos custos contribuiriam para o cenário econômico
brasileiro em relação na competitividade
Se estiver sendo eficiente o escoamento da produção do
GNV para as demandas existentes no país
Existe alguma intenção de melhorar a rede de distribuição
do GNV nas cidades nos próximos anos
Mostrar se há menor custo de manutenção e operação dos
ônibus GNV em relação aos que utilizam diesel

Variáveis necessárias para a
tomada de decisão
Incentivos por se tratar de um
combustível “limpo”

Estratégia

Vantagem competitiva

Estratégia

Envolvimento dos fabricantes
de veículos
Linhas de crédito

Estratégia
Tática

Redução dos custos nas
empresas de transporte urbano e
o impacto competitivo

Tática

Escoamento do GNV para a
demanda de veículos existentes
Melhorar a distribuição do GNV

Tática
Operacional

Manutenção e operação dos
ônibus a GNV
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TABELA 3-6 - Variáveis utilizadas na entrevista à Empresa de Transporte Público Urbano no Estado do Rio Grande do Norte
Variáveis utilizadas na entrevista à Empresa de Transporte Público Urbano no Estado do Rio
Grande do Norte
Grupo de
Variável
Estratégia
Estratégia

Estratégia

Estratégia

Tática

Tática
Tática

Tática

Operacional
Operacional

Operacional
Operacional
Operacional

Operacional

Operacional

Operacional

Título da Variável

Função da Variável

Empresários de transportadoras e o Programa acerca da constatação do interesse dos
interesse no GNV
empresários para a utilização do GNV
Gasodutos e empresas de transporte
Mostrar se há uma pretensão estratégica para a
passagem de gasodutos próximos a empresas de
transporte urbano
Auxílio da distribuidora de gás para a Enumerar de ordem crescente de importância (de 1 a
implantação
nas
empresas
de 6) quais as melhores formas da distribuidora de GNV
transportes
auxiliar na implantação desse projeto
Hipótese de uma exigência para abaixar Qual a opinião dos empresários para solucionar a
o nível de emissão veicular
questão de exigência no nível de emissão veicular,
caso venha a acontecer.
Oferta do GNV para a demanda de Se está será eficiente, assim que houver a uma
transportes urbanos
conversão da frota do RN, o escoamento da produção
do GNV para essas demanda
GNV como combustível para frota de Reportar a opinião da empresa acerca da utilização do
ônibus
GNV como combustível alternativo
Motivo por esta empresa não investir Tentar identificar as causas da não utilização do GNV.
em GNV atualmente
Verificar por meio de uma gama de opções, quais são
os motivos pelo qual o empresário não está interessado
em investir no GNV em transportes urbanos
Reutilização do sistema a GNV
Verificar se essas empresas utilizariam novamente o
GNV e referente à resposta, se for afirmativo ou
negativo, quais seriam os fatores motivadores para
essa decisão
Conhecimento de adaptação do ônibus Mostrar se as empresas conhecem a tecnologia
empregada para a adaptação do ônibus para GNV
Tecnologia conhecida
Verificar qual tecnologia de que a empresa de
transportes urbanos conhece acerca da conversão para
o GNV em ônibus
Período da existência da empresa de Mostrar quanto tempo vem atuando a dada empresa no
transportes
Estado do Rio Grande do Norte
Número da frota de ônibus atualmente Verificar, o número aproximado de ônibus que a
empresa adquiriu.
Quilômetros percorridos por ônibus Verificar em meio às opções (que variam de 0 a 100
diariamente
km para de 501 a 600 km) o número de quilômetros
rodados diariamente
Utilização do GNV nas frotas no Mostrar se a empresa de transportes urbanos em
passado
questão já teve experiência na utilização do GNV em
suas frotas no período de sua implantação – as
perguntas subseqüentes referem-se na resposta
positiva dessa questão, exceto a questão 15.
Quantidade de veículos convertidos se Mostrar em meio às opções que verifica o percentual
a empresa já utilizou GNV em sua frota de veículos (variando as opções de 1 a 5% à acima de
70%) convertidos para o sistema a GNV se a empresa
vier a ter feito
Período de tempo em que à empresa Verificar em meio às opções (que variam de menos de
utilizou o GNV em sua frota
1 ano a mais de 10 anos) quanto tempo esteve em
utilização o sistema GNV para os transportes públicos
dessas empresas
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3.3 - ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
Os questionários foram elaborados a partir das reais necessidades das empresas de
transporte coletivo de Natal. “É necessário que se estabeleçam, com critério, quais as
questões mais importantes a serem propostas e que interessam ser conhecidas, de acordo
com os objetivos” (Cervo–Bervian, 1996). Os questionários buscam respostas que servirão
de base para a tomada de decisão sobre uso do gás natural como combustível alternativo
nas frotas de transporte coletivo. Daí a pesquisa ser de suma importância para que as
empresas interessadas tenham condições de avaliarem e compararem todas as variáveis,
para que tenham meios reais de tomarem a decisão sobre o uso do GNV em suas frotas.
Os questionários serão respondidos por empresas de transporte coletivo, órgãos
gestores e entidades que realmente contribuem para o desenvolvimento do gás natural
como fonte alternativa de energia, seja através de incentivos fiscais, desenvolvimento de
produtos nacionalizados, políticas consistentes favorecedoras do uso do GNV, tecnologias
utilizadas, investimentos já executados e que estão prosperando, exemplos de empresas
fornecedoras e usuárias, além de outras variáveis que contribuem e facilitam a
popularização e a perda da apreensão por parte dos empresários sobre o uso do GNV. Os
órgãos alvo da aplicação dos questionários são:
I. Órgãos Governamentais
a. Ministério de Minas e Energia - MME;
b. Ministério do Meio Ambiente - MMA;
c. Ministério das Cidades - MC;
II. Centro de Pesquisa
a. EPE;
b. CENPES;
c. PETROBRÁS;
d. CTGAS;
III. Empresários do Setor de Transporte Urbano no Brasil.
Para as empresas de transporte urbano de Natal – RN, foram realizadas entrevistas
in loco, devido à facilidade de obtenção de dados como também entender com mais clareza
as experiências, tecnologias, o que pensa a respeito do GNV, se já utilizou ou quer utilizar
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gás natural em sua frota, existência de programas de utilização do gás natural, entre outras
questões.
Para os dados referentes às regiões metropolitanas do Brasil, foram retirados da
base de dados do relatório final “Fatores críticos e alternativos para introdução de gás
natural no transporte urbano” desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia durante o
ano de 2005, do qual participei efetivamente.
Com o intento de assimilar e organizar o conhecimento necessário para o sucesso
deste trabalho, a pesquisa foi dividida em três grupos de variáveis: estratégica, tática,
operacional, conforme mostrado nas TABELAS de 3.1 a 3.6, sendo que os questionários
elaborados e aplicados aos órgãos governamentais, centros de pesquisas e na Petrobrás
têm a função de fazer com que o leitor desta tese tome ciência da atual forma de pensar e
agir dos empresários do setor, totalmente diferentes dos demais questionários que
objetivam coletar dados à tomada de decisão do empresariado do setor de transportes.
O grupo de variáveis “estratégia” procurou mostrar meios reais de como o
empresariado do setor pode ganhar vantagem competitiva ao optar pela utilização do GNV.
O grupo “tático” envolveu questões que dão condições para que os interessados no
trabalho se organizem e se planejem de acordo com a atual conjuntura de questões que
envolvem conversão de frotas para GNV. O grupo de variáveis, “operacional”, tem como
principal objetivo passar informações sobre o uso propriamente dito do GNV, como por
exemplo, mão-de-obra e manutenção.
3.4 - ESPAÇO E TEMPO DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
A pesquisa foi direcionada para três categorias principais: as instituições públicas,
instituições privadas e os principais centros de pesquisas, com o intuito de colher
informações a respeito do tema em debate para ter como resultado final as expectativas na
implantação do gás natural em transportes urbanos como também o nível de conhecimento
da tecnologia atual por parte destes órgãos. Quanto aos questionários, podem-se visualizar
as perguntas aplicadas aos entrevistados no anexo 6.
As entrevistas nas empresas de transporte coletivas de Natal – RN, foram realizadas
no ano de 2004 e 2005 enquanto os questionários aplicados aos órgãos governamentais,
centros de pesquisas e Petrobrás foram aplicados em 2005 nos seus devidos locais através
de e-mails.
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Não houve a necessidade de aplicação do questionário em empresas no Brasil, visto
que o Ministério de Minas e Energia, através de um convênio de cooperação técnica e
financeira junto com o CTGÁS, fez um trabalho de pesquisa de campo onde consistiu em
identificar os fatores críticos e as alternativas para a penetração do gás natural no
transporte urbano, nas sete regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife), focando os aspectos de infra-estrutura,
planejamento, políticas públicas, recursos humanos e tecnológicos.
A aplicação do questionário se deu através de entrevistas realizadas entre os dias 17
de fevereiro a 22 de junho de 2005, onde a abordagem dos alvos da pesquisa foi feita em
seus respectivos locais através de envio de e-mails.
3.5 - ETAPAS DA PESQUISA
O presente trabalho foi dividido em três etapas de pesquisa. A primeira etapa teve
como foco a restrição da área de estudo, na qual o estado do Rio Grande do Norte foi
escolhido para se realizar entrevistas às empresas de transporte urbano, por possuir
aspectos favoráveis ao tema e facilitarem a pesquisa, os principais órgãos governamentais,
que possuem trabalhos sendo realizados na área de utilização do gás natural em transportes
urbanos (Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Ministério do Meio
Ambiente), os centros de pesquisas (EPE, CENPES, CTGAS) e a Petrobras.
A segunda fase correspondeu à coleta de dados por meio da pesquisa bibliográfica
ou de fontes secundárias e de pesquisa de campo, ocasião em que foi necessário o uso de
técnicas de observação, incluindo questionários que foram elaborados com o intuito de
coletar dados de entidades públicas e privadas que mantêm alguma relação com o uso do
GNV a fim de contribuir e facilitar o entendimento dos leitores potenciais deste trabalho,
expondo diferentes idéias e pensamentos de diversos autores abordados no capítulo 2, o
qual mostra o referencial teórico de todo o trabalho.
A última fase engloba a análise dos dados obtidos, onde as informações adquiridas
pelos questionários, entrevistas e base de dados do projeto executado pelo Ministério de
Minas e Energia, juntamente com o conhecimento assimilado no referencial teórico
implicaram numa melhor organização de idéias para serem consideradas na conclusão.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

No capítulo 4 estão expostos os depoimentos reportados durante a pesquisa de
campo, no período de Março/Abril/05 aos órgãos governamentais - Ministério de Minas e
Energia, Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades aos centros de pesquisas
do Brasil - Centro de Tecnologias do Gás, CENPES e EPE e na Petrobras.
Assim se terá uma visão do posicionamento dos ministérios em questão sobre a
utilização do gás natural em empresas de transporte urbano. Como também das empresas
de pesquisas do país, onde será mostrada a tendência do mercado, quais são as principais
barreiras encontradas e que tipo de pesquisa esta sendo feita no Brasil.
4.1 - INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
4.1.1 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME
Antes do surgimento do Ministério de Minas e Energia (MME), que fora fundado
por intermédio do decreto de Lei nº. 3.782 em 1960, os serviços relacionados a minas e
energia eram de competência do Ministério da Agricultura. Na década de 90, o MME foi
extinto e suas funções transferidas para o então Ministério de Infra-Estrutura, mas voltou a
ser instituído em 1992. Desenvolveu-se então, com a formação de um vínculo entre a
Presidência da República e coordenado pelo ministro de Minas e Energia, tendo sido
criado o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE em 1997 e fundado, em 2003, a
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que gerencia a área de estudos e pesquisas
destinadas a subsidiar o planejamento o setor energético; e tem a Petrobrás como uma
empresa vinculada e colaboradora nas pesquisas.
O questionário foi aplicado ao Dr. Mário Jorge, que foi até dezembro de 2005 o
Diretor do Departamento de Gás Natural da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e
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Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia. Onde informou que o MME
vem elaborando um projeto de Lei que deverá registrar uma legislação especificamente
para o gás natural, e deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional ainda em 2006.
Além do setor de transporte, a utilização do GNV por parte dos entrevistados se
fará do modo mais proficiente possível, com economia e técnicas modernas, mas salientase que o gás é um ótimo substituto da lenha e isso poderá diminuir o impacto ambiental
que provoca como a eliminação de gases tóxicos e a destruição ambiental, e também tem
um alto potencial de geração de energia, por parte das termelétricas, além de dar
oportunidade do desenvolvimento de uma nova indústria, gerando emprego, renda e mais
uma alternativa energética, podendo substituir as hidrelétricas que, apesar de serem
economicamente viáveis em nosso país e terem uma fonte de energia renovável, enfrentam
dificuldades de conseguir autorizações ambientais, pois, ao mudarem o curso de um rio,
escasseiam água no local onde percorria naturalmente, enquanto alagarão áreas próximas à
represa.
Realmente existem preconceitos na utilização do gás nos meios energéticos, como
foi mostrado nos capítulos anteriores, e que estes são equivocados como o preço do GNV
ser mais caro que a geração hidrelétrica, fato que vem se desmistificado com os preços que
o mercado vem demonstrando e o risco de corte no suprimento devido às instabilidades dos
países vizinhos, fornecedores de gás natural, Bolívia e Argentina.
Ao se perguntar, para se concluir a questão, quais seriam as medidas empregadas
para dissolver essa mentalidade nos empresários e políticos sobre as desvantagens do GNV
no setor de geração de energia, afirma-se que devem ser feitos um planejamento energético
integrado dos setores de gás natural e energia elétrica e o aumento da produção nacional.
Sobre o setor de transportes urbanos, ao se perguntar se existe algum incentivo
para com os empresários se vierem a utilizá-los, o representante entrevistado do MME
comentou que alguns termos de cooperação estão sendo desenvolvidos nas esferas federal,
estadual e municipal de forma a potencializar esses mercados. A vantagem, visando às
empresas transportadoras urbanas que adotarem esse sistema de combustível em relação ao
preço, é qualidade e a garantia do fornecimento do combustível, e sempre buscando
maiores contatos com as distribuidoras de GNV, para está a par de suas vantagens.
Sobre as indagações de que existe algum plano para que haja um maior
envolvimento dos fabricantes de veículos e motores para um crescimento no uso da
67

Alem do termo de cooperação o Ministério de Minas e Energia trabalhou ao longo
do ano de 2005 com o CTGAS, onde realizou convênio de cooperação técnica e financeira,
com o projeto de identificação e avaliação de mercados potenciais para o gás natural. Neste
projeto foi previsto o estudo cujo título “Fatores críticos e alternativas para introdução de
gás natural no transporte urbano”

4.1.2 - MINISTÉRIO DO MEIO DO AMBIENTE – MMA
Relevando o fator ambiental por parte da utilização do gás natural, que irá diminuir
com os gases provocadores do efeito estufa e da poluição urbana (há um termo
freqüentemente utilizado para melhor definirmos: GEE – Gases de Efeito Estufa e GEL –
Gases de Efeito Local) bem como a qualidade do ar e que, de uma forma prática e,
provocará a diminuição das internações hospitalares por motivos de problemas
respiratórios, contudo, ressalta-se que esse resultado só poderá ser alcançado se os kits de
conversão do automóvel para o GNV forem previamente testados, aprovados e
homologados por um órgão ambiental, IBAMA/PROCONVE, que autorize as empresas
cadastradas a instalarem os kits nos veículos. Logicamente, a relação entre esses impactos
positivos deve-se exclusivamente da escala de uso do gás natural em substituição ao diesel.
Há desconhecimento com relação se há intenção do governo federal de apoiar as
empresas transportadoras coletivas na implantação do GNV, entretanto já existe o Projeto
de Lei 2749/2003 que visa à substituição ou adaptação, no prazo de 05 anos, e que prevê
um abatimento de 70% do IPVA em todo o território nacional. Há também um projeto nãogovernamental intitulado Projeto Ônibus a Gás, sendo desenvolvido pela Petrobrás,
CONPET e CENPES, para estimular a utilização do gás natural para o transporte coletivo
urbano e metropolitano. Objetiva, com esse projeto, verificar o desempenho operacional de
um ônibus a gás do ciclo Otto comparado com o ônibus a diesel, em uma linha viária
regular e equivalente para ambos, na cidade do Rio de Janeiro e verificando a eficiência, o
consumo de combustível, emissão de poluentes, manutenção do veículo, qualificação
profissional e a rentabilidade operacional e também auxiliar decisões estratégicas por parte
dos empresários dessas transportadoras em relação ao uso desse combustível em suas
frotas.
Deve-se destacar que há uma cobrança dos empresários e investidores do gás
natural veicular por conta da falta de incentivo fiscal e financeiro; e mesmo em dar crédito
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a esse projeto em relação aos bancos oficiais. Em outubro de 2004, esses empresários
apresentaram uma proposta de criação de uma Câmara Setorial do Gás Natural Veicular
(GNV), com a participação do MME, MMA, MC, MDIC, Ministério da Fazenda, ANP e
Petrobrás. E, de acordo com o entrevistado que representa o MMA, seria necessária uma
divulgação eficiente para que todos os empresários da área de transportes coletivos venham
ter acesso a essas informações como nas secretarias estaduais e municipais de transportes.
Apesar de não existir um programa especificamente voltado para o Gás Natural
Veicular por parte da MMA, existe o PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do
Ar por Veículos Automotores, que tem como objetivos a redução de emissões de poluentes
nos veículos motorizados e incentivos na área de desenvolvimento tecnológico nacional,
visando tanto na engenharia automotiva, como em métodos e equipamentos para a
realização de ensaios e medições de poluentes. Pode-se afirmar que, indiretamente, o GNV
por ser mais vantajoso com relação ao meio ambiente dentre os combustíveis fósseis, se
enquadra nos requisitos estipulados para esse Programa e, graças ao auxílio do
desenvolvimento tecnológico, que também é uma das metas estipuladas, é capaz de
otimizar o sistema motor, proporcionar uma queima mais eficiente do combustível e,
conseqüentemente, diminuirá as emissões e economizará mais combustível.
O Proconve foi formatado com base no modelo americano de redução de emissões.
Dividido em fases escalonadas de redução dos índices, começou em 1986 apenas com os
veículos leves, que emitiam na época cerca de 50g de CO (o principal poluente emitido por
estes veículos) a cada quilômetro rodado. A primeira fase estipulou que esse índice fosse
reduzido para 24g/km em pelo menos metade dos novos veículos fabricados. Além disso,
até 1989 toda a produção de veículos leves deveria atender à nova legislação, apresentando
emissões de até 12g/km. A implementação total do programa se deu em 1988. Foi
necessário esperar este tempo para que a indústria adequasse seu parque industrial às
exigências ambientais.
Cinco anos após o início do Proconve, a Cetesb voltou seus esforços para a redução
de emissões para os veículos pesados e baseou o programa brasileiro no modelo europeu,
que estava em fase adiantada de implementação. Novas tecnologias foram desenvolvidas
para os motores, foram adotados catalisadores e o combustível foi melhorado.
No início de 2005 o programa entrou em sua quinta fase para veículos leves. De
acordo com a Cetesb, desde 2002 a sexta fase já é discutida com a indústria. Os limites de
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emissões a partir de 1° de janeiro de 2009 – data em que entra em vigência a próxima fase
- já estão definidos.
Ao ser questionado se havia algum plano para que houvesse um maior
envolvimento dos fabricantes de veículos e motores nas questões relacionadas ao uso do
GNV, o entrevistado que representa o MMA não afirma ou nega essa possibilidade, pois,
como já fora exposto anteriormente, é preciso considerar o andamento da proposta de
criação da Câmara Setorial do Gás Natural Veicular, mas o PROCONVE contribui, mesmo
que indiretamente, para um maior envolvimento por parte dos fabricantes de veículos e
motores nas questões relacionadas ao uso do GNV.
Na questão número 5, a pergunta se refere a um modo de pensar imposta pelo
governo e que se reflete na sociedade, principalmente na consciência empresarial, e que,
para fundamentar a questão, utiliza-se o seguinte fragmento do texto de Porter:
A necessidade de uma regulamentação que projeta o ambiente
tem sido objeto de aceitação ampla, mas relutante: ampla, porque
todos querem um planeta habitável; relutante, em razão da crença
persistente de que a regulamentação ambiental solapa a
competitividade. A visão predominante é no sentido da existência
de um dilema intrínseco e inevitável: ecologia versos economia.
De um lado do dilema, situam-se os benefícios sociais
decorrentes das normas ambientais rigorosas. Do outro lado,
encontram-se os custos privados da indústria para a prevenção e
limpeza – custos que acarretam aumento de preços e redução da
competitividade. Com a questão assim estruturada, o progresso
em termos de qualidade ambiental se tornou uma espécie de
‘queda-de-braço’. Um lado se empenha por normas mais severas;
o outro peleja pelo retrocesso na regulamentação. O equilíbrio do
poder pende para um lado ou para o outro, dependendo da
direção dos ventos políticos. (Porter, 1999)

Em seguida pergunta-se o que tem sido feito pelo MMA para que essa forma de
pensar seja banida da consciência empresarial. O representante do MMA relata que têm
procurado refletir sobre essa questão, e que o CONAMA, por ser um órgão colegiado e
representativo dos diversos setores sociais, incluindo o setor empresarial, discute sobre o
progresso na qualidade ambiental onde esses debates resultarão na adoção das resoluções
necessárias para manter o equilíbrio entre as questões econômicas e as ecológicas
levantadas pelas empresas. Atualmente o empresariado está mais consciente da
necessidade de preservação do meio ambiente, principalmente por causa das exigências
dos consumidores, esses cuidados muitas vezes superam os econômicos.
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Essas condições de enfrentamento entre ecologia e economia estão se
transformando em convergência, como, por exemplo, nas convenções Internacionais sobre
o Meio Ambiente, em que seus objetivos e princípios ultrapassam a dimensão ambiental e
se vinculam com as corporações que se envolvem diretamente com essas questões por
produzirem poluentes ao desenvolver seus produtos.
O MMA tem duas secretarias que se envolvem diretamente com interesses do setor
privado: Secretaria de Política Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA) e Secretaria
de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS). Suas propostas consistem em:
À Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos compete
propor políticas e normas, definir estratégias, implementar programas e projetos, nos temas
relacionados com:
I - a política ambiental urbana;
II - as diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos ambientais;
III - os resíduos danosos à saúde e ao meio ambiente;
IV - a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento;
V - o monitoramento da qualidade do meio ambiente;
VI - o ordenamento territorial;
VII - a gestão integrada do ambiente costeiro e marinho.
À Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável compete propor
políticas, normas e estratégias, e implementar estudos, visando à melhoria da relação entre
o setor produtivo e o meio ambiente, relativo:
I - a contribuir para a formulação da Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável;
II - ao desenvolvimento de instrumentos econômicos para a proteção ambiental;
III - a contabilidade e a valoração econômica dos recursos naturais;
IV - aos incentivos econômicos fiscais e creditícios;
V - ao fomento ao desenvolvimento de tecnologias de proteção e de recuperação do
meio ambiente e de redução dos impactos ambientais;
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VI - ao estímulo à adoção pelas empresas de códigos voluntários de conduta,
tecnologias ambientalmente adequadas e oportunidades de investimentos visando ao
desenvolvimento sustentável;
VII - a promoção do eco-turismo.
Para que os empresários venham a ter uma maior conscientização na sua
participação de investimentos em relação aos programas de diminuição dos índices de
emissão veicular, salienta-se que as alterações promovidas pelo PROCONVE em que
provem de discussões abrangentes coordenadas pelo IBAMA e que o segmento industrial
automotivo e de combustíveis sejam bem representados e esse envolvimento deve ser
estimulado e otimizado. O IBAMA enfoca a necessidades de investimentos por parte do
setor empresarial, em melhorias da qualidade dos combustíveis e a melhoria do parque
industrial nacional.
Apesar de ser necessária a busca contínua de conscientização, pode-se afirmar que
o empresariado nacional tem se capacitado para atender às exigências do PROCONVE.
4.1.3 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (MC)
O questionário foi aplicado ao Dr. José Carlos Xavier, Secretário Nacional de
Transporte e da Modalidade Urbana do Ministério das Cidades. Onde informou que as
cidades brasileiras passam por um alto índice de crescimento populacional e de
motorizarão. Para o Ministério das Cidades, caso venha a se popularizar, o uso do Gás
Natural Veicular (GNV) nas empresas de transporte urbano, a redução do custo
operacional contribuiria para o cenário econômico brasileiro em nível de competitividade
das empresas, como também a redução dos índices de poluição nas cidades. Para isso seria
necessário que o preço do gás natural fornecido para o setor seja menor que o do diesel,
por exemplo: se o custo do combustível na tarifa for 50% do valor atual teremos no
mínimo uma redução de 10% na tarifa e 0,5 pontos percentuais no IPCA, mantidos os
demais valores da tarifas e impostos incidentes.
Mostrou em um segundo momento que deve ser planejada e desenvolvida uma
política nacional de utilização do gás natural no transporte coletivo urbano, levando em
conta as seguintes variáveis:
- Valor do combustível, menor que o do diesel;
- Política de longo prazo para este preço;
- Financiamento para frota e instalação dos postos de abastecimento;
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- Treinamento;
- Redes de distribuição do gás;
- Garantia de abastecimento no futuro.
O ministério das cidades além de fazer parte do Termo de cooperação técnica e
institucional, conforme foi mostrado anteriormente também é responsável pelo Programa
de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, cujo subprojeto é o SNPU- Desenvolvimento
de tecnologias e técnicas adequadas à reabilitação de edificações.
FINALIDADE
Apoiar o desenvolvimento e a implantação de novas tecnologias que valorizem a
mobilidade urbana sustentável promovendo sua melhoria e otimização contribuindo para a
minimização dos efeitos negativos causados ao meio ambiente (poluição atmosférica e
sonora), contribuindo para o aprimoramento da gestão pública sobre os serviços afetos à
sustentabilidade da mobilidade urbana.
ESTUDOS E PROJETOS
- Desenvolvimento e implantação de novas tecnologias para a viabilização
operacional de Sistemas integrados de transportes coletivos, de cobrança eletrônica de
tarifas, de monitoramento, controle e fiscalização eletrônica dos sistemas de transporte
coletivo;
- Implantação de sistemas adaptados para veículos/equipamentos;
- Implantação de fontes de energia menos poluentes e mudança da matriz energética
no transporte público.
4.2 - CENTROS DE PESQUISAS
4.2.1 - DEPOIMENTO DO CTGÁS – CENTRO DE TECNOLOGIA DO GÁS,
NATAL-RN
O representante da CTGÁS que se dispôs a para responder as entrevistas foi o
engenheiro José Antonio Maldonado Dias, e foi prontamente interessado por este projeto.
O questionário tem como tópicos uma ampla gama de assuntos, não apenas com o enfoque
no GNV, mas também as diversas possibilidades que envolvem o tema transportes
urbanos.
Ao ser questionado sobre o andamento das pesquisas para a utilização de
combustível alternativo em transportes urbanos, o engenheiro exemplifica a respeito de
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uma experiência feita com o auxílio da Petrobrás na cidade do Rio de Janeiro com ônibus
movido a gás. Ao contrário do ocorrido em Natal na década de 80, o experimento foi
efetuado apenas com um único ônibus, e afirma que existem vários núcleos de pesquisa em
todo o Brasil como, por exemplo, universidades, centros de pesquisa e tecnologias, com a
finalidade de desenvolver um combustível que possa substituir o diesel.
Continuando a resposta enfocando o Gás Natural, o engenheiro obteve dado
diretamente da Petrobrás, de que o Brasil possui gás o suficiente para abastecer a demanda
desse projeto, visto que o consumo de gás natural em transporte urbano seria pequeno
quando comparado ao consumo industrial ou térmico. Dessa forma, com sua autosuficiência em abastecimento, contornará duas características desvantajosas do diesel: a
importação desse produto, que o preço é excessivamente elevado e oscilante e a alta
emissão de poluentes, que prejudica a saúde do indivíduo e o meio ambiente como todo.
Na próxima pergunta que se refere a hipótese de que se houvesse a garantia de que
a taxa de poluentes do combustível a diesel fossem controladas, seria o suficiente para a
abolição da utilização do GNV, ele acredita que, em curto prazo, o Diesel não irá obedecer
aos critérios de emissões de poluentes melhores do que o GNV. Afirma também que
pesquisas estão em andamento para melhor obter um combustível com menores taxas de
emissão de poluentes adicionando outros compostos, que é o caso do biodiesel, mas
conclui que não existe uma política definida, assim como já ocorrera com o Gás Natural,
para garantir sua pronta utilização, além de que as pesquisas estão em desenvolvimento. Se
for constatado de que o biodiesel possa ser consumido por diversos modos de transportes,
há estimativas de que apenas 5% da substância desenvolvida para amenizar os efeitos
nocivos do diesel devem ser adicionadas, o que persistirá o problema dos compostos
sólidos.
Em relação ao sistema de segurança entre os dois combustíveis, Diesel e GNV, nas
garagens das transportadoras e nos postos de abastecimento, se constatou que a vantagem
em relação ao estado físico do composto GN, por ser um combustível gasoso e por se
apresentar mais leve do que o ar dissipa facilmente, não sendo possível o acúmulo desse
combustível suficiente para causar uma explosão. Logicamente, deve-se considerar que o
ambiente seja arejado, ao contrário do diesel, em que o estado físico do composto é
líquido, se propaga e fixa no ambiente, criando áreas de perigo caso exista a possibilidade
de lançamento de centelhas, o que é extremamente grave para um posto, em virtude da sua
grande quantidade de armazenamento deste, enquanto o gás, que tem um sistema próprio e
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seguro, pode ser armazenado em pequena quantidade por ser transportado em tubulações e
apenas comprimindo o que é necessário para ser usado.
O entrevistado nega o crescimento do mercado de transportes urbanos coletivos que
utilizam o gás no país, mas lembra que há uma forte tendência principalmente na região
centro-sul do país no desenvolvimento de um sistema experimental para a utilização desses
ônibus. São Paulo e Rio de Janeiro são os que estão à frente, como já foram citadas
anteriormente, podendo ser destacadas também as cidades de Porto Alegre, Curitiba e
Florianópolis.
A região Nordeste, com as cidades de Recife e principalmente Natal, que poderia
ser um ponto de referência devido a sua experiência no passado, não ocorre o mesmo. Os
empresários culpam como principais responsáveis pelo fracasso às questões políticas, estas
ainda sendo o principal gargalo para o desenvolvimento de novas tecnologias e mercados,
para eles “existem estudos técnicos que tentam viabilizar, mas vendo o lado dos
empresários, nada muda... Os empresários não se definirão enquanto não houver uma
política firme e sustentável”. À tecnologia e a danificação do ônibus ao converter para o
uso do gás natural não são mais os entraves na visão do entrevistado. Em suas palavras:
“esses programas técnicos teriam sido concluídos se os planos econômicos os
sustentassem”. Apesar disso, permanece a vantagem de que a Petrobrás propôs uma
política que, durante 10 anos, um metro cúbico (1m³) do gás custaria 55% do litro do
diesel.
Na próxima questão, em que se trata sobre o aprimoramento da qualidade dos
sistemas tecnológico do gás, está sendo proporcionada uma motivação nas empresas de
transportes urbanos em sua implantação. Os empresários mostram interessados na
utilização do gás natural em transporte urbano, mas salienta a sua viabilidade econômica.
O Brasil fabrica equipamentos de ponta, onde estes produtos são exportados para
Europa, onde a Alemanha é o principal consumidor, mas não possui compradores internos,
devido ao preço final do produto.
Perguntam-se, em seguida, quais seriam as desvantagens do gás, em relação
técnica, econômicas ou operacionais em relação ao diesel. Em sua opinião, no quesito
técnico o diesel oferece a vantagem de ser um sistema simples e efetivamente funcional.
No próximo quesito, econômico, ele chama atenção à questão da importação que
compromete a situação financeira do país, e explica que atualmente o diesel é um elemento
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social, subsidiado justamente pela questão de transportes de pessoas e alimentos, e o gás
pode substituir e amenizar essa situação, enquanto o fator ambiental, uma das intenções do
projeto da instalação do gás e que é já nos referimos anteriormente, é a substituição do
diesel por ser um combustível altamente prejudicial ao meio ambiente global por contribuir
para o aumento do efeito estufa.
Afirma também que o custo de conversão para o GNV em ônibus está
inviabilizando a implantação, podendo elevar o valor do produto em 30% do seu preço
original.
Referente à existência de assistência técnica para a utilização do GNV no transporte
urbano, o engenheiro do CTGAS mostra que de fato houve na década de 80, em Natal,
uma falta de mão-de-obra qualificada, acompanhado de uma tecnologia precária e
estritamente experimental. Atualmente, existe cerca de 1 milhão de veículos movidos a
combustível de Gás Natural. No Brasil isso gera a necessidade de ampliar e aperfeiçoar
empresas especializadas em manutenção desta tecnologia. O próprio CTGAS qualifica
profissionalmente diversos técnicos, que são repassados para empresas de conversão de
veículos para o GNV. Existem núcleos da CTGAS nos mesmos estados em que a BR Gás
(Petrobrás) se instala além das empresas de kits para a conversão que dispõem de
assistência técnica para as convertedoras que os representam.
O CTGAS possui em sua carteira de projeto as seguintes pesquisas em andamento
ou concluídas:
- TESTKITS - desenvolvimento de dispositivos de conversão de motores do ciclo
otto para gnv;
- CILINLEVE - materiais alternativos para confecção de cilindros leves para
armazenamento de gás natural e,
- ALTERNDGN - Fatores críticos e alternativas para introdução de gás natural no
transporte urbano
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4.2.2 - COMENTÁRIO DO CENPES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO GNV EM
“TRANSPORTES URBANOS: BASTA QUE O DESENVOLVIMENTO SEJA
COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO”.
Será analisado neste momento outro setor entrevistado, CENPES – Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello.
Criado pelo Conselho de Administração em 1963, o CENPES tem como o objetivo
atender exclusivamente às atividades de pesquisa e desenvolvimento; e esteve envolvida
em projetos como a extração das primeiras jazidas petrolíferas em alto mar e a descoberta
de reservas de petróleo em bacias paleozóicas no Amazonas. Em 1992 houve a
consolidação do CENPES como o maior Centro de Pesquisas da América Latina, vencedor
do prêmio mais importante do setor petrolífero mundial, o Offshore Technology
Conference, em reconhecimento à sua notável contribuição para o avanço da tecnologia de
produção em águas profundas. A Petrobrás passou a destinar ao Centro 1% de sua renda
bruta, e dessa forma, é considerada uma das Companhias que mais investem em pesquisa e
desenvolvimento no mundo.
Com relação a pesquisas referentes ao Gás Natural Veicular, na opinião da
CENPES, vem sendo verificando que existem pesquisas em andamento sobre a sua
utilização em transportes urbanos, mas que não está ocorrendo de forma consistente. A
Petrobrás, para solucionar esses problemas, iniciou os projetos testes com kits de
conversão do tipo diesel-gás, testes em ônibus já montados na fábrica com o GNV,
“ottolização” de motores a diesel, entre outros. Mas salienta a importância de uma política
governamental, na qual englobe os mais diversos departamentos e competências, como
montadoras, governo de várias esferas, produtores de combustíveis, distribuidores e
empresários do setor de transportes, e é essencial que todos esses setores envolvidos
tenham o retorno de seus investimentos iniciais. Motiva
As desvantagens comentadas pela CENPES, em relação a utilização do gás natural
em transporte urbano são: elevado custo de aquisição dos equipamentos e a falta de
assistência técnica. Estes fatores geram preocupações ao empresário, mas há intenção em
contornar uma parcela desses custos desenvolvendo essa tecnologia no Brasil, sobretudo
no que refere ao kit de conversão e suas peças de reposição. A falta de assistência técnica
nos ônibus, menor autonomia, dificuldade com relação ao abastecimento e revenda dos
veículos foram também mencionados.

78

Em contra partida, a redução expressiva de poluentes e particulados sólidos, a
alternativa de abastecimento com um produto em que tem certa independência em relação
ao preço do petróleo que constantemente eleva os custos de acordo com as crises políticas
internacionais favorecem a implantação do GNV em transportes, incluindo os transportes
públicos. Com relação à perda de potência do automóvel e os cilindros de gás, salienta que
isso será um entrave se a tecnologia empregada for de qualidade, como a substituição dos
cilindros metálicos por outro de compostos mais leves, como vem sendo utilizado na
Europa e América do Norte. Não haverá prejuízo em relação à danificação da estrutura do
ônibus. Sugere, também, dois sistemas que podem ser empregados do ciclo Otto: Dieselgás – seu funcionamento deve-se com esses dois combustíveis; instalação de kit incluído
os cilindros de abastecimento. Ottolização – instalação de kit incluindo ajuste do cabeçote
para mudança da taxa de compressão, colocação se um sistema de ignição, incluindo velas
e um sistema de controle da ignição e injeção, além de todo o sistema de alimentação de
gás.
Afirma que não há projeções tecnológicas que tornem o diesel capaz de substituir o
GNV, mesmo no aperfeiçoamento das técnicas em desenvolvimento como o diesel a partir
do GLT (Gás To Liquid), o DME (Di-metil-éter) e o biodiesel. Desenvolvimentos
tecnológicos como a célula de combustível os veículos híbridos, controle eletrônico do
diesel, entre outros, tem como intenção adequar os veículos nas normas ambientais, que se
fazem mais rígidas atualmente e o CENPES conclui que deverá haver nichos,
funcionamentos, específicos para a aplicação de cada tipo de energético, incluindo o GNV,
de acordo com o estágio de desenvolvimento tecnológico e dos custos finais do usuário.
O PROGAS foi criado em janeiro de 2004 com o objetivo principal de prover
soluções tecnológicas que viabilizem o consumo de gás natural em quantidade equivalente
a 78 milhões m³/d até 2010. O programa é composto por cinco projetos sistêmicos que se
associam a tecnologias de uso de gás natural. São eles: Transformação química, transporte,
distribuição e armazenamento, Co-geração, geração distribuída e termoelétrica, aplicações
industriais, comerciais e residenciais, e aplicações automotivas.
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4 2.3 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
Ao se retratar a respeito do assunto, a EPE afirma que existem pesquisas em
andamento sobre o gás natural como fonte de energia alternativa para o transporte urbano e
completo dizendo que é possível contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias,
selecionando os melhores meios de conversão de veículos diesel para GN no país. Mas não
há, no Brasil, o crescimento de transportadoras que empreguem o gás natural,
principalmente por não ter uma tecnologia brasileira que possa ser usufruída. Atualmente
todo o material empregado é importado e deve estar de acordo com os níveis de emissão
exigidos ao EURO II; custo elevado dessa tecnologia, incluindo os cilindros leves, onde
não há material nacional; falta de funcionários especializados para conversão; falta de uma
política governamental para o uso do GN em transporte urbano; dificuldade de revender os
ônibus após o prazo de renovação da frota, em virtude de não existir GN em muitos
municípios do interior, mercado natural dessa frota antiga.
Mas as vantagens, que já foram apresentadas, são o custo com o combustível a GN
ser menor do que o diesel; menor poluição quando adotado a tecnologia adequada;
aumento da demanda por mão de obra especializada e, ao contrário de muitos relatos, não
foi visto a desvantagem de perda de potência do motor a GNV comprometer o ônibus em
uma superlotação, pois afirma que os transportes urbanos que utilizam o diesel tem uma
capacidade acima da média com as superlotações. Tendo uma tecnologia correta, o GNV
também poderá se dispor com essa possibilidade.
Estão sendo desenvolvidos nessa área os aumentos da tecnologia on board, o uso de
tecnologia de injeção multiponto e o uso de tanques mais leves que os atuais feitos de aço.
4.3 - INSTITUIÇÕES PRIVADAS
4.3.1 - PETROBRÁS
Em outubro de 1953, a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás), através da Lei nº. 2.004,
que estabelecia o monopólio da União Federal sobre as atividades integrantes da indústria
do petróleo, se desenvolveu e, ao longo de quatro décadas, tornou-se líder em distribuição
de derivados no País, em um mercado competitivo fora do monopólio da União,
colocando-se entre as quinze maiores empresas petrolíferas na avaliação internacional.
Detentora de uma das tecnologias mais avançadas do mundo para a extração de petróleo
em águas profundas e ultra profundas, a Companhia foi premiada duas vezes, em 1992 e
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2001, pela Offshore Technology Conference (OTC), o mais importante prêmio do setor.
Em 1997, o Brasil promulgou a Lei nº. 9.478, que abriu as atividades da indústria
petrolífera no Brasil à iniciativa privada e, subseqüentemente, foram criados a Agência
Nacional do Petróleo (ANP), encarregada de regular, contratar e fiscalizar as atividades do
setor e o Conselho Nacional de Política Energética, um órgão formulador da política
pública de energia, mesmo assim a Petrobrás continua sendo a empresa mais competente
nesse ramo no país.
O representante da PETROBRAS, foi o Gerente de Desenvolvimento de Mercado
Veicular, Sr. Rodolpho Sivieri, onde mostrou com clareza a visão da Petrobras para este
tema.
A respeito do tema em questão, a Petrobrás afirma que o uso do gás em ônibus
urbanos pode ser bem sucedido, se o desenvolvimento tecnológico continuar progredindo,
principalmente por terem forte apelo ambiental e social. Se as frotas de ônibus a GNV
viessem a se firmar como padrão em todo o país e a conseqüente redução na utilização do
diesel ocorresse, a Petrobrás, que fornece esses dois combustíveis ao país, já vem
considerando essa possibilidade, esta já inserida no Planejamento Estratégico em que se
afirma o crescimento da demanda desse combustível alternativo tanto em veículos leves
(ciclo Otto), quanto em veículos pesados (ciclo diesel) e sempre levando em consideração
atributos de competitividade de cada energético, em cada mercado e/ou região e em
diferentes períodos. Além disso, poderá contribuir para diminuir a utilização do diesel no
mercado interno havendo ainda a possibilidade de exportar essa produção.
A mão-de-obra necessária para atender a crescente demanda da utilização do GNV
em transportes em geral foi criada a partir de uma associação inédita e bem-sucedida entre
a Petrobrás e o SENAI: o CTGAS – Centro de Tecnologia do Gás. Esse órgão deve
cumprir um papel decisivo no desenvolvimento sustentado da indústria nacional,
incentivando a competitividade empresarial e disseminando o uso de gás natural nos
diversos segmentos de mercado e contribuir através de atividades integradas de pesquisa
aplicada, assessoria técnica, informação tecnológica e educação profissional. Há além do
CTGAS, o IBP – Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás que formam mão-de-obra
especificamente para o GNV.
Para que a utilização do GNV venha a ser aceita por parte da opinião pública
nacional, assim como para combater a utilização do diesel (por ser o meio conhecido mais
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eficaz ao longo dos anos e vem de um todo histórico cultural), a Petrobrás deverá continuar
com as políticas especiais de preços, que é em torno de 55% mais barato do que o diesel
para o transporte coletivo urbano visando apoiar o desenvolvimento do mercado. Mesmo
havendo uma projeção tecnológica para o aperfeiçoamento dos motores a diesel virem a
diminuir a taxa de emissão de poluentes, estas serão mais caras que a utilização do GNV
que é comprovadamente mais qualificada por emitir menos poluente. Esta empresa não
acredita que seja inviável a adaptação dos sistemas dos ônibus convencionais para os GNV
e que será de fácil e rápido de acordo com a tecnologia empregada se tornarem barateadas,
a substituição reservatórios de gás: dos cilindros de aço, que compromete a estrutura do
ônibus, por cilindros de alumínio revestidos com fibra de carbono e da disponibilidade de
peças de reposição dos kits.
No segmento dos transportes públicos, importantes passos foram dados no ano de
2005 e 2006. O acordo firmado com os ministérios das Cidades e o das Minas e Energias
marca a intenção do governo federal na busca de uma política de transportes na qual o gás
natural figure como uma alternativa para as frotas de ônibus nas principais cidades e
regiões metropolitanas. O protocolo firmado com o estado de São Paulo vem reforçar o
projeto, já em andamento na prefeitura de São Paulo, para o desenvolvimento de
alternativas energéticas ao diesel, sendo o gás natural o mais forte candidato. Reforçou esta
iniciativa, o anúncio feito pelo governador Geraldo Alckmin da redução de 12% para 7%
no ICMS sobre ônibus a gás natural e estações de compressão de alta vazão.
No plano de desenvolvimento tecnológico várias ações, suportadas pelas equipes e
parceiros da RedeGásEnergia, sob coordenação da Petrobras, ganharam novo impulso e
um novo direcionamento, visando dar mais agilidade e representatividade dos projetos
aprovados, dentre os quais destacam-se: (i) a conversão de ônibus a diesel para gás natural,
de forma reversível, (ii) a utilização bi-combustível, diesel-gás, em motores diesel; (iii) a
compressão de gás natural em alta vazão, para o abastecimento rápido de ônibus; (iv) o
projeto do ônibus modelo, com piso baixo, cilindros leves no teto, ar condicionado, e
baixíssimos níveis de ruído e de poluição; (v) a conversão-piloto para gás natural de uma
locomotiva e de um ferry-boat; (vi) o projeto do carro conceito (veículo concebido e
projetado para uso do gás natural); (vi) o projeto de cilindros leves e/ou de outras formas
geométricas; (vii) o projeto do uso do gás natural liquefeito em veículos pesados.
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Hoje o quadro é diferente, diversos aspectos mudaram assim como o mercado de
gás natural e podemos destacar alguns importantes fatores que viabilizam a conversão das
frotas de ônibus:
Logística de Abastecimento:
O abastecimento dos ônibus a diesel é feito, na maioria dos casos à noite, na
garagem da própria empresa de ônibus, quando são feitas também a limpeza e a
manutenção dos veículos.
Para que a mesma rotina seja aplicada no abastecimento dos ônibus a gás natural é
necessário um investimento expressivo no sistema de compressão de alta vazão, que
somente se torna viável para uma frota grande (50 ônibus no mínimo).
Como a substituição da frota de uma empresa para o gás natural, demorará alguns
anos, tendo em vista que em média a renovação ocorre a uma taxa de 10% aa, uma
alternativa possível para resolver esta dificuldade é o abastecimento compartilhado.
Por isso propõem-se estações de abastecimento instaladas em terminais de ônibus
ou em postos especializados, compartilhando os custos iniciais.
Nesse caso várias empresas podem abastecer seus veículos com custos compatíveis
e gradativamente converter suas frotas para o gás natural. Isto requer apenas uma mudança
cultural por parte dos empresários de ônibus e prefeituras, pois o abastecimento em larga
escala e compartilhado torna o sistema eficiente desde o princípio, para todos.
Fabricantes de Ônibus:
Até o momento a oferta de ônibus a gás natural para o mercado brasileiro está
restrita ao veículo, original de fábrica, de 3ª geração, fabricado pela Daimler Chrysler
(Mercedes-Benz), com níveis de emissões aprovados. A oferta destes veículos ainda é
limitada, assim como a assistência técnica (serviços de manutenção e peças de reposição)
porque não existe demanda que estimule as montadoras.
Outras empresas também têm se interessado por esse mercado. A montadora
Volkswagen através de sua área de Pesquisa e Desenvolvimento está avaliando duas rotas
tecnológicas: gás natural (protótipos rodando no Rio de Janeiro e São Paulo) e diesel-gás.
A sistemista Delphi anunciou para este ano a conclusão do desenvolvimento da
tecnologia diesel-gás dentro dos padrões ambientais requeridos no Brasil.
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Esses movimentos mostram que a indústria está se mobilizando para viabilizar
alternativas para a utilização do gás natural no transporte coletivo urbano.
Armazenagem do Gás Natural no Veículo:
Um outro item de relevância é a estocagem do gás natural no veículo. Em virtude
da necessidade de autonomia, nos ônibus são instalados cilindros com capacidade total
média de 180 m³, suficiente para rodar 300 km/dia.
Os cilindros atualmente disponíveis no Brasil pesam cerca de 120 kg cada um,
assim, a conversão do ônibus, de diesel para gás, torna o veículo mais pesado no
equivalente a aproximadamente dez passageiros, o que eleva o consumo de combustível e
aumenta o desgaste dos pneus.
Além disso, os cilindros de aço somente podem ser instalados no piso dos ônibus
impedindo-os de terem piso baixo com acessibilidade para deficientes e idosos.
A exemplo do que ocorre em vários países da Europa e nos Estados Unidos, os
cilindros são mais leves, de alumínio revestidos com fibra de carbono (um cilindro com o
mesmo volume pesa 40 kg, apenas 1/3 do peso do cilindro de aço), que são instalados no
teto dos ônibus, além de diminuir o gasto com combustível.
Hoje esses cilindros são importados, mas já há empresas interessadas em se instalar
no Brasil, na medida em que se configure uma demanda anual mínima.
Estas evoluções, tanto no que diz respeito à experiência mundial em ônibus a gás
natural quanto à evolução tecnológica e às alternativas operacionais da frota, criam as
condições para que uma ação coordenada dos governos e das empresas da indústria do gás
no Brasil garantam o sucesso da ampliação do mercado de gás natural veicular para o
segmento de transporte coletivo urbano.
PROJETOS
Ônibus “ottolizado” realiza testes de emissões.
O motor do ônibus convertido para rodar com gás natural que há um ano realiza o
trajeto Porto Alegre – Alvorada (RS), está sendo avaliado em testes de bancada, pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em São Paulo, para verificar se os seus índices
de emissões estão dentro das especificações legais.
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Em testes há aproximadamente um ano, fazendo o percurso Alvorada-Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul, já percorreu aproximadamente 50.000 km, com uma intervenção no
motor aos 30.000 km, objetivando a melhoria de desempenho. Esse ônibus tem
apresentado custos operacionais inferiores à operação com diesel.
Essa redução de custos de operação dos ônibus poderá ter um reflexo extremamente
positivo que será a diminuição dos preços das passagens, proporcionando o acesso para
esse tipo de transporte de parcela considerável da população. Dados do estado de São
Paulo demonstram que 37% da população economicamente ativa locomovem-se para o
trabalho a pé, por não terem condições financeiras para utilização de um transporte regular.
Para a Petrobras tão importante quanto essa redução de custos está a redução da
poluição advinda do uso dos ônibus. Por isso a sua preocupação em fazer esse teste para
comprovar os benefícios do uso do gás natural para o segmento de transportes.
A exemplo de Porto Alegre, várias cidades estão interessadas em também ter frotas
de ônibus movidos a gás natural. Podemos destacar São Paulo e Sorocaba em São Paulo,
Florianópolis e Joinville em Santa Catarina e Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Essas
cidades estão com estudos de projetos de uso do gás natural em ônibus bem adiantados, e
com previsão de implantação brevemente.
AÇÕES DA PETROBRAS
Ano de 2005
Petrobras assina acordo com São Paulo para ampliação do uso de gás natural.
No dia 18 de outubro de 2005, foi assinado um Protocolo de Intenções entre o
Governo do Estado de São Paulo e a Petrobras, para realizar ações conjuntas visando ao
aumento e flexibilidade da oferta de energia elétrica e para a ampliação do uso do gás
natural no Estado de São Paulo, em especial no segmento de transportes.
O Protocolo contará com ações em articulação com a Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e
Saneamento, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria dos Transportes
Metropolitanos, além da Universidade de São Paulo - USP e a Petrobras.
A assinatura deste Protocolo permitirá o desenvolvimento conjunto das seguintes
ações:
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tecnologia do GNV e a existência de linhas de crédito específicas para o financiamento de
atividades relacionadas à conversão de frotas de transportes urbanos, o MME desconhece
sobre o assunto.
Atualmente o MME , junto com o Ministério das Cidades e a PETROBRAS
participa do termo de cooperação técnica e institucional, este assinado em 08/05/2005, para
estimular uso do gás natural no transporte de cargas e passageiros nos municípios que
compõem regiões metropolitanas. A assinatura foi feita durante a VIII Marcha à Brasília
em Defesa dos Municípios. Paralelo a assinatura, os prefeitos puderam conhecer os
projetos de ônibus movidos a gás natural, já testados pela Petrobrás. Além dos benefícios
ambientais decorrentes do uso de um energético menos poluente, os projetos contribuem
para o desenvolvimento econômico. A parceria faz parte da política de mobilidade urbana
sustentável, que está sendo elaborada pelo ministério.
O termo de cooperação técnica e institucional para realização de ações conjuntas
visando a ampliação do uso do gás natural para transporte de cargas e passageiros nos
municípios e regiões metropolitanas do país, tem por objetivo promover a cooperação
técnica-institucional entre o Ministério das Cidades, Ministério de Minas e Energia e
Petrobras, na realização de atividades conjuntas, que venham a apoiar e beneficiar o setor
de transporte através da ampliação da utilização do gás natural para o segmento de carga e
passageiros nos municípios e regiões metropolitanas do país. Ele visa contribuir para
otmização de infra-estrutura energética do país, redução do custo dos combustíveis na
composição do custo total dos serviços de transporte prestado à população, melhoria da
qualidade ambiental urbana das cidades e, para fornecimento de dados e informações que
induzam, em escala nacional, o estabelecimento de políticas de estímulo ao uso do Gás
Natural.
Durante este período foram realizadas reuniões regulares (mensais), onde o status
atual do programa encontra-se aguardando a elaboração do relatório final.
Os principais motivos pelo qual o programa não apresentou grandes impactos,
deve-se a atual crise de suprimento de gás natural no país, em 2006, motivada pelo rápido
crescimento da demanda não acompanhada pela oferta, além das recentes medidas visando
a nacionalização da indústria de gás natural na Bolívia. Também como ponto significativo
as mudanças internas ocorridas nos ministérios envolvidos na questão energética e
transporte no país como também na diretoria da Petrobras.
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a) Colocar em operação o sistema de melhoria da qualidade das águas do rio
Pinheiros, permitindo seu bombeamento para a Represa Billings, aumentando a
disponibilidade de água para geração hidrelétrica na Usina Henry Borden;
b) Instalação de um ECOposto (para fornecimento entre outros combustíveis, de
gás natural, além de treinamento de equipes) e de um Laboratório de Testes, Certificação e
Homologação de Equipamentos (que utilizem gás natural, visando o desenvolvimento
técnico e científico na área e maior capacitação na formação de mão-de-obra
especializada), na Universidade de São Paulo – USP;
c) Incentivar/intensificar a conversão da frota de ônibus urbano do Estado de São
Paulo para gás natural, diminuindo a emissão de poluentes na região metropolitana;
d) Conversão das Termelétricas Piratininga, Nova Piratininga e Cubatão, além de
unidades das refinarias da Petrobras no Estado de São Paulo, para operação na modalidade
bi-combustível, entre outras ações.
A substituição permanente do diesel por gás natural no transporte coletivo urbano,
trará uma redução permanente de emissões nas regiões metropolitanas em troca de
emissões eventuais somente quando for necessário rodar as térmicas e refinarias com
derivados líquidos.
A Petrobras também incluiu em seu plano estratégico, no período de 2004-2010,
investimentos superiores a US$ 5 bilhões no Estado de São Paulo, nas áreas de exploração
e produção, refino, petroquímica, transporte, distribuição, gás e energia, para intensificar os
trabalhos exploratórios na Bacia de Santos e avaliar e desenvolver a produção do campo de
Mexilhão, ações que possibilitarão a ampliação da oferta de gás natural.
Ano de 2006
Palestras ministradas pela Gerência de Desenvolvimento de Mercado Veicular de
Gás & Energia a públicos interessados no mercado de gás natural para o segmento de
veículos leves e ônibus:
Apresentada a visão da Petrobras sobre o mercado de gás e a participação no
mercado brasileiro no segmento de veículos leves e sua visão para o segmento de veículos
coletivos urbanos,

para uma delegação da Malásia interessada em aprender com a

experiência do mercado de gás natural veicular brasileiro, que já se tornou referência
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mundial. A apresentação foi realizada no IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, no
dia 15 de dezembro de 2005, no Rio de Janeiro.
Apresentada a estratégia para alavancar o mercado de ônibus e veículos leves,
originais de fábrica, movidos a gás natural, na Conferência Mercado de Gás organizada
pelo IIR- Institute for International Research, realizada para os atores do mercado de gás,
nos dias 30 e 31 de janeiro de 2006, em São Paulo.
Apresentado o mercado de ônibus movidos a gás natural, para o Deputado Estadual
de Mato Grosso, Sérgio Ricardo, interessado no desenvolvimento desse mercado no seu
estado, em reunião realizada na Petrobras, no dia 10 de fevereiro de 2006, no Rio de
Janeiro.
Comissão para levantamento de não conformidades do mercado de GNV
O Comitê de GNV do IBP, em sua última reunião, entre outros assuntos, decidiu
criar uma comissão para elaborar um levantamento das possíveis não conformidades
encontradas no mercado de GNV e propor medidas de adequação. A Petrobras participa
em parceria com os demais integrantes do grupo.
Gás natural na frota de transporte coletivo urbano desperta interesse na Paraíba
Foi realizada, nos dias 18 e 19 de abril, uma ação da Companhia Paraibana de Gás
– PBGÁS, com o apoio da Petrobras, que teve como objetivo avaliar a conversão de uma
frota de ônibus para o gás natural.
A partir da análise feita entre os três tipos de tecnologias do uso do gás natural em
motores diesel, foram apresentadas as viabilidades técnicas e econômicas ao proprietário
de uma empresa de ônibus, que após a reunião mostrou-se interessado pelo uso do
combustível. Visando o desenvolvimento do mercado de gás veicular, a Petrobras dará
suporte técnico ao empresário, caso o mesmo, após uma avaliação detalhada, opte pelo uso
do gás natural.
Workshop em Fortaleza discute uso do gás natural no Transporte Público
O Workshop realizado em Fortaleza, no dia 31 de março, apresentou palestras e
promoveu debates a respeito da adoção do combustível nas frotas urbanas de ônibus. Além
disso, foram abordados assuntos referentes aos aspectos do mercado brasileiro de gás
natural e à implantação de políticas municipais que incentivem a sua utilização.
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Entre os palestrantes, esteve presente o gerente de Desenvolvimento de Mercado
Veicular da Petrobras, Rodolpho Sivieri, que apresentou as ações da empresa no segmento,
e o professor João Alencar, autor do livro O Uso do Gás Natural no Transporte Público,
lançado no final do workshop.
O seminário foi promovido pela Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS e pela
Secretaria de Infra-estrutura do estado do Ceará – SEINFRA, e teve apoio do Centro de
Tecnologia da Universidade Federal do Ceará – UFC e do Departamento de Engenharia de
Transportes – DET.
Destaques:
Para a Volkswagen que está experimentando no Rio de Janeiro, em parceria com a
empresa de ônibus Real, um protótipo a gás natural. A Petrobras apóia a iniciativa e busca
alternativas eficientes para o abastecimento do veículo.
Para a CEG - Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro que em parceria
com o Consórcio Civic/Diesel-Gás, a Viação Trel e a Prefeitura de Duque de Caxias, está
testando um ônibus diesel-gás, que utiliza em média 30% de diesel e 70%, na rota Duque
de Caxias – Central.
Projetos acompanhados e/ou desenvolvidos pela Petrobras.
•

Uso do GNV+DIESEL como Combustível p/ Motores Ciclo Diesel –

Aprimoramento da Tecnologia – GNV DIESEL
Objetivo Geral
Projeto com o objetivo geral de substituir o diesel pelo gás natural veicular (GNV),
como combustível em motores “ciclo Diesel”, utilizados nos setores de transporte de
passageiros e de cargas em regiões metropolitanas brasileiras. Numa ação conjunta e união
de esforços, três estados RS, SC e PR, através das Universidades e Centro de Pesquisa:
UFRGS, UFSC e LACTEC, respectivamente, farão neste projeto a melhoria da tecnologia
de adaptação dos motores ciclo Diesel, para o uso do GNV adicionado ao diesel, o qual
será o novo combustível alternativo para as chamadas “Frotas Urbanas Pesadas – veículos
movidos a diesel”.
•

Desenvolvimento de Novas Tecnologias para o Processo de Compressão de

GNV para Postos de Abastecimento –SISCOMPGNV
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Objetivo Geral
Desenvolvimento e análise de sistemas de compressão que atendam a diversos
cenários de abastecimento do gás natural veicular. Para a realização deste objetivo,
pretende-se construir dois protótipos para validar soluções de menor custo de implantação
de postos de abastecimento do GNV:
a) Será construído um protótipo para atender a uma demanda de 10 veículos/dia,
tendo em vista o compressor possuir baixa vazão - 13 m3/h, com custo previsto de R$
40.000,00, configurado para atendimento a pequenos consumidores, tais como,
microempresas, comércio, pequenas prestadoras de serviços, para atendimento de sua frota;
b) um segundo protótipo para atender até 120 veículos/dia, tendo em vista o
compressor possuir média vazão - 120 m³/h.
•

Avaliação de Desempenho de Transporte Coletivo Urbano movido a GN

com adoção de Cilindros de Material Composto – GASBUS
Objetivo Geral
Realizar levantamento de dados operacionais de um ônibus urbano convertido para
o uso do GNV e adotando motor de combustão interna, em ciclo Otto, e cilindros de
armazenamento de gás em material composto.
•

Sistema de Conversão Diesel GN – ÔNIBUS RESENDE

Objetivo Geral
Obter informações sobre o desempenho de sistemas de conversão Diesel-GN para
motores à compressão, de modo a criar entre potenciais usuários interesse na utilização de
GN como combustível principal de veículos pesados. Para tal, serão realizados testes de
performance e emissões, primeiramente em bancada e depois em campo, utilizando
veículos da frota de ônibus urbanos cedidos pela VW, no município de Resende, no estado
do Rio de Janeiro. Serão utilizados sistemas de conversão fabricados pela empresa Eco
Power Systems, LLC., adaptados a motores MWM, modelo 6.10TCA, aplicação VW
17210.
•

Desenvolvimento e Otimização do Motor Brasileiro Dedicado a GN Para

Uso Veicular - MBR VEICULAR

89

Objetivo Geral
Implementar

e

avaliar

técnico-econômico

e

ambientalmente,

uma

nova

configuração capaz de operar eficientemente com mistura combustível ar-gás natural
substancialmente pobre, turbo-alimentado, atingindo pelo menos 25% a mais, em relação a
sua configuração original (205 cv), de potência e atendendo à regulamentação de emissões.
•

Motor Diesel Operado a Diesel – RODOVIÁRIO

Objetivo Geral
O projeto tem como objetivo fomentar o consumo de GN em veículos (ônibus e
caminhões) utilizados no transporte rodoviário. Propõe-se a adaptação (desenvolvimento
de kit) de um motor diesel, com potência entre 300 e 400 CV, para consumo de GN,
operando no modo bicombustível (diesel/gás) e, conseqüentemente, com impactos
positivos sobre as emissões de poluentes para o meio ambiente. A adaptação proposta
inicia-se pelo desenvolvimento do motor, operando em regime permanente em diversas
cargas e rotações, em um dinamômetro já disponível na PUC/Rio. A segunda etapa, prevê
testes transientes em um novo dinamômetro, a ser adquirido com recursos do CTPETRO.
Estão previstos testes de campo com o motor desenvolvido montado em um veículo usado
no transporte rodoviário.
•

Desenvolvimento de Ônibus Otimizado Para o Uso de GNV – MODELBUS

Objetivo Geral
Desenvolver um ônibus otimizado para o modo de operação a gás natural. Será
projetada e implementada uma nova concepção de carroceria e chassis, com motor
dedicado de fábrica e cilindros de material compósito localizados sobre o teto do veículo.
O objetivo geral é proporcionar visibilidade nacional ao veículo, demonstrando a
viabilidade da utilização do gás natural como combustível no transporte público de
passageiros, associando-o à imagem de iniciativa ecológica e socialmente responsável.
•

Projeto de Desenvolvimento de Dispositivos de Conversão de Motores de

Ciclo Otto para GNV - TESTEKITS
Objetivo Geral
Desenvolver 3 (três) famílias de dispositivos de adaptação ao sistema de gás
natural, técnica e ecologicamente eficientes, a saber: 1) família de kits de custo reduzido do
tipo aspirado (baixo preço), baixas emissões, destinado ao mercado específico (táxi, vans,
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etc.), 2)família de kits de alta tecnologia do tipo injetado, que apresente alto desempenho,
baixas emissões e mantenham as características técnicas originais do motor. 3) família de
kits de tecnologia intermediária, que apresente alto desempenho, baixas emissões e
mantenham as características técnicas originais do motor. Todas as três alternativas
tecnológicas visam aumentar as atividades do uso do gás natural no segmento automotivo.
•

Materiais

Alternativos

para

Confecção

de

Cilindros

Leves

para

Armazenamento de GN – CILINLEV
Objetivo Geral
Desenvolver cilindros de materiais compósito para o armazenamento de GN que
possam ser utilizados em alternativa aos cilindros de aço, otimizando sua aplicação quando
utilizados para o transporte de gás natural comprimido (GNC) e em frotas de veículos. A
utilização do GN vem crescendo nos últimos anos devido às suas diversas aplicações,
substituindo formas convencionais de energia (derivados de petróleo, eletricidade e
carvão). Enquanto as demais fontes energéticas possuem áreas específicas de utilização, o
GN não dispõe de um mercado cativo, adaptando-se, porém, facilmente às necessidades
energéticas de um determinado setor. Além disso, por ser um combustível menos poluente,
devido a sua estrutura química simples, seu uso tem crescido mais rapidamente do que os
demais derivados de petróleo. Esta vantagem torna este energético um produto mais
adequado ao uso em centros urbanos com problemas de poluição. Porém, ainda existe o
problema do armazenamento deste gás, que é feito em cilindros de aço que são bastante
pesados, em função das altas pressões e do tipo de material utilizado, e estes ainda
apresentam problemas de corrosão.
Este projeto tem por objetivo desenvolver cilindros de materiais leves para o
armazenamento de GN que possam ser utilizados em alternativa ao aço, otimizando sua
aplicação quando utilizados para o transporte de GNC e em frotas de veículos.

4.4 - COMPARATIVO ENTRE OS QUESTIONÁRIOS
Para criarmos um paralelo entre as respostas, esta parte do trabalho será dedicada a
para se efetuar uma comparação técnica entre as perguntas afins por diversos órgãos
entrevistados, que estarão sendo expostos e, logo abaixo, será feita uma verificação
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objetiva de quais foram as suas opiniões e comentários, convergentes ou divergentes,
acerca do tema proposto.
Quando se refere a desenvolvimento de projetos nos centros de pesquisas sobre a
utilização do gás natural, como fonte alternativa de energia para o transporte urbano,
verificou-se que 100% dos centros pesquisados possuem projetos em andamento. As
respostas afirmativas devem-se ao empenho das pesquisas por uma motivação principal,
que são as questões ambientais e econômicas.
Também houve unanimidade quanto à posição negativa dos centros de pesquisas do
crescimento do gás natural no seguimento de transporte urbano.
O fator do incentivo político tem um peso considerável para a falta de interesse dos
empresários na implantação do GNV em seus transportes, tendo como referência o projeto
passado em que não houve retorno financeiro e assistência para os empresários que vieram
a compor o programa. Na opinião do EPE, é necessária uma maior participação de outros
sistemas como montadoras, empresas de transporte e produtoras de combustível para que
haja uma garantia concreta e ampla na assistência das transportadoras. Entretanto, testes
têm sido realizados com o apoio da Petrobrás para contornar os problemas do passado, mas
não de uma forma consistente.
Ao analisar a questão da motivação dos empresários quanto ao uso do gás natural
como energia alternativa, o CENPES e a EPE mostraram contra o cenário justificado pelo
o custo do equipamento utilizado no Brasil, que são desenvolvidos em outros países, e uma
política que não contribui para os investidores de transporte urbano. O CTGÁS afirmou,
por sua vez, sem muito entusiasmo, que há um interesse por parte das empresas de
transporte urbano. Releva o apelo para o avanço tecnológico, que vem substituindo alguns
sistemas mecânicos para o sistema eletrônico que facilita e potencializa a eficiência do
sistema a gás e salienta que há uma fábrica da Mercedes Benz produtora de ônibus com o
combustível a gás no Brasil, mas que é direcionado para a exportação, sobretudo para a
Europa; e conclui que o fator político seria a causa para não haver um maior interesse em
sua implantação pelas transportadoras.
No quesito das desvantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) de tais
tecnologias com relação ao diesel a TABELA 4-1 mostra os principais depoimentos dos
centros de pesquisas.
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TABELA 4-1 - Principais desvantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) apontadas pelos centros de pesquisas na utilização do gás natural nas empresas de transporte urbano.
Principais desvantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) apontadas pelos centros de
pesquisas na utilização do gás natural nas empresas de transporte urbano.
ENTREVISTADO
TÉCNICA
ECONÔMICA
CTGÁS
O diesel é tecnicamente O diesel foi subsidiado até
simples se comparado ao pouco tempo justamente
sistema GNV
pela questão de transporte
de alimento e de pessoas,
por isso é um elemento
complicador para o GNV.
CENPES
Falta de assistência técnica, Maiores custos envolvidos
menor
autonomia
e (veículo/conversão)
dificuldades
com
abastecimento e revenda dos
veículos.
EPE
Ausência
de
técnicos Custo
elevado
da
especializados, dificuldade de tecnologia, dificuldade de
revender
os
ônibus
ao uma
política
extrapolar
o
prazo
de governamental para a
renovação da frota.
utilização do GNV em
transportes urbanos.

AMBIENTAL
Sem comentário

Sem comentário

Dependendo
da
tecnologia, os níveis de
emissão são inferiores ao
EURO II, o que não
atende
ao
mercado
nacional.

Para as vantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) de tais tecnologias com
relação ao diesel encontra-se destacada na TABELA 4-2.

TABELA 4-2 - Principais vantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) apontadas pelos centros de pesquisas na utilização do gás natural nas empresas de transporte urbano.
Principais vantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) apontadas pelos centros de pesquisas
na utilização do gás natural nas empresas de transporte urbano.
ENTREVISTADO

TÉCNICA

ECONÔMICA

AMBIENTAL

CTGÁS
CENPES

Sem comentários

Potencial de redução de Redução de emissão de
custos

de

devido

abastecimento poluentes e de material

as

elevações

constantes particulado

do

preço

do

petróleo e que o GNV tem
uma

certa

com

as

independência
questões

internacionais
EPE

Aumento da demanda por Custos do GNV menor que Menor poluição quando
profissionais especializados

o diesel

adotado a tecnologia
adequada
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Outro fator técnico analisado foi a perda de potência do motor provocada pelo
GNV quando utilizado como combustível para transportes em geral, que poderia tornar
inviável o seu uso se levasse em consideração a superlotação de ônibus. Os Centros de
pesquisas mostraram o mesmo entendimento, pois este fator pode ser sanado com a
utilização de cilindros de armazenamento do gás leves feitos de aço e com a convenção
bem-sucedida dos ônibus.
O custo da conversão foi outro aspecto abordado na pesquisa onde mais uma vez os
centros de pesquisas questionados informaram que este custo tem se tornado uma barreira
no investimento, como também para o CENPES e para a EPE outro fator chave este
relacionado à assistência técnica especializada na revisão técnica dos redutores de pressão
e em outros dispositivos do kit de conversão. Para eles o sistema de assistência técnica não
está sendo satisfatório. A EPE acredita que quando vier a implantar o programa, uma
assistência adequada virá a se instalar. O CTGÁS, que representa a maior rede de
assistência técnica do gás do país, afirma que muitos dos problemas que ocorreram no
passado, como tecnologia obsoleta dos kits e das peças de convenção, funcionários não
especializados, e o combustível que era pouco explorado no país foram superados e
salienta também que os representantes das marcas que essas empresas virão a usar darão
uma assistência mais direta. Atualmente, o CTGÁS tem instalações em diversos estados do
país. Esses núcleos são montados simultaneamente com a instalação da BR Gás, que é a
distribuidora de gás da Petrobrás, auxiliando em locais onde há uma necessidade imediata
por esse combustível.
Outro ponto confrontado está relacionado à questão ambiental. Foi perguntado aos
centros de pesquisas e a Petrobrás se existem projeções tecnológicas que venham a garantir
que os controles da emissão de motores a diesel tornarão os ônibus a GNV desnecessários.
O CENPES e CTGÁS afirmaram que não existem, porém a EPE e a PETROBRÁS foram
positivas em sua afirmação.
O que vem chamando a atenção para aqueles que têm a perspectiva de que o diesel
se tornará menos poluente e influenciará na inutilização do GNV está voltado para
experiências com o biodiesel, que diminui a quantidade de diesel e acrescenta fórmulas
químicas que matem o rendimento e, sendo assim, não será necessário um outro
combustível menos prático que o referido anteriormente. Os que discordam de que essa
alternativa irá descartar o GNV também estão de acordo com as pesquisas que estão sendo
produzidas e a possibilidade do diesel ser menos poluente, entretanto, não reconhecem que,
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a longo prazo, essa experiência venha ser aplicada e acreditam que a tecnologia será mais
cara. Acrescentam outras possibilidades, como a utilização do hidrogênio e
desenvolvimentos tecnológicos como células de combustível, veículos híbridos, entre
outros, mas não descarta a utilização do GNV nos transportes, pois é o mais adequado
combustível (por ser acessível e menos poluente) no momento.
4.5 - COMPARATIVOS ENTRE AS RESPOSTAS DO MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA E MINISTÉRIO DAS CIDADES
No que diz respeito às variáveis, seria essencial para a tomada de decisão por parte
dos empresários para que o uso do GNV em suas frotas se concretize, verificou-se que o
Ministério das cidades tem uma visão mais voltada à cadeia produtiva como um todo ao
contrário do Ministério de Minas e Energia que focou sua resposta apenas no que diz
respeito à matéria prima (no caso o gás natural), conforme mostra a TABELA 4-3.
TABELA 4-3 - Variáveis essenciais para a tomada de decisão por parte do empresários para o uso do GNV em suas frotas.
Variáveis essenciais para a tomada de decisão por parte do empresários para o uso do GNV em
suas frotas.
ENTREVISTADO
MC

VARIÁVEIS
Valor do combustível, menor que o do diesel. Política de longo prazo para este
preço. Financiamento para frota e instalação dos postos de abastecimento.
Treinamento.
Redes de distribuição do gás. Garantia de abastecimento no futuro.Tudo isso dentro
de uma política nacional de utilização do gás natural no transporte coletivo urbano.

MME

Preço, qualidade e garantia de suprimento.

O segundo questionamento foi relacionado à existência de incentivos para os
empresários do setor de transportes urbanos se vierem usar o gás natural como fonte de
energia em suas frotas, onde ambos responderam positivamente, conforme TABELA 4-4.
TABELA 4-4

- O GNV uma fonte limpa de energia comparada ao diesel, no que diz respeito às emissões de gases prejudiciais à saúde humana, existem incentivos para os empresários do setor de transportes urbanos se vierem usar o gás natural como fonte de energia em suas frotas?

O GNV uma fonte limpa de energia comparada ao diesel, no que diz respeito às emissões de
gases prejudiciais à saúde humana, existem incentivos para os empresários do setor de
transportes urbanos se vierem usar o gás natural como fonte de energia em suas frotas?
ENTREVISTADO
MC
MME

SIM
X
X

NÃO

Para o Ministério das Cidades há necessidade de uma maior divulgação e discussão
de uma política nacional para o setor, informando aos empresários os beneficiarem destes
incentivos. Já Ministério de Minas e Energia sugere que os empresários buscassem maior
contato com as distribuidoras estaduais de gás natural.
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4.6 – CONCLUSÕES DO CAPÍTULO
A partir dos dados coletados, fica claro que existe uma intensa perspectiva em
inserir o gás natural como fonte alternativa de combustíveis nas frotas de ônibus do Brasil,
tanto por iniciativa do governo quanto da Petrobrás.
Vários são os projetos elaborados pelo governo com o intuito de converter os
ônibus movidos a diesel para gás natural, porém estes não são executados. O último foi
assinado em março de 2005 onde “o ministro Olívio Dutra, das Cidades; a ministra Dilma
Roussef, de Minas e Energia e o presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra, assinaram o
termo de cooperação para estimular uso do gás natural no transporte de cargas e
passageiros nos municípios que compõem regiões metropolitanas.” (Ministério das
Cidades, 2005)
Neste âmbito há estudos sendo desenvolvidos em centros de pesquisas e, assim,
barreiras tecnológicas estão sendo quebradas e novas tecnologias sendo implantadas,
abrindo assim o mercado para esta tecnologia ser implantada.
Para que estes projetos ganhem respeito e conhecimento da população, faz-se
necessário à existência de um planejamento adequado para o desenvolvimento desta
industria e principalmente um comprometimento de todos os órgãos envolvidos e a
elaboração de uma nova política governamental.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO NAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES URBANOS

Nesta parte do trabalho estão expostos os depoimentos colhidos durante a pesquisa
de campo, no ano de 2005, nas empresas de transportes urbanos das principais cidades do
Brasil.
Foram levados em consideração depoimentos de diferentes empresas de Natal RN, devido a sua experiência na década de 80 na utilização do gás natural em ônibus
dedicados ao transporte urbano.
As informações obtidas referentes às empresas de transportes urbanos no Brasil
foram fruto da base de dados do estudo realizado no Ministério de Minas e Energia ao
longo do ano de 2005, no qual o autor deste trabalho teve participação, tendo sido o seu
principal objetivo levantar os principais fatores críticos e incentivos, para dar condições
necessárias e suficientes para a adoção de frota de veículos a Gás Natural Veicular, do
ponto de vista do investidor.
No tópico 5.1, para sua melhor compreensão, estarão sendo expostos os
depoimentos dos entrevistados das empresas de transportes urbanos e, as informações
complementares das fontes literárias, que são de significada importância à discussão dos
depoimentos.
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5.1 - TRANSPORTES PÚBLICOS: EXPECTATIVA EM RELAÇÃO À TOMADA
DE DECISÃO
5.1.1 - UMA ABORDAGEM CONTEXTUAL: UM BREVE COMENTÁRIO PARA
DESTACAR QUESTÕES CRUCIAIS
Os sistemas de transporte urbano no Brasil estão passando por uma crise que
perdura por mais de oito anos, período caracterizado pela perda de 40% da demanda do
setor. Segundo avaliação da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(NTU), o encarecimento do serviço, e conseqüentemente das passagens cobradas,
conjugado com a queda da renda média dos trabalhadores e aumento do desemprego
constituem os principais fatores de retração da demanda de transporte público.
Vale ressaltar que a elevação das tarifas dos sistemas de ônibus vem representando
um estímulo à proliferação do transporte informal, acentuando a queda da demanda, o que
contribui para aumento de custos, retro-alimentando o ciclo vicioso de perda de demanda e
aumento de custos. Ademais, a proliferação do transporte informal e o maior uso do carro
particular vêm gerando efeitos negativos para o trânsito das cidades, contribuindo para
uma redução na qualidade dos serviços prestados, para uma poluição ambiental e aumento
número de acidentes.
Em conseqüência do exposto acima, uma política substituição do diesel por gás
natural no transporte coletivo urbano deve considerar esse contexto negativo em que os
sistemas de transportes regulares estão inseridos. Para ser sustentável, qualquer política de
substituição terá que contribuir para a redução dos custos e o barateamento das tarifas do
transporte coletivo, já que as tarifas não têm como assumir aumento ainda maior do que os
custos de serviços. Os usuários estão no seu limite de capacidade de pagamento.
A cidade de Natal é um exemplo do aumento excessivo da tarifa: no ano 2000, o
preço para o transporte coletivo era de R$ 0,80; e em 2005 o preço atingiu, gradativamente,
R$ 1,59, um aumento significativo e que a população não pode arcar, sobretudo os
estudantes, que corriqueiramente fazem protestos para persuadir os responsáveis à
diminuição dessa tarifa.
Podem-se considerar três fatores conjunturais favoráveis à utilização do gás natural
pelo segmento de transporte urbano: as novas condições do balanço energético brasileiro;
as políticas ambientais cada vez mais rígidas; e, por fim, a necessidade de se baratear à
tarifa, via redução de custos, para promover um maior uso do transporte coletivo.
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O modal de transporte rodoviário no Brasil está ancorado no consumo de diesel.
Atualmente, 52,5% de toda a energia consumida pelo setor de transporte são provenientes
do diesel. A incongruência entre o perfil da matriz de transportes brasileira e as
características do parque de refino resulta em importações líquidas de diesel, que por sua
vez têm impactos negativos na balança comercial. As importações de diesel responderam
por 17% do consumo aparente em 2003 e em termos de volume (em barris) responderam
por 31% do total de derivados importados em 2000, chegaram a 37% em 2002 e caíram
para 30% em 2003 (ANP, 2004). O valor das importações de diesel foi de US$ 1,05
bilhões em 2002. Neste sentido, um impacto importante de um programa substituição do
consumo de diesel por gás natural seria um alívio sobre a balança comercial do setor.
Com relação à questão ambiental, desde janeiro de 2004, estão valendo as regras de
emissões estabelecidas pelo Conama IV para os veículos de transportes coletivos,
equivalentes às normas européias. Para atingir esses níveis com a tecnologia diesel é
preciso utilizar dispositivos de controle eletrônico, que contribuem para encarecer o preço
final dos veículos. Da mesma forma, as novas regulamentações sobre qualidade do diesel
implementadas pela ANP e motivadas por questões ambientais vêm contribuindo para a
elevação dos custos de produção do diesel.
O preço do gás natural nos postos GNV situa-se atualmente em torno de 70% do
preço diesel. Este diferencial de preços pode ser ainda maior caso a empresa de ônibus
venha a comprimir diretamente o gás. Recentemente, a Petrobrás lançou uma proposta de
fixar o preço do metro cúbico do gás com uma relação máxima de 55% do valor do diesel,
incluído o sistema de compressão, por um período de 10 anos. Esta relação de preços pode
resultar numa redução do custo de abastecimento das empresas de até 20%, dependendo do
diferencial de consumo entre a tecnologia diesel (veículo convencional ou não) e o veículo
a gás.
A possibilidade de que as questões abordadas acima venham a surtir efeito
dependerá, exclusivamente, do empenho do Governo Federal em apoiar integralmente a
questão da utilização do GNV, o que não ocorrera, no primeiro experimento do gênero. No
próximo tópico, vamos relevar o contexto em que o projeto experimental foi realizado e
seus entraves em uma forma ilustrativa.
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5.2 - O CONTEXTO HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DO GNV EM
TRANSPORTES URBANOS EM NATAL: COMPARTILHANDO UM IDEAL
No ano 1983 o governo federal lançou o programa PLANGÁS em respostas à 2ª
crise do petróleo. O objetivo deste plano era substituir parte do consumo de óleo diesel nos
transportes rodoviários de cargas e passageiros. Para tanto, o preço do GNV foi fixado em
80% do preço do diesel.
Em resposta a este plano, várias empresas em diferentes cidades do país adotaram
ônibus a gás natural (TABELA 5-1). Estas experiências foram, no geral, muito mal
sucedidas, tendo a frota de ônibus a gás sido, progressivamente, substituída por ônibus a
diesel.
TABELA 5-1 - Experiências com GN no Brasil
Experiências com GN no Brasil
Cidade
Aracaju
Fortaleza
Natal
Recife
Rio de Janeiro (CTC)
Rio de Janeiro (Rubanil)
Salvador
São Paulo
Fonte: NTU (2004)

Frota
5
6
62
125
1
100

Período de operação
1991 a 1992
1991 a...
Década de 80
1988 a 2000
1992 a 1996
Desde Junho de 2004
1984 a 1989
Desde 1998

Em Natal, existiu um grupo de empresários do setor de transportadoras urbanas no
qual se ajudavam mutuamente, e nesse período em que o governo incentivou a
empregarem o GNV, os primeiros que vieram a se dispor foram à empresa Santa Matilde,
que adquiriu 2 ônibus no ano da implantação, enquanto em 1984 as empresas Transflôr,
Transportadora Guanabara e Viação Cidade do Sol adquiriram um ônibus cada. Entre 1988
a 1990 as empresas já somavam juntas mais de 45 ônibus a gás, a maior frota na época no
Brasil. Houve então, em 1998 uma cisão da Cidade do Sol, que veio a surgir à
transportadora Santa Maria que obteve, na época, 20 ônibus a gás e a outra transportadora
que surgiu foi a TransTV – Transportadora Trampolim da Vitória.
O início do projeto deve-se ao investimento não somente do governo federal e da
prefeitura e do estado, mas também a fabricantes de acessórios para a implantação do GNV
(Mercedes Benz) e empresas de transporte e a contribuição da opinião pública na
aprovação.
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Estrategicamente foi feito o primeiro posto de abastecimento de GNV perto de duas
viações, em que a Petrobrás esteve encarregado de abastecer, e a tarifa cobrada para o
GNV em relação ao Diesel ficou em torno de 50%.
No decorrer do projeto houve muitos fatores que desestimularam os empresários.
Pode-se citar a falta do compromisso do governo e da Petrobrás em firmar suas promessas
como à manutenção dos veículos, o benefício com preço do GNV ou baixo nível
tecnológico e a escassez no mercado de peças reparadoras, a vida útil dos transportes
urbanos, o sistema de abastecimento precário em que utilizava um sistema de baixa pressão
aumentando o tempo de abastecimento dos ônibus, prejudicando a programação e operação
das linhas de ônibus e a falta de autonomia nessas linhas.
Com todos esses motivos burocráticos, e fatores desestimulante, o programa da
utilização de transportes urbanos com o gás natural não progrediu. A figura 5.1 e 5.2
apresentam de maneira resumida a cronologia dos programas de ônibus a gás natural em
cidades brasileiras e os programas de ônibus a gás no Brasil respectivamente.
É importante notar que as tentativas de implantação do gás natural em transporte
urbano no Brasil, tiveram as mesmas características durante o processo de implantação à
desativação.
Para OLIVEIRA FILHO, as seqüências de etapas que as empresas passaram
durante todo o processo foram:
“Implantação das frotas acompanhadas de euforia e projeções otimistas de
crescimento;
Surgimento imediato de problemas operacionais, de desempenho dos ônibus e de
custos acima dos previstos;
Desativação dos ônibus a gás (conversão para diesel) e
Resistência dos empresários a novos programas.”
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FIGURA 5-1 Cronologia do ônibus a gás no Brasil (Geral)
Cronologia do ônibus a gás no Brasil (Geral)

Fonte: OLIVEIRA FILHO. A. D - Substituição de diesel por gás natural em ônibus do transporte público urbano
Adaptado por Breno Peixoto Cortez
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FIGURA 5-2 Programas de Ônibus a Gás no Brasil
Programas de Ônibus a Gás no Brasil

Fonte: OLIVEIRA FILHO. A. D - Substituição de diesel por gás natural em ônibus do transporte público urbano
Adaptado por Breno Peixoto Cortez
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5.3 - ENTREVISTAS DAS TRANSPORTADORAS URBANAS NATAL-RN: UMA
OPINIÃO SINCERA
Após essa introdução aos objetivos e o contexto em que o GNV foi empregado,
será dado início aos depoimentos das transportadoras urbanas, em que formam, sem
dúvida, a melhor opinião a respeito da implementação desse projeto, suas expectativas
quanto ao futuro e o que deve ser feito para que venha a ocorrer à implantação desse
combustível nas empresas.
Através de entrevistas realizadas com empresas de ônibus envolvidos no projeto
experimental, em Natal, verificou-se que as dificuldades técnicas tais como a falta de
autonomia. Ao converterem o ônibus para o gás, ao invés de percorrerem 400 km previstos
na sua linha, eram capazes de percorrer apenas 200 km; e se houvesse vazamento de gás a
autonomia cairia pela metade, tendo de ser rebocados até o posto de gás, abastecidos e
então voltavam à garagem para que fossem consertados. Quando ocorriam outros
problemas técnicos e do qual a equipe de mecânicos de uma dessas transportadoras não
tinha competência de resolver, a Petrobrás se encarregava, mas apenas “remediavam” ao
invés de solucionar os problemas, pois logo voltavam a apresentá-los. Os cilindros de gás
danificavam a estrutura dos ônibus, pois, vazios, pesavam 1 tonelada; e as dificuldades
impostas pelo governo que, a principio, deram apoio, mas as administrações seguintes não
deram continuidade a este apoio. Em meio a tantos problemas, restaram as empresas
privadas, ou melhor, aos empresários, arcar com os prejuízos.
Houve unanimidade entre os entrevistados o fato de que falta uma política nacional
de uso do GNV, o que culminou no fracasso do projeto da utilização do GNV nos
transportes públicos, além da não divulgação a respeito dos avanços do sistema de
combustão a gás para os empresários das transportadoras.
Os custos chamaram a atenção por relatar o que deveria ter sido se o governo
tivesse colaborado com os empresários. A Viação Guanabara foi a que implantou o
primeiro posto a gás do Brasil, perto da garagem de sua empresa. Teve um custo alto para
a instalação deste. Houve falta de abastecimento por parte da Petrobrás, o que veio a trazer
transtornos para os empresários. A Mercedes Benz por ser, na época, a única a deter
tecnologia de conversão do ônibus Diesel para o GNV, elevou os preços e a escassez de
peças reparadoras fazia com que estas se tornassem caras. Até mesmo o custo do GNV em
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relação ao Diesel aumentou, quebrando o acordo da Petrobrás e do governo, o que
sustentava a motivação dos empresários.
Atualmente há uma forte rejeição por parte dos empresários do Rio Grande do
Norte, porque alguns desses participaram do projeto antigo ou por terem conhecimento
dos prejuízos acarretados pelo mesmo.
Em relação aos riscos, não houve criticas a respeito do GNV, ao contrário, fora
apontado diversas vantagens como, por exemplo, na ocorrência de vazamento, em que o
gás é mais leve do que o ar, se dispersa com facilidade, não havendo possibilidade do
acúmulo desse gás provocar combustão ao contrário dos combustíveis líquidos.
A divulgação social também é fundamental. Por sugestão dos entrevistados, para
conscientizar e associar a importância do GNV com a qualidade de vida na cidade, eram
postos no vidro dos ônibus, por detrás do motorista, um painel que especificava o quanto
de economia, em termos financeiros e ambientais, os ônibus proporcionavam.
Houve uma tese de um professor do Departamento de Engenharia da UFRN, na
qual versava sobre a utilização de um motor Diesel-Gás em veículos pesados.

O

engenheiro de uma transportadora se referiu a esta tese e conversou com o empresário,
dono de uma empresa, visando reverem as vantagens da implantação; mas o que o
empresário constatou foi que se devem ter garantias do governo no sentido de que não se
abandone o projeto, se avance nas discussões pra melhoria. Esse engenheiro sugeriu enviar
o projeto ao SETURN, que é órgão gerenciador de todo o sistema de transportes, mas sua
proposta não teve retorno, tendo ocorrido o “engavetamento” do projeto, não tendo a
oportunidade de utilizarem praticamente.
5.4 - RESULTADO DA ENTREVISTAS NAS TRANSPORTADORAS URBANAS
DAS SETE REGIÕES METROPOLITANAS
Metodologia adotada pelo Ministério de Minas e Energia no estudo
A metodologia é composta da definição da amostra das empresas a serem
entrevistadas e do instrumento de coleta das informações sobre estas empresas. O plano
amostral desta pesquisa compreende três fases principais: (i) a seleção das cidades onde
estarão localizadas as empresas a serem entrevistadas; (ii) a identificação do universo das
empresas, definido como o conjunto das empresas que se qualificam como potenciais
entrevistadas; e, finalmente, (iii) a seleção da amostra, dentre o universo, das empresas a
serem efetivamente entrevistadas. Ademais, o plano amostral buscou igualmente
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compatibilizar os critérios técnicos com a efetiva capacidade de pesquisa de campo ao
longo do período destinado, no cronograma do projeto, para tal atividade.
Assim, uma vez definidos as sete regiões metropolitanas, a identificação do
universo das empresas contemplou as empresas de transporte coletivo urbano. A partir
desta ótica, definiu-se um universo de 197 empresas que atuam nos municípios das
referidas regiões. A partir deste universo de empresas, o objetivo é então selecionar uma
amostra de empresas, a qual é entendida por aquelas que serão efetivamente entrevistadas.
Inicialmente, após a definição do universo das empresas na cidade, pretende-se
separá-las em quatro estratos principais, definidos a partir de quartis. O quartil é uma
medida de tendência central que divide uma série de valores, ordenados de forma
crescente, em quatro partes. A estratificação da amostra de empresas por quartil é feita a
partir da frota de ônibus de cada empresa.
Formalizando, teríamos então numa cidade um universo de

N cidade

empresas, sendo

esta variável definida como o número de empresas do universo na cidade. Se estas
empresas forem ordenadas de forma decrescente de acordo com o critério de número de
veículos de cada uma delas, poder-se-ia separá-las em 4 quartis, definindo faixas de
tamanho das empresas (medido em termos de empregados).
A seleção da amostra das empresas a serem efetivamente entrevistadas na cidade,
dentre as N cidade empresas, será feita em três etapas.
Primeiramente, deve-se levar em conta a capacidade de pesquisa de campo detida
por cada equipe contratada por cidade, uma vez que esta capacidade definirá o número de
entrevistas de empresas que podem ser entrevistadas por cidade. A definição deste número
corresponde à definição do tamanho da amostra de empresas na cidade.
Na segunda etapa, uma vez definido este tamanho da amostra, resta saber quais
empresas serão efetivamente selecionadas entre o universo total de empresas.
Na terceira etapa, o objetivo é alocar as empresas selecionadas entre os 4 quartis de
tamanhos distintos. Para tanto, deve-se respeitar um ponderador definido pela importância
da frota de ônibus na cidade.
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Perfil das empresas entrevistadas:
A pesquisa realizada em 2005 nas empresas de transporte urbano em sete regiões
metropolitanas do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Salvador, Curitiba e Recife), mostra que 99% destas são empresas privadas e podem ser
classificadas em termo de tamanho entre médio e grande.
No tocante a frota, esta é composta principalmente por ônibus convencionais
movidos a diesel, sendo que apenas 3,7% das empresas possuem ônibus movido a GNV e
apenas 4,2% já utilizaram o GNV alguma vez. Das empresas que possuem ônibus a GNV,
a grande maioria possui menos de 5 veículos deste tipo.
No que se refere ao consumo de combustível foi verificado que a quilometragem
média percorrida por litro de diesel pela frota das empresas está em torno de 2 a 4
quilômetros, isso gera as empresas um consumo médio mensal acima de 90 mil litros. Este
custo fixo mensal faz com que as empresas possuam um controle rígido no consumo de
combustíveis, o que justifica o poder de adquirir matéria prima com preços abaixo do
mercado a varejo.
“Cerca de 80% das empresas fazem controle diário do consumo de
combustíveis através de uma pessoa encarregada ou um
departamento especializado. Isto mostra que o impacto do GNV nos
custos das empresas tende a ser uma dimensão importante para a
decisão de adoção de ônibus GNV” (MME, 2005)

Com o objetivo de caracterizar o potencial de renovação de frota via aquisição de
ônibus movidos a GNV, buscou-se levantar a idade média dos ônibus que fazem parte da
frota das empresas. Observou-se que quase 25% da frota tinham menos de 5 anos, 43%
tinha entre 5 a 10 anos e 31% acima de 10 anos. Percebe-se assim que existe um grande
número de ônibus antigos na frota das empresas. Isto indica um potencial elevado para
renovação das frotas.
Por outro lado, este que pode ser um dos principais fatores negativos na adoção da
utilização de gás natural em transporte urbano, foi o destino dos ônibus usado vendido
pelas empresas. A pesquisa mostra que “Cerca de 40% das empresas apontaram que mais
de 75% dos ônibus são vendidos para cidades do interior, e cerca de 60% das companhias
de ônibus revelaram que vendem mais de 50% dos ônibus para as cidades do
interior.”(MME, 2005). Isto mostra a importância do mercado secundário para o setor,
tornando-se necessário que este mercado esteja interessado em veículos movidos a gás
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natural ou, caso contrario, que o empresário obtenha a viabilidade na reconversão destes
ônibus para diesel no momento da sua revenda.
Foi verificado que cerca de 5% das empresas utilizam o gás natural como fonte de
matéria prima, o que provocou uma análise sobre se há interesse das outras empresas em
realizar pesquisas ou estudos de viabilidade técnica e econômica para a implantação do gás
natural nas empresas. Chegou-se a conclusão que das empresas que nunca utilizaram gás
natural 80% destas nunca desenvolveu nenhum estudo a respeito do tema citado conforme
mostra a TABELA 5-2.
TABELA 5-2 - Realização ou Não de Estudos sobre o Uso do GNV pelas Empresas.
Realização ou Não de Estudos sobre o Uso do GNV pelas Empresas.
Cidade
BH
Não
20.6%
Sim
4.1%
Total
24.7%
Fonte: MME - 2005

CUR
11.7%
3.3%
15.0%

PA
6.4%
1.6%
8.0%

RE
3.0%
2.0%
5.0%

RJ
21.2%
2.8%
24.0%

SAL
7.0%
2.6%
9.7%

SP
10.2%
3.4%
13.6%

Total
80.1%
19.9%
100%

Dentre as empresas que realizaram algum estudo, 44% fizeram apenas um estudo
preliminar elaborado por um técnico da própria empresa. Em 38% dos casos, foi
encomendado um estudo detalhado, com levantamento de custos junto a fornecedores,
conforme mostra o GRÁFICO 5-1. Isto significa que menos de 10% do total das empresas
já realizaram estudos detalhados visando à adoção do GNV. Finalmente, constatou-se
também que as empresas distribuidoras de gás não têm atuado neste segmento, através de
programas de diagnóstico e informação. Isto parece indicar que o mercado de GNV em
ônibus não faz parte das estratégias de comercialização das empresas distribuidoras de gás
natural.
GRÁFICO 5-1 - Realização ou Não de Estudos sobre

o uso do GNV pelas empresas entrevistadas.

Realização ou Não de Estudos sobre o uso do GNV pelas empresas entrevistadas.
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Não sei

Fonte: MME/2006

Com o intuito diagnosticar qual o posicionamento das empresas a respeito dos
benefícios gerados pelo gás natural no segmento em estudo, foi observado que existe uma
grande dificuldade, por parte dos empresários, a respeito do tema, visto que 43%
responderam não saber responder a questão, enquanto apenas 20,5% responderam que o
gás natural pode trazer melhorias nos serviços da empresa.
Ao analisar apenas as empresas que já fizeram estudos de viabilidade técnica e
econômica em suas empresas, notou-se que o resultado é mais favorável. 37% das
empresas afirmam que o gás pode contribuir muito para a qualidade dos serviços, enquanto
apenas 20% do total das empresas compartilham essa opinião. Este fator mostra a
importância do detalhamento das informações e da divulgação destas.
5.5 - PREÇO A SER APLICADO PARA VIABILIZAR O PROJETO
Em um segundo momento foi questionado qual seria o diferencial ideal entre o
preço do gás natural e o diesel a ser aplicado pelas distribuidoras para obter a viabilidade
econômica do investimento, e mais uma vez foi surpreendente o resultado obtido pelas
empresas que já realizaram estudos. Enquanto 39% do total das empresas exigem um
diferencial de preço entre diesel e GNV acima de 50%, 41% das empresas, ou seja, as
maiorias das que já realizaram algum estudo exigem um valor entre 15 e 30%. Como
resultado global do estudo, ou seja, analisando todas as empresas verificou que 41% das
empresas disseram que este diferencial deve ser superior a 50%, enquanto 31% afirmaram
ser necessário que o preço do GNV esteja entre 15 e 30% abaixo do preço do diesel. Vale
ressaltar que as empresas que não realizaram nenhum tipo de estudo de viabilidade técnica
e econômica, desconhecem do preço do gás natural em sua região como não possuem
informações maiores a referente ao impacto que o gás natural pode proporcionar a sua
empresa.
5.6 - POSICIONAMENTO TECNOLÓGICO
Caso as empresas venham a investir na tecnologia em questão, foi verificado que a
tendência mais forte é na utilização de motores novos dedicados a gás natural, com 71% de
aceitação. Em seguida encontra-se a utilização de kits dual fuel com 22% e, finalizando,
com apenas 7% das empresas disposta em converter seus motores de diesel para motores
dedicados.
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Para a tecnologia de abastecimento foi constatado que 67% dos entrevistados estão
dispostos em possuir um sistema de abastecimento próprio e com enchimento rápido,
enquanto 16% optam em utilizar a tecnologia via GNC e GNL, 1,5% das empresas
consideram que o abastecimento deve ser próprio e com enchimento lento; e apenas 1%
utilizaria sistema de abastecimento de postos GNV públicos.
Muitas vezes estamos diante de uma nova tecnologia, muitas vezes com várias
vantagens econômicas e tecnológicas, mas o receio de mudanças ou a falta de informações
detalhadas fazem com que empresários descartem o investimento e permaneçam com suas
tecnologias muitas vezes obsoletas e ultrapassadas. Pode ser visto que os empresários no
ramo de transporte urbano aceitam novas soluções tecnológicas que não impliquem em
grandes mudanças organizacionais e operacionais, visto que os abastecimentos devem
ocorrer no interior de suas garagens e o tempo de sua operação deve ser o mais rápido
possível.
Outra conclusão decorrente destes dados é a de que a difusão dos ônibus a GNV
deverá enfrentar importantes obstáculos iniciais ligados à ausência de suprimento de gás
nas garagens, e a pouca disposição dos empresários a mudar a atual forma de organização
da operação. Será necessário um grande esforço para difundir conhecimento das soluções
tecnológicas de abastecimento, além de um trabalho importante de convencimento para
que as empresas aceitem mudar a forma de operação.
5.7 - FATORES CRÍTICOS PARA ADOÇÃO/EXPANSÃO DO CONSUMO DE
GÁS NATURAL.
Como principais barreiras que preocupam os empresários encontram-se em
primeiro lugar o custo de aquisição dos ônibus. Em seguida destaca-se a inexistência de
fornecedores de equipamentos e o problema do tempo de abastecimento dos ônibus. Estes
fatores quando comparados a experiências passadas mostram que os mesmos problemas
ainda permanecem como pontos cruciais para a implantação do projeto.
A TABELA 5-3 mostra quatorze possíveis barreiras encontradas para a implantação
do gás natural nas empresas de transporte urbano onde as respostas foram analisadas de
três formas: pelo resultado geral (todas as empresas envolvidas) empresas que realizaram
estudos preliminares de viabilidade técnica e econômica e empresas que desenvolveram
estudos mais detalhados ou profundos. Observa-se na TABELA que as empresas que
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desenvolveram um estudo mais detalhado mostraram-se mais seguras em suas respostas
deixando clara a importância tecnológica deste projeto como um todo.
TABELA 5-3

- Percentual das Empresas que Realizaram Algum Tipo de Estudo Sobre a Viabilidade de Adoção do GNV e que Consideraram as Barreiras Abaixo Muito Importantes Para a Adoção do GNV

Percentual das Empresas que Realizaram Algum Tipo de Estudo Sobre a Viabilidade de Adoção
do GNV e que Consideraram as Barreiras Abaixo Muito Importantes Para a Adoção do GNV
Barreiras à Adoção do Gás Natural

Total das
Empresas

Desempenho do ônibus movido a gás natural
Existência de fornecedores de equipamentos
Custo de investimento em ônibus
Disponibilidade de assistência técnica
Tempo de abastecimento
Preço do gás natural
Ausência de distribuição
Existência de linhas de financiamento
Custo do equipamento para abastecimento
Interesse das distribuidoras
Custo de manutenção
Cláusulas dos contratos de concessão das linhas
Qualificação da mão de obra
Ausência de mercado para revenda
Fonte: MME – 2005

73,15
83,44
85,02
79,76
82,7
77,78
74,38
61,68
82,77
76,98
66,62
64,71
73,96
71,32

Empresas
com Estudo
Preliminar
100
100
88,56
88,56
86,47
86,22
81,29
78,33
78,31
78,13
77,1
75,03
68,96
53,14

Empresas com
Diagnóstico
Detalhado
100
100
100
100
93,81
93,32
92,32
90,32
90,32
90,32
83,77
83,77
80,79
49,71

Vale destacar a existência de diferenças de grau de importância das barreiras
destacadas entre empresas de transportes urbanos de regiões metropolitanas distintas. Para
a região de Salvador, por exemplo, os empresários mostraram grande preocupação quanto
os quesitos: qualificação da mão de obra e ausência de distribuição, enquanto para a região
de Recife a qualificação da mão de obra, ausência de distribuição e a disponibilidade de
assistência técnica não são consideradas barreiras significativas. São Paulo encontra-se
como destaque a questão do custo de manutenção. Porto Alegre não tem como grande
barreira o desempenho do ônibus movido a gás natural e ausência de mercado para
revenda.
Com estes dados existe a necessidade de estudos detalhados localizados para cada
região metropolitana onde serão focados os pontos críticos de cada região para, a partir daí,
serem elaborados diagnósticos únicos, podendo ser desenvolvidas políticas locais que
proporcionem a implantação do gás natural em transportes urbanos.
5.8 - INCENTIVOS NECESSÁRIOS À ADOÇÃO/EXPANSÃO DO GÁS NATURAL
Levando em consideração o mesmo raciocínio da divisão das empresas (empresas
com estudos preliminares, detalhados e todas as empresas) mostrou que para ambos os
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casos os principais incentivos necessários para a adoção ou expansão do gás natural em
transporte urbano foi o desenvolvimento de uma política de incentivo fiscal para a compra
de ônibus e equipamentos. Em um terceiro momento para as empresas em geral, há a
necessidade do combate ao transporte ilegal, enquanto para as empresas que já realizaram
pesquisas na área em estudo, encontramos a necessidade de novas normas ambientais mais
rígidas, conforme mostra a TABELA 5-4.
TABELA 5-4

- Percentual das Empresas que Realizaram Algum Tipo de Estudo sobre a Viabilidade de Adoção do GNV e que Consideram os Incentivos Abaixo Como Muito Importantes para a Adoção do GNV

Percentual das Empresas que Realizaram Algum Tipo de Estudo sobre a Viabilidade de Adoção
do GNV e que Consideram os Incentivos Abaixo Como Muito Importantes para a Adoção do GNV
Importância dada aos incentivos à adoção de gás natural
Incentivo fiscal para a compra de ônibus
Incentivo fiscal para a compra de equipamento
Normas ambientais mais rígidas
Criação de linhas de financiamento
Combate ao transporte ilegal
Contratos de concessão específicos para veículos a gás natural
Incentivo fiscal para a importação de ônibus e equipamentos
Política de Preço para o Gás Natural
Fonte: MME – 2005 adaptado por Breno Peixoto Cortez

Estudo
Preliminar
86,47
86,47
80,4
78,33
75,03
64,78
56,44
0

Diagnóstico Total das
Detalhado empresas
100
92,48
100
90,39
92,32
73,08
83,77
74,2
82,7
79,69
80,79
70,89
80,79
59,44
0
74,2

5.9 – CONCLUSÕES DO CAPÍTULO
Existem atualmente três tecnologias para o sistema de utilização do GNV nos
ônibus: A Rota Dedicada. A Rota Ottolizada - nesta o motor ciclo diesel é transformado
para ciclo Otto, funcionando 100% GNV. E ainda a Rota Dual Fuel, com o motor
convertido funcionando bi-combustível, com GNV e diesel.
Os dados coletados através de entrevistas nas principais empresas de transporte
urbano de Natal-RN e na base de dados do estudo realizado pelo Ministério de Minas e
Energia mostram que os empresários do setor de transporte urbano tendem em utilizar a
rota tecnológica de motores dedicados, no qual o motor movido a GNV é original de
fábrica.
A falta de informação técnica de novos sistemas de conversão e abastecimento,
seguido da ausência de estudos específicos de viabilidade técnica e econômica (80% das
empresas pesquisadas) mostra a falta de interesse dos empresários deste setor.
Conseqüência, ainda, dos resultados negativos encontrados na década de 80, onde a
tecnologia da época não mostrou um bom desempenho dos motores, aliada á grande
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necessidade de manutenção e a falta de fornecedores,

tornando este investimento

prejudicado.
Uma forma de quebrar estas barreiras culturais e tecnológicas, viriam em forma de
incentivos. Os incentivos mais citados pelos empresários entrevistados foi o
desenvolvimento de uma política de incentivo fiscal para a compra de ônibus e
equipamentos.
Em um terceiro momento, para as empresas em geral, há a necessidade do combate
ao transporte ilegal, enquanto para as empresas que já realizaram pesquisas na área em
estudo, encontramos a necessidade de novas normas ambientais mais rígidas.
Sobre o programa do GNV, o consultor da FETRANSPOR acredita que o gás
natural é sempre visto com bons olhos, e que há uma boa expectativa. “O setor espera que
os riscos e os custos associados com a implementação e inserção tecnológica como essas,
sejam repartidas com todos os beneficiados, e que o governo enxergue isso e participe
junto com o setor.”(Folha do GNV, 2005)
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO

Os sistemas de transporte urbano no Brasil estão passando por uma crise que
perdura por mais de oito anos, período caracterizado pela perda de 40% da demanda do
setor.
Segundo avaliação da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos
(NTU), o valor cobrado das passagens, conjugado com a queda da renda média dos
trabalhadores e o aumento do desemprego constituem os principais fatores de retração da
demanda de transporte público.
Nos 437 municípios brasileiros com mais de 60 mil habitantes, o setor de
transporte urbano coletivo conta com uma frota de mais de 100 mil
ônibus e com fluxo de 21 milhões de passageiros por dia. No entanto,
fatores como o aumento constante dos custos do maquinário, a baixa
produtividade dos sistemas de transporte e a elevada carga tributária
incidente sobre a produção dos serviços, têm transformado o transporte
público num meio de exclusão social. (Ministério das Cidades)

Nesse contexto, a utilização de gás natural veicular (GNV), considerando o
aspecto econômico, por ser um combustível mais barato e possuir alguns incentivos por
parte da Petrobrás, ao estar incluído no plano estratégico desta empresa, se apresenta como
possível alternativa para baixar os preços das tarifas. Além de mais econômico, o GNV
possui a característica de ser menos poluente quando comparado ao combustível utilizado
atualmente nas empresas de transporte urbano, no caso o Diesel, e contribui, assim, para a
melhoria da qualidade de vida da população e também para a preservação do meio
ambiente, cada vez mais devastado nos centros urbanos.
Existem atualmente três rotas tecnológicas disponíveis a utilização do gás natural
em transportes pesados: A Rota Dedicada que para Relyea “os motores a gás dedicados são
unidades de inflamação por centelha que usam uma mistura de gás-ar”. A Rota Ottolizada 114

nesta o motor ciclo diesel é transformado para ciclo Otto, funcionando 100% GNV,
reduzindo sensivelmente a poluição atmosférica. É necessário realizar varias modificações
como adicionar velas ao motor, retirar material da cabeça do pistão visando reduzir a taxa
de compressão e um sistema eletrônico para o controle do gás e da ignição. E ainda a Rota
Dual Fuel. Esta tecnologia tem condições também de converter um veículo movido a
Diesel para usar ambos os combustíveis (Diesel-gás), podendo utilizar os dois ao mesmo
tempo ou apenas um deles conforme desejado.
O uso do motor Dual Fuel (Diesel-GNV) reversível permite o uso de combustível
barato com um baixo custo de adaptação, pois só são adicionadas peças, sem que se
mudem suas características básicas. Uma vantagem adicional de grande importância é a
redução extrema na emissão de poluentes, como também a opção na venda do veículo de
retirar ou não o kit instalado.
A tecnologia Dual Fuel, a nível mundial, encontra-se em sua quarta geração, onde
estas podem ser listadas de acordo com o grau de evolução tecnológico:
Primeira Geração: Os sistemas de primeira geração possuíam uma baixa tecnologia
embargada, eram mecânicos, sendo a proporção de ar mais gás dosada por um venturi
calibrado e a quantidade de diesel ajustada mecanicamente. O índice de substituição do
diesel pelo gás era baixo.
Segunda Geração: Com a característica do sistema Cloosed-Loop, onde a formação
da mistura também é controlada em função de um monitoramento das condições dos gases
de escapamento, o “kit” de segunda geração ainda apresentava o venturi calibrado na
alimentação de gás natural, porém o diesel era dosado eletronicamente;
Terceira Geração: No “kit” de terceira geração a injeção do diesel e do gás natural
passou a ser eletrônica, continuando possuir o Sistema Cloosed-Loop.
Quarta Geração: Este kit ainda está em fase de testes, onde tem como principal
modificação na tecnologia um Injetor único para gás natural e injeção piloto de diesel.
No fator tecnológico brasileiro, permanece a limitação dos tipos de cilindros
utilizados, ainda fabricados por composto de aço, este muito pesado, atingindo a qualidade
do serviço final. Em outros países os cilindros são desenvolvidos a partir de fibra de
carbono, entretanto com um custo ainda elevado, tem como característica o seu baixo peso,
quando comparados aos cilindros de aço, possibilitando assim alojar a quantidade

115

necessária para se alcançar uma autonomia de operação adequada à realidade brasileira –
superior a 450 km/dia.
Outro problema tecnológico encontrado é a pouca diversidade tecnológica nacional
na industria automobilística de transporte pesado utilizando o gás natural como
combustível principal. Este fator encontrar-se atrelado à necessidade das empresas terem
que produzir a quantidade mínima para viabilizar os investimentos na fabricação dos
veículos. Para que o programa de gás tenha sucesso, é importante que todos os fabricantes
de veículos invistam no desenvolvimento de produtos a gás natural, atendendo todos os
nichos de mercado.
No que diz respeito à garantia de entrega do gás natural, a Petrobrás esta ampliando
a rede de transporte de gás natural, onde a meta é atingir, até 2009, 10.375 km, mesmo
assim a rede troncal de gasodutos ainda encontra-se incompleta, em vários estados
brasileiros. Existe a forma do gasoduto virtual que poderá chegar aos demais interiores
através de carreta feixe; contudo, esta alternativa irá gerar um custo adicional ao investidor.
A distribuição do gás natural para os consumidores finais é de responsabilidade do
estado e das distribuidoras, onde na maioria dos estados esta rede de distribuição ainda é
pequena e em fase de ampliação, gerando novamente maiores investimentos para se atingir
as garagens de ônibus que se encontram nas regiões mais afetadas.
O desafio nesta etapa, passa a ser mais uma vez econômico, pois seria necessário
um grande investimento por parte das companhias distribuidoras de gás para expandir a
oferta, o que logicamente repercutiria no custo de venda do produto. Levantamentos
realizados pela NTU mostram que cerca de 50% da amostra pesquisada de capitais
brasileiras não apresenta oferta de gás natural atualmente; considerando outras cidades de
médio porte na amostra, esse percentual sobe para 55%, o que demonstra que a oferta de
gás ainda é bastante deficiente no país.
Os dados do Ministério de Minas e Energia mostram que a difusão dos ônibus a
GNV deverá enfrentar importantes obstáculos iniciais ligados à ausência de suprimento de
gás nas garagens, e a pouca disposição dos empresários a mudar a atual forma de
organização da operação. Será necessário um grande esforço para difundir conhecimento
das soluções tecnológicas de abastecimento, além de um trabalho importante de
convencimento para que as empresas aceitem mudar a forma de operação.
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A transformação deverá ser gradual da frota nacional de 115 mil ônibus e
microônibus em veículos movidos a gás natural veicular. Para isso, é necessário um plano
estratégico que permita a substituição da frota, pois não se sai de uma política do diesel
para o gás natural sem que haja subsídios. Para que o custo com o combustível retorne ao
patamar histórico de 10% dos custos de transporte é necessário que o preço do gás natural
seja, pelo menos, 70% inferior ao do óleo diesel. Nos Estados Unidos, onde se tomou à
decisão de mudar os ônibus para o gás natural, a tarifa cobre apenas 20% dos custos e os
veículos são subsidiados em até 80% de seu valor. (RABAÇA, 2004)
As analises efetuadas nos mais variados setores nos remetem a observar as
dificuldades em investimentos subsidiados por parte do governo e seus órgãos e a
expectativa em relação à tomada de decisão, ou melhor, a afirmação prática das pesquisas e
experimentos realizados ao longo dos anos, a consideração das vantagens, tendo em vista o
bem-sucedido emprego em diversos países, a “quebra do monopólio” estrangeiro de
tecnologia, do qual se necessita para reabastecer o mercado nacional e que está em
desenvolvimento em parte do CTGAS, entre outros órgãos.
Há uma pressão, no âmbito dos governos mundiais, de uma reformulação, por parte
dos combustíveis utilizados, que emitem gases extremamente nocivos, que vem sendo
acumulados por décadas e os efeitos estão em larga escala. No que diz respeito a todos os
seres vivos e os meios que estabelece a sua sobrevivência e para estabelecer um nível de
emissão do qual o planeta será capaz de suportar, será necessária a utilização de
combustíveis alternativos, dentre eles, o hidrogênio, do qual o seu emprego será a longo
prazo. O andamento das pesquisas não está sendo satisfatório, e o GNV, por ser de fácil
extração e ecologicamente adequado às normas internacionais. E a alternativa mais viável e
recomendável de geração de energia atualmente.
Mas há, em contra partida, um empenho do setor petrolífero de manter as estruturas
atuais. As potências mundiais têm como intenção a detenção desse setor para benefício
próprio e esta questão não só está em termos financeiros como diplomáticos, mas, como
vimos anteriormente, as diversas nações exigem um controle das emissões do diesel, o que
é uma contradição entre a obtenção do capital e o ecologicamente correto. Todavia, a
situação atual não traz vantagem à nação brasileira, do qual se constatam a inflação sempre
conectada as crises do setor petrolífero.
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O Governo Federal não irá fazer apenas uma tomada de decisão da implantação do
GNV, mas também uma tomada de decisão em consciência governamental; deverá ousar se
tornar um exemplo entre os países subdesenvolvidos, estar além da ambição das grandes
corporações, beneficiarem de uma forma direta o meio ambiente e a população brasileira,
diminuir as emissões nocivas acumuladas por diversas nações do mundo. Mas para isso, o
governo deverá se comprometer com seriedade e aplicar as tecnologias existentes mesmo
que a príncipio tenham um custo elevado, mas o empenho será reconhecido, tanto dos
investidores de transportes urbanos quanto da opinião pública, nesta e em gerações futuras.
Há projeto de utilização de gás natural como combustível alternativo nas frotas de
ônibus urbano. Está inserido no Plano Estratégico da Petrobrás. A empresa também faz
parte, junto com o Ministério das Cidades e o Ministério de Minas e Energia, do termo de
cooperação para estimular uso do gás natural no transporte de cargas e passageiros nos
municípios que compõem regiões metropolitanas assinado em março de 2005.
Em todos os âmbitos pesquisados foi observado haver interesse por parte dos
ministérios em questão, da Petrobrás e dos centros de pesquisas, porém ficou clara a
preocupação, ao nível dos empresários do ramo de transporte urbano, na questão da
implantação desta tecnologia já desenvolvida e testada em vários países.
Entretanto, todas as tentativas e iniciativas de projetos para a utilização do gás
natural nas empresas de transporte público que chegou a fase de execução não prosperaram
no Brasil, como podemos citar o caso do Rio Grande do Norte, o que comprometeu os
resultados, estes percutindo até os dias atuais. Sem a elaboração de um planejamento
focando os principais pontos críticos do projeto com o objetivo de evitar cometer os erros
passados, sem utilizar as tecnologias, manutenção e capacitação de funcionários adequadas
que atendam às expectativas finais do projeto estas novas iniciativas tenderam a falhar
novamente.
Todas essas experiências utilizaram em um primeiro momento veículos a gás da
primeira geração, com motorização mecânica, apresentando baixo desempenho em relação
a consumo (consumiam de 40% a 60% a mais do que o diesel), confiabilidade (maior
ocorrência de quebras) e custo de manutenção.
Sabe-se que todo processo de alteração ou inovação tecnológica implica em
aumentos de custos, sejam estes de investimentos, operacionais, treinamentos e etc no
primeiro momento de sua implantação, no qual estes ao longo do tempo serão diluídos na
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medida em que o produto é aceito pela sociedade consumidora. Este fato se repete para a
introdução do gás natural em transporte urbano, onde todos os agentes envolvidos terão
que estar disposto a arcar com investimentos iniciais, seja para expandir a rede de
transporte e distribuição de gás natural, postos de abastecimentos, substituição e
manutenção da nova frota.
Na possibilidade de inexistência da viabilidade econômica do projeto, os
empresários não estarão dispostos em investir parte do seu orçamento em novas
tecnologias que não ocasione um retorno satisfatório, uma vez que a atual tecnologia já se
encontra com alto nível de maturidade, aceita pela sociedade e sem trazer grandes
problemas para os investidores. Esta nova tecnologia teria ainda que passar por todo o
processo de maturação, aceitação, análises, testes e manutenção de falhas ocasionais o que
gera maior receio perante a sociedade como também uma redução na qualidade do serviço
prestado. Mesmo sabendo da importância ambiental, das grandes pressões mundiais a
respeito deste tema, mas ela não é suficiente para iniciar e sustentar a difusão do gás
natural no setor de transportes. A viabilidade econômica torna-se essencial nesta questão.
A Cide é um tributo previsto pela Constituição Federal, que permite à União
destinar recursos para atender aos interesses de determinadas categorias profissionais ou
econômicas. A “Cide dos combustíveis” foi instituída pela Emenda Constitucional nº 33,
de dezembro de 2001, que determinou que ela incidisse sobre a importação de petróleo, gás
natural, seus derivados e sobre o álcool combustível. Todo mundo que usa automóvel
particular ou ônibus dá sua parcela de colaboração, através do que paga pelo combustível.”
(RABAÇA, 2004)
No caso brasileiro, o produto da arrecadação da Cide deve ser
dirigido aos programas de infra-estrutura de transporte, incluindo
estradas, ferrovias, hidrovias e transporte urbano, ao subsídio dos
derivados do petróleo, do álcool e do gás natural e a projetos
ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás
natural. Com a Lei nº 10.866, aprovada em maio, parte dos valores
arrecadados vai para estados, Distrito Federal e municípios, que
também deverão aplicá-los no financiamento de programas de
infra-estrutura de transporte.(RABAÇA, 2004)

Uma forma de quebrar estas barreiras culturais e tecnológicas, seria em forma de
incentivos. Os incentivos mais citados pelos empresários entrevistados foi o
desenvolvimento de uma política de incentivo fiscal para a compra de ônibus e
equipamentos e a necessidade de novas normas ambientais mais rígidas.
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Porém, qualquer política de incentivo à utilização do gás natural deve atender ao
objetivo principal traçado pelo governo federal de desoneração dos custos dos serviços de
transporte público, com vistas ao barateamento das tarifas. O alto valor das tarifas de
transporte tem provocado queda permanente da demanda pelo transporte público,
comprometendo a qualidade de vida dos grandes centros, e provocando um grande
problema de exclusão social. Sob esse ponto de vista, uma política nacional de utilização
do gás natural no transporte público urbano coletivo deve contemplar aspectos importantes
envolvendo toda a cadeia produtiva, como por exemplo: condições de fornecimento de gás,
política de preço, política tributária, financiamento especiais para empresas de transporte
urbano.
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ANEXOS
ANEXO 1 – ENTREVISTA A PETROBRAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

EXPECTATIVAS GERAIS A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL
VEICULAR COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO E/OU SUBSTITUTO PARA
O TRANSPORTE URBANO BRASILEIRO
Breno Peixoto Cortez
Breno.Cortez@mme.gov.br

ÓRGÃO ENTREVISTADO: PETROBRAS

1. Qual a importância do desenvolvimento de novas tecnologias de gás natural para a
aplicação em frotas de transporte urbano?
2. Caso o Gás Natural Veicular (GNV) se firmasse como fonte de energia nas frotas de
transporte urbano, como a PETROBRÁS faria para lidar com a queda do consumo do
diesel e atender às novas demandas existentes?
3. Já existem programas para lidar com essa situação?
4. Existem programas para especialização de mão-de-obra para atender as demandas
provenientes do uso do GNV?
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5. Devido à grande aceitação do diesel ao longo dos anos e todo seu histórico cultural,
existem diretrizes para que as tecnologias do GNV venham a público e, que possam ser
utilizadas em larga escala?
SIM

NÃO

5.1. Quais são essas diretrizes?
6. A adaptação das instalações existentes seria inviável no caso de conversão para GNV
nas frotas de transportes urbano?
SIM

NÃO

7. Como seria tal adaptação? (Obs: Pode marcar mais de uma alternativa)
Dispendiosa
Demorada

Fácil adaptação
Complexa

Rápida

8. A infra-estrutura de transporte e distribuição atual se encontra capaz de escoar a
produção de gás natural a fim de proporcionar a satisfação das demandas existentes?
SIM

NÃO

8.1. Qual o planejamento para os próximos anos no sentido de melhorar a rede de
distribuição nas cidades?
9. Atualmente, existe alguma dificuldade de obtenção de peças de reposição dos kits de
conversão?
SIM

NÃO

10. O custo de implantação da tecnologia a GNV torna inviável a conversão de frotas de
transportes urbanos?
SIM

NÃO

11. Existe algum projeto no sentido de inserir o gás natural em outros setores além do setor
de transportes
SIM

NÃO

11.1. Quais seriam esses?
12. Existem projeções tecnológicas que garantem que o controle da emissão de motores a
diesel tornará os ônibus a GNV desnecessários?
SIM (Mas serão muito mais caros)

NÃO

13. As garagens de manutenção e estações de abastecimento de ônibus a GNV são mais
perigosas do que as instalações para diesel?
SIM

NÃO
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13.1. Se sim, por quê?
14. Os ônibus a GNV são muito mais pesados do que os movidos a Diesel e com isso
haverá um desgaste muito mais rápido nos vários sistemas além de pneus e freios?
SIM

NÃO
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ANEXO 2 – ÓRGÃO ENTREVISTADO: CENTROS DE PESQUISAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

EXPECTATIVAS GERAIS A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL
VEICULAR COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO E/OU SUBSTITUTO PARA
O TRANSPORTE URBANO BRASILEIRO
Breno Peixoto Cortez
Breno.Cortez@mme.gov.br

ÓRGÃO ENTREVISTADO:

1. Existem pesquisas em andamento sobre o uso do gás natural como fonte alternativa de
energia para o transporte urbano?
SIM

NÃO

1.1. Se existem em que poderiam contribuir essas pesquisas para engrandecimento do uso
do Gás Natural Veicular (GNV)?
2. O mercado de empresas de transportes urbanos, que emprega o gás natural tem crescido
conforme esperado?
SIM

NÃO

2.1. Quais as regiões do País que isso vem acontecendo?
3. As tecnologias existentes no mercado que empregam o gás natural como energia
alternativa nas empresas de transporte urbano têm proporcionado motivação para o seu
uso?
SIM

NÃO

3.1. Por quê?
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3.2. Quais seriam as desvantagens (técnicas, econômicas ou ambientais) de tais tecnologias
com relação ao diesel?
3.3. E suas vantagens?
4. É de conhecimento que o GNV quando utilizado como combustível para transportes em
geral, provoca perda de potência do motor. No caso do transporte urbano, poderia ser
inviável o seu uso se levasse em consideração à superlotação de ônibus?
SIM

NÃO

5. Existem projetos de desenvolvimento de dispositivos de conversão de motores do ciclo
Otto para GNV?
SIM

NÃO

5.1. Se positivo, o que mudaria nos veículos com tal conversão?
6. Atualmente, existe alguma dificuldade de obtenção de peças de reposição dos kits de
conversão?
SIM

NÃO

7. O custo da convenção ao uso do GNV nas frotas de transportes urbanos, tem tornado
inviável à sua implantação?
SIM

NÃO

8. Os empresários do setor de transportes urbanos que optarem por converter suas frotas
encontrarão dificuldades em adquirir assistência técnica especializada na revisão técnica
dos redutores de pressão e em outros dispositivos do kit de conversão?
SIM

NÃO

8.1. Se não, onde poderão obter essa assistência?
9. Existem projeções tecnológicas que venha garantir que o controle da emissão de motores
a diesel tornará os ônibus a GNV desnecessários?
SIM

NÃO

10. As garagens de manutenção e estações de abastecimento de ônibus a GNV são mais
perigosas do que as instalações para diesel?
SIM

NÃO

11. Os ônibus a GNV são muito mais pesados do que os movidos a diesel e com isso, pode
se tornar uma desvantagem o seu uso por desgastar mais rapidamente outras peças além
dos pneus e freios?
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SIM

NÃO
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ANEXO 3 – ÓRGÃO ENTREVISTADO: MINISTÉRIO DAS CIDADES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
EXPECTATIVAS GERAIS A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL
VEICULAR COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO E/OU SUBSTITUTO PARA
O TRANSPORTE URBANO BRASILEIRO
Breno Peixoto Cortez
Breno.Cortez@mme.gov.br

ÓRGÃO ENTREVISTADO: MINISTÉRIO DAS CIDADES
1. Caso venha se popularizar o uso do Gás Natural Veicular (GNV) nas empresas de
transporte urbano, o que a redução do custo operacional contribuiria para o cenário
econômico brasileiro em nível de competitividade das empresas?
2. Em se tratando do uso do gás natural no setor de transporte, há uma redução nos custos
de manutenção / operacional se comparado com o diesel?
SIM

NÃO

2.1. Se há o que leva a essa redução?
2.2. Qual a importância estratégica do desenvolvimento de tecnologias a GNV?
3.3. Quais tipos de variáveis seriam essenciais para a tomada de decisão por parte dos
empresários para que o uso do GNV em suas frotas se concretize?
4. Sendo o GNV uma fonte limpa de energia comparada ao diesel, no que diz respeito às
emissões de gases prejudiciais à saúde humana. Desta forma, é importante a existência de
incentivos para os empresários do setor de transportes urbanos caso adotem o gás natural
como fonte de energia em suas frotas?
SIM

NÃO

4.1. Se positivo, que tipo(s) de incentivo(s)?
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4.2. Como os empresários do setor poderiam conhecer e se beneficiarem desses incentivos?
4.3. Além dos incentivos, o que o governo planeja para que haja um ambiente favorável
para que as empresas do setor venham ganhar vantagem competitiva?
6. Existe algum plano para que haja um maior envolvimento dos fabricantes de veículos e
motores para o aumento do uso do GNV, na frota nacional?
SIM

NÃO

6.1. Se há em que consiste esse plano?
7. Existem linhas de crédito específicas para o financiamento de atividades relacionadas à
conversão de frotas de transportes urbanos?
SIM

NÃO

7.1. Se existem em que instituições financeiras os empresários do setor podem obter essas
informações?
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ANEXO 4 – ÓRGÃO ENTREVISTADO: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA –
MME

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

EXPECTATIVAS GERAIS A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL
VEICULAR COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO E/OU SUBSTITUTO PARA
O TRANSPORTE URBANO BRASILEIRO
Breno Peixoto Cortez
Breno.Cortez@mme.gov.br

ÓRGÃO ENTREVISTADO: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MME
1. Sabendo que o gás natural é associado às leis do petróleo e do setor energético, existe
algum projeto com a finalidade de criar uma legislação específica para o gás natural?
SIM

NÃO

1.1. Se existe, quando esta legislação entrará em vigor?
1.2. Qual o papel estratégico do gás natural como resposta às crescentes demandas de
energia em todo o país?
2. Existem preconceitos para a utilização do gás natural como meio energético?
SIM

NÃO

2.1. Se existem, quais são esses preconceitos?
2.2. Quais as medidas para quebrá-los?
2.3. Qual seria a importância social do uso do Gás Natural Veicular (GNV) como fonte
alternativa de energia?
3. Sendo o GNV uma fonte limpa de energia comparada ao diesel, no que diz respeito às
emissões de gases prejudiciais à saúde humana, existem incentivos para os empresários do
setor de transportes urbanos se vierem usar o gás natural como fonte de energia em suas
frotas?
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SIM

NÃO

3.1. Se positivo, que tipo(s) de incentivo(s)?
3.2. Além dos incentivos, o que o governo planeja para que haja um ambiente favorável
para que as empresas do setor ganhem vantagem competitiva?
3.3. Como os empresários do setor poderiam conhecer e se beneficiarem de tais
incentivos?
3.4. Qual a importância estratégica do desenvolvimento de tecnologias nacionais na área?
3.5. Que tipo de variáveis seria essencial para a tomada de decisão por parte dos
empresários para que o uso do GNV em suas frotas se concretize?
4. Existe algum plano de manter a vantagem do preço do gás em relação ao diesel?
SIM

NÃO

4.1. Se existe como esse plano irá contribuir para a manutenção da vantagem do preço?
5. Existe algum plano para que haja um maior envolvimento dos fabricantes de veículos e
motores para um crescimento no uso da tecnologia do GNV?
SIM

NÃO

5.1. Se há em que consiste esse plano?
6. Existem linhas de crédito específicas para o financiamento de atividades relacionadas à
conversão de frotas de transportes urbanos?
SIM

NÃO

6.1. Se existem, quais as instituições financeiras que os empresários do setor podem obter
tais informações?
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ANEXO 7 - ÓRGÃO ENTREVISTADO: ÓRGÃO ENTREVISTADO:
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

EXPECTATIVAS GERAIS A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL
VEICULAR COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO E/OU SUBSTITUTO PARA
O TRANSPORTE URBANO BRASILEIRO

Breno Peixoto Cortez
Breno.Cortez@mme.gov.br

ÓRGÃO ENTREVISTADO: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA

1. O uso do gás natural em frotas de transporte urbano contribuiria de alguma forma, para
desenvolver melhorias nas condições do meio ambiente?
SIM

NÃO

1.1. Se sim, como que contribuiria?
2. Existem incentivos por parte do Governo Federal para as empresas de transporte urbano
que utilizam o Gás Natural Veicular (GNV) como fonte de energia em suas frotas?
SIM

NÃO

2.1. Se há, quais são os incentivos?
2.2. Como os empresários do setor poderiam conhecer e se beneficiarem desses incentivos
tentos como estratégia para sua empresa?
2.3. Neste momento, o que o governo planeja para que haja um ambiente favorável para
que as empresas do setor venham guardar vantagens competitivas?
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3. Existe algum programa, por parte do MMA, com o intuito de estimular o uso do gás
natural como fonte alternativa de energia nas empresas de transporte urbano com o
objetivo final de melhorar a qualidade do ar e, conseqüentemente, a qualidade de vida dos
brasileiros?
SIM

NÃO

3.1. Se há, quais são os programas?
3.2. Qual seria o benefício ambiental na redução dos transportes urbanos movidos a diesel
nas cidades?
4. Existe algum plano para que haja um maior envolvimento dos fabricantes de veículos e
motores para o aumento do uso do GNV, na frota nacional?
SIM

NÃO

4.1. Se há em que consiste esse plano?
5. O que tem sido feito pelo MMA para que essa forma de pensar seja banida da
consciência empresarial?
6. O governo tem investido nos programas de diminuição dos índices de emissões
veiculares. Entretanto, o que fazer para que os empresários tenham uma maior
conscientização na sua participação de investimentos para essa finalidade?
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ANEXO 9 - ENTREVISTAS AVULSAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREVISTA – CTGAS
1. Existem pesquisas em andamento sobre o uso do Gás como meio alternativo de energia
para o transporte urbano?
1.1. Se existem o que poderiam contribuir essas pesquisas para o engrandecimento no uso
de gás natural veicular?
O mercado de empresas de transportes urbanos, que empregam o gás natural tem crescido
conforme esperado?
2.1. Quais regiões do País que ainda vem acontecendo?
3. As tecnologias existentes no mercado que empregam gás natural como energia
alternativa nas empresas de transporte urbano tem proporcionado motivação para seu uso?
3.2. Quais seriam as desvantagens técnicas, econômicas ou ambientais e quais tecnologias
com relação ao diesel?
4. O custo da convenção ao uso do GNV nas frotas de transportes urbanos, tem tornado
inviáveis à sua implantação?
5. Os empresários do setor de transportes urbanos que optarem por converter suas frotas
encontrarão dificuldades em adquirir assistência técnica especializada na revisão técnica
dos redutores de pressão e em outros dispositivos do kit de conversão?
5.1. Se não, onde poderão obter essa assistência?
6. Existem projeções tecnológicas que venha garantir que o controle da emissão de motor a
diesel os ônibus a GNV desnecessários?
7. As garagens de manutenção e estações de abastecimento de ônibus a GNV são mais
perigosas do que as instalações para diesel?
8. Os ônibus a GNV são muito mais pesados do que os movidos a diesel e com isso, pode
se tornar uma desvantagem o seu uso por desgastar mais rapidamente outras peças além
dos pneus e freios?
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