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Resumo  

Neste trabalho desenvolveu-se uma análise comparativa de viabilidade econômica e 
financeira de aquisição de frota de ônibus urbano considerando a utilização de um 
combustível alternativo, o Gás Natural Veicular (GNV). Determinaram-se as vantagens e 
desvantagens no uso do gás natural veicular em veículos de transporte coletivo de 
passageiros, em comparação com veículos Diesel. Discriminaram-se as alternativas através 
da apropriação de custos para possibilitar a definição do fluxo de caixa e assim foram 
efetuados os cálculos para determinação do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna 
de Retorno (TIR). Dentre as três alternativas (Diesel, GNV, Diesel/GNV) a que se apresentou 
melhor foi a alternativa GNV. De posse dessas informações foi feita uma análise de 
sensibilidade mostrando a relação entre os preços dos combustíveis e sua influencia nos 
resultados. Utilizou-se também o modelo de simulação de Monte Carlo para determinação 
dos níveis de incerteza e risco das alternativas analisadas, que forneceu dados para uma 
análise conclusiva sobre a perspectiva de rentabilidade das alternativas. 
Palavras-chave:GNV, Avaliação Econômica, Monte-Carlo 

1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnica, econômica, financeira e o risco para 
aquisição de uma frota de ônibus urbano movido a um combustível hoje considerado 
alternativo, o gás natural veicular. Para tanto são usados os métodos tradicionais de análise de 
investimentos, estabelecendo-se o fluxo de caixa determinístico e através dele procede-se com 
o cálculo e análise do valor presente líquido e da taxa interna de retorno. A fim de se avaliar o 
risco e as condições de incerteza do investimento foi utilizado o modelo de simulação de 
Monte Carlo. 

O gás natural veicular, uma forma de utilização do gás natural, vem sofrendo um significativo 
processo de expansão no consumo. Inicialmente, por ser competitivo em relação ao álcool e a 
gasolina, o gás natural veicular se tornou uma alternativa de combustível bastante econômica 
quando usado em frotas de veículos leves. Por esse motivo, muitos investimentos estão sendo 
feitos no sentido de alavancar o crescimento da rede de distribuição e revenda, levando a um 
progressivo aumento do consumo. 

2. O Gás Natural em Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros 

Devido à crise do petróleo, foi iniciado na década de 80 o programa de uso do Gás Natural 
Veicular visando à substituição do óleo diesel em veículos pesados. Nessa época a Petrobras 
participou junto com outras empresas no desenvolvimento de tecnologias de conversão para a 
substituição parcial do diesel por gás natural através de sistemas conhecidos como diesel-gás.  

Foram feitos trabalhos de desenvolvimento em banco de provas de motores e testes de campo 
em algumas empresas de ônibus, verificando-se a viabilidade técnica e econômica desse tipo 
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de conversão. Devido a fatores, tais como, pequena malha de distribuição de gás natural no 
Brasil, falta de infra-estrutura de suporte técnico adequado para as conversões e falta de 
cultura no uso do gás natural, o programa não avançou e a experiência foi temporariamente 
interrompida.  

Em paralelo, outras experiências foram conduzidas no Brasil com a utilização de motores 
dedicados a gás natural (ciclo Otto) desenvolvidos e fabricados no país para utilização em 
ônibus urbano. 

Atualmente existe um cenário favorável ao retorno do incentivo ao uso do gás natural em 
veículos pesados pelos seguintes fatores (CENPES, 2003): 

• Aumento da malha de distribuição de GNV, devido ao elevado crescimento da frota de 
veículos leves a GNV no país, resolvendo em parte os problemas de logística do passado; 

• Pressões dos órgãos ambientais por valores de emissões de particulados e de gases poluentes 
cada vez menores nos grandes centros urbanos; 

• Possibilidade de aumento da oferta de gás natural no mercado nacional devido a novas 
descobertas no Brasil, contratos de importação de gás natural tipo “ take or pay”  firmados com 
a Bolívia e baixa demanda atual de consumo industrial de gás; 

• Necessidade de se substituir a importação de diesel, que pesa na balança comercial do país. 

Além da forte presença entre os veículos leves, o GNV também pode cumprir sua vocação 
original no mercado brasileiro: abastecer caminhões e ônibus, reduzindo as necessidades de 
importação de diesel e ampliando o mercado combustível. 

4. Vantagens e Desvantagens do GNV 

O GNV apresenta importantes vantagens técnicas que, se comparadas com os combustíveis 
tradicionais, gasolina e óleo diesel, o indicam como alternativa promissora em termos de 
combustível automotivo: temperatura de ignição superior, o que o torna mais seguro quanto 
ao manuseio; menor densidade que o ar atmosférico, o que em caso de vazamento, possibilita 
sua rápida dissipação na atmosfera, reduzindo a probabilidade de ocorrência de concentrações 
na faixa de inflamabilidade; não é tóxico nem irritante no manuseio; a combustão do GNV é 
muito próxima da combustão completa, reduzindo os resíduos de dióxido de carbono e vapor 
d’água, e assim inibindo a formação de resíduos de carbono no motor, o que aumenta sua vida 
útil e os intervalos entre os períodos de manutenção; O GNV é comercializado dentro de 
elevados padrões de segurança, e em função das altas pressões de operação,  praticamente 
elimina a possibilidade de escape do produto para o meio ambiente;  O gás possui ainda outra 
notável vantagem quanto a aspectos de seu armazenamento, especialmente nos postos (Filho, 
2005).  

Ainda em caso de vazamentos, que muito mais facilmente pode ser detectado por 
equipamentos de controles do que seus concorrentes líquidos, não produz o efeito destes, em 
contaminar o subsolo e conseqüentemente os lençóis freáticos em função da baixa formação 
de resíduos da combustão. Por ser um combustível limpo e seco que não se mistura nem 
contamina o óleo lubrificante e permite um maior intervalo entre trocas de óleo  sem 
comprometer a integridade das partes e componentes do motor.  

A combustão do GNV, não produz óxido de enxofre, chumbo e particulados. Dentre os 
hidrocarbonetos, o GNV é o que produz a menor quantidade de monóxido de carbono, não 
emite fumaça preta nem odores e sua combustão é mais lenta permitindo significativa redução 
de ruído dos motores, especialmente os que utilizam diesel. 
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A principal vantagem econômica, diz respeito ao menor preço de comercialização do GNV se 
comparado com a gasolina, o álcool hidratado e o diesel. Também, segundo a Petrobras o 
GNV terá o preço estabelecido em no máximo 55% do Diesel, além da Finame (Fundo de 
Investimento) que junto ao BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável) fornece 
financiamentos a baixo juros para investimentos em GNV. 

Dentre as desvantagens podemos dizer que o Gás Natural por ser um combustível fóssil, 
formado a milhões de anos, trata-se de uma energia não renovável, portanto finita, assim 
como o petróleo. O Gás Natural apresenta riscos de asfixia, incêndio e explosão.  

A perda de potência, problema crítico observado nos primeiros testes com os ônibus movidos 
a gás natural hoje não são tão significativos quanto eram antes graças ao gerenciamento 
eletrônico dos motores hoje no mercado. Acredita-se que hoje essa perda se equivale a 10%, o 
que corresponde à perda proporcionada pelo equipamento de ar condicionado. 

5. Ônibus e Motores Movidos a GNV 

Chassi Volvo: a Volvo possui ônibus com motores dedicados a queima de gás natural ou 
biogás nos modelos B10B low-entry, B10L low-floor e B10L articulados. Todos os ônibus 
são equipados com o motor Volvo GH10C, que além de possuir torque e potência elevados, 
alta confiabilidade, baixo nível de ruído e vibrações, já atende aos padrões estabelecidos pelo 
EURO 4. A figura 1 apresenta o ônibus Volvo B10B com motorização GH10C250. 

 

 
Figura 1 - Ônibus Volvo B10B com Motorização GH10C250 

Chassi Scania: A Scania tem uma larga experiência na fabricação de motores que operam 
com combustíveis alternativos. Segundo este fabricante, a cada seis ônibus produzidos em sua 
matriz na Suécia, um é movido por etanol ou gás natural, existindo centenas destes ônibus 
rodando em todo o mundo. A figura 2 mostra um destes ônibus na cidade de Brisbane na 
Austrália. 
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Figura 2 – Low-floor Scania L94UB 4x2 operando em Brisbane, Austrália 

Chassi Daimler  Chrysler  (Mercedes-Benz): Já nos anos oitenta a Mercedes-Benz dispunha 
de motores dedicados a gás natural para o mercado da América do Sul. Ao mesmo tempo em 
que os motores eram otimizados para um baixo consumo de combustível sem preocupação em 
baixar os níveis de emissões. No ano de 1987 foi desenvolvido o primeiro ônibus a gás 
natural, onde a tecnologia empregada era a do motor naturalmente aspirado. 

Chassi MAN: Mais de mil ônibus MAN movidos a gás natural estão em operação ao redor do 
mundo. A MAN tem em sua linha de produtos ônibus urbanos de três eixos de 15 metros a 18 
metros articulado. Todos os veículos são disponibilizados em chassi para encarroçamento 
externo. 

6. Motor  GNV 

O motor movido a Gás Natural Veicular (GNV) se faz através do ciclo Otto, ou seja, a 
combustão no interior da câmara ocorre somente após o centelhamento, que se dá a cada dois 
ciclos da biela (motor 4 tempos). Assim faz-se necessário à utilização de velas. O GNV por 
ser um combustível mais “ limpo” evita a formação de borras no sistema de lubrificação 
aumentando em tese a durabilidade do motor. Porém o diesel e a própria gasolina, apesar de 
mais sujos, possuem algumas propriedades lubrificantes que ajudam na conservação de 
algumas partes integrantes do motor.  

Inicialmente, durantes as primeiras experiências com Ônibus movidos a GNV alguns fatos 
negativos foram observados. Apesar da expectativa em torno de um equipamento confiável, 
na prática alguns componentes tiveram problemas de durabilidade, como foi o caso da 
turbina. Outros problemas verificados com freqüência foram o superaquecimento do motor e 
defeitos no sistema elétrico. 

Um segundo fator que pesou desfavoravelmente para o ônibus a gás em relação ao diesel foi o 
maior custo de manutenção observado. A maior sensibilidade do equipamento proporcionava 
uma freqüência mais elevada de quebras, mesmo considerando uma frota a gás com idade 
média inferior que a frota a diesel.  

Essas experiências mal sucedidas na década de 80 até o meio da década de 90 atrasaram o 
desenvolvimento dessa tecnologia, que só hoje parece ter se recuperado desses maus 
resultados.  

7. Viabilidade Econômica na Aquisição de uma Frota de Ônibus Urbano Movido a Gás 
Natural Veicular  

Neste trabalho serão consideradas três alternativas para a aquisição de uma frota de ônibus 
coletivos urbanos:  A primeira alternativa é a aquisição de vinte ônibus VW 17.260E OT com 
motores movidos a óleo Diesel. A segunda alternativa é a aquisição sde vinte ônibus VW 
17.260E OT com motores movidos a Gás Natural Veicular (GNV), e na terceira alternativa 
seriam adquiridos vinte ônibus VW 17.260E OT com motores que funcionam com a 
combinação dos dois combustíveis (Diesel e GNV). 

Na tabela 1 são determinados os dados básicos comuns necessários para o desenvolvimento 
da análise determinística das alternativas. Os dados apresentados nesta seção foram 
levantados através de pesquisa realizada na Volkswagen Caminhões e Ônibus (Resende - RJ) 
e Viação Santa Cruz (Mogi Mirim – SP). 
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Geral

ÔNIBUS URBANO
Frota 20 veículos
Turnos por dia 2
Tempo do turno 8 horas
Lotação completa de um veículo 45 pessoas
Número médio de passagens vendidas por mês 31.000 passagens
Velocidade média 40 km/hora
Percurso mensal do veículo 19.200 km
Durabilidade pneu 100.000 km
Quantidade pneu/veículo 6 unidades
Volume lubrificante 8 litros
Filtro por troca 0,5 unidade
Depreciação veículo 4 anos
Seguro do veículo 3%
IPVA 8,00%
Imposto de renda 27%
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 20%
Concessão da Linha 7%

Mão de Obra
Motoristas 2 por ônibus e 1 reserva para cada 5 ônibus 

PREMISSAS E DADOS COMUNS

 

Tabela 1 – Premissas e Dados Básicos Comuns 

Na tabela 2 são determinados os dados básicos referentes a cada alternativa de investimento.  

Rendimento Diesel 2 km/litro
Manutenções completas 60.000 km
Troca de óleo a cada 10.000 km

Rendimento GNV 1,71 km/m³
Manutenções completas 65.000 km
Troca de óleo a cada 12.000 km

Rendimento GNV 1,55 km/m³
Rendimento Diesel 70 km/litro
Manutenções completas 60.000 km
Troca de óleo a cada 12.000 km
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Tabela 2 – Premissas e Dados Básicos Referente a cada Alternativa 

A tabela 3 apresenta os insumos comuns necessários para que a frota esteja em circulação. 



 
XXVI ENEGEP -  Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006 

 
 

 
 

6 ENEGEP 2006 ABEPRO 
 

R$
GNV 1,18 m³
Diesel 1,70 litro
Óleo lubrificante 8,50 litro
Pneu 500,00 unidade
Filtro de óleo 50,00 unidade

Manutenção periódica 5.000,00

Preço estação computador 8.000,00 unidade
Móveis de escritório 11.000,00
Ferramentas 3.000,00
Compressor 6.000,00
Peças de reserva 12.000,00

Preço passagem 1,50 por pessoa

PREÇOS DOS INSUMOS COMUNS

 

Tabela 3 – Preços dos Insumos Comuns 

Na tabela 4 estão os valores dos preços dos veículos diferenciados por alternativa. 
 

 

Tabela 4 – Preços dos Veículos Diferenciados por Alternativa 

8. Determinação do Fluxo de Caixa, do Valor  Presente L íquido (VPL) e da Taxa Interna 
de Retorno (TIR) das Alternativas de Investimento 

A tabela 5 apresenta os resultados determinísticos da avaliação das três alternativas 

Vneg = 4.915.587 Vneg = 6.393.625 Vneg = 5.594.728
VPL = 59.587 VPL = 537.625 VPL = 138.728
TIR = 21% TIR = 24% TIR = 21%

Alternativa Diesel Alternativa Diesel/GNVAlternativa GNV

 

Tabela 5 – Síntese dos Resultados Determinísticos 

9.  Análise de Sensibilidade 

Fixando-se o valor do preço do litro do diesel e variando o preço do metro cúbico do GNV 
obtêm-se a porcentagem do preço do combustível GNV em relação ao preço do combustível 

R$
Preço veículo Diesel novo 198.000,00 unidade

Preço veículo Diesel residual 50.000,00 unidade

Preço veículo Diesel novo 198.000,00 unidade
Acréscimo pela opção gás 50.000,00 por unidade

248.000,00 unidade

Preço veículo gás residual 25.000,00 unidade

Preço veículo Diesel novo 198.000,00 unidade
Acréscimo pela opção gás 30.000,00 por unidade

228.000,00 unidade

Preço residual veículo diesel/gás 50.000,00 unidadeA
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diesel. Desta forma pode-se analisar a sensibilidade do investimento através do cálculo do 
VPL para cada relação entre os preços dos combustíveis como mostrado na figura 3.  

Análise de Sensibilidade
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Figura 3 – Gráfico da Análise de Sensibilidade do VPL em relação aos Preços 

Através dessa análise pode-se determinar qual a proporção crítica entre os preços do 
combustível diesel e do combustível GNV que justifica a aquisição de uma frota movida a 
combustível alternativo (GNV) ao invés de uma frota tradicional movida a Diesel. Quando a 
relação for inferior a 74%, ou seja, a direita do ponto de intersecção das curvas referente à 
alternativa ônibus Diesel e a alternativa ônibus GNV, a opção de uma frota movida a 
combustível GNV se torna mais atrativa econômica e financeiramente. Hoje essa proporção 
está em torno de 68 %. 

A opção Diesel/GNV se mostra mais atrativa econômica e financeiramente quando a relação 
for inferior a 70% , ou seja, a direita do ponto de intersecção das curvas da alternativa ônibus 
Diesel e da alternativa ônibus Diesel/GNV. 

12. Análise de Risco pela Simulação de Monte Car lo 
A simulação de Monte Carlo foi realizada usando-se o programa “Crystal Ball ®” .  

Nesse trabalho as distribuições das variáveis de preço escolhidas se baseiam em experiências 
de analistas da Volkswagen Caminhões e Ônibus (Resende – RJ). Na figura 4 são mostradas 
as distribuições de probabilidades dos VPL´s da alternativa a GNV. 

 

Figura 4 – Nível de Certeza da Alternativa Frota GNV 

Para a alternativa Ônibus GNV, o Valor esperado do VPL (medium) é de R$ 217.551,95, 
maior que zero, reafirmando o resultado positivo do cálculo determinístico, mesmo se 
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assumindo valores pessimistas na análise. O desvio padrão é de R$ 969.066,86 indicando um 
nível elevado de risco, mas dentre as alternativas analisadas é o menor valor. A figura 4 
mostra que a probabilidade de inviabilidade dessa alternativa é aproximadamente 41%, sendo 
a menor probabilidade dentre as alternativas analisadas. Analisando a figura 5, verifica-se que 
as variáveis Rendimento GNV e Preço GNV são as mais importantes, ou seja, as que mais 
influenciam no VPL. 

 

Figura 5 – Sensibilidade da Alternativa Frota GNV 

13. Conclusões  

Conclui-se inicialmente, através da análise do Fluxo de Caixa Determinístico que a melhor 
alternativa de investimento seria a aquisição de uma frota de ônibus urbano movido a GNV. 
As demais alternativas também se mostraram viáveis.  

Através da análise de sensibilidade observou-se a relação de preços dos combustíveis a partir 
da qual o investimento em uma frota movida a combustível alternativo se torna viável. 
Somado a isso temos a simulação de Monte Carlo que mostra o Valor esperado, o risco 
através do desvio-padrão e a probabilidade de inviabilidade de cada alternativa de 
investimento, comprovando que a alternativa de frota movida a Gás Natural Veicular é a 
única que apresenta o Valor Esperado positivo e aquela que apresenta a menor probabilidade 
de ser inviável e, portanto a melhor opção.   

Além de ser econômica e financeiramente mais viável, é a que atende sem nenhuma 
modificação ou custo de desenvolvimento significativo às futuras normas regulamentares de 
emissões de poluentes. A alternativa Diesel e Diesel/GNV atendem somente aos padrões 
atuais, o que no futuro pode vir a representar um acréscimo no preço desses veículos devido 
ao custo elevado no desenvolvimento de sistemas menos poluentes. 

Por ainda ser uma tecnologia incipiente, não se pode garantir nem prever com absoluta certeza 
tudo o que pode ocorrer durante a operação da frota. Mesmo assim o cenário atual se mostra 
relativamente favorável à utilização do Gás Natural Veicular.  

Para se avaliar as alternativas com maior precisão seria conveniente a utilização de um 
método que levasse em consideração também os critérios subjetivos de Instabilidade do Preço 
do Combustível, Inovação Tecnológica e Meio Ambiente. O método AHP leva em 
consideração esses fatores, ficando a sua aplicação como sugestão para próximos trabalhos. 
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