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Montadoras investem
nos carros à GNV
A alta no preço dos combustíveis tem
gerado uma forte tendência para a procura
dos veículos econômicos. As descobertas e
estudos de novos combustíveis continuam,
mas montadoras não estão paradas quando o
assunto é atender a demanda e a necessidade
do cliente. Fiat, Volkswagen e General Motors são algumas das marcas que decidiram
apostar nos novos modelos multicombustíveis.
O lançamento mais recente é o Fiat Siena
Tetrafuel, o primeiro veículo do mundo a rodar
com quatro combustíveis: álcool hidratado,
gasolina brasileira (que atualmente possui 20%
de álcool), gasolina pura, como a existente em
outros países da América Latina e Europa, e Gás
Natural Veicular (GNV).
E não pára por aí, o novo Polo Sedan da
Volkswagen acaba de chegar ao mercado e
garante que tem o mais avançado sistema de
conversão GNV. A White Martins, líder no
mercado nacional de GNV e maior fabricante
de cilindros de alta pressão na América Latina,
irá fornecer cilindros e kits de conversão a
GNV. Mas outros modelos de kits também
poderão ser encontrados nas concessionárias
VW, nos modelos Gol, Parati, Saveiro, Polo
Hatch e Kombi. Todos os carros convertidos
para GNV da Volkswagen são triflex (funcionam a álcool, gasolina e GNV).
Pioneira na iniciativa, em 2004, a GM
lançou o modelo o Astra Sedã Multipower 2.0,
o primeiro veículo no mundo produzido em
série com capacidade para rodar com os combustíveis álcool e/ou gasolina - em qualquer
combinação entre os dois - e ainda com o Gás
Natural Veicular (GNV). O modelo é equipado
com o excelente motor 2.0 litros 8 válvulas e

oferece a garantia Chevrolet de fábrica.
Neste mercado, parece que as novidades só
começaram. Recentemente, durante Mostra de
Engenharia do XV Congresso e Exposição Internacionais de Tecnologia da Mobilidade SAE Brasil,
em São Paulo, a principal atração da feira foram
os sistemas bicombustíveis para caminhões,
ônibus e motor-geradores, que permitem ao motor funcionar com diesel ou GNV. É o Multifuel
Diesel+Gás, desenvolvido pela empresa Delphi
em parceria com a Volkswagen caminhões e
com a MWM International Motores.

Indicadores do GNV

De acordo com o Instituto Brasileiro de
Petróleo e Gás (IBP), a frota de veículos a
GNV cresceu 21% relativamente ao ano
passado, enquanto o consumo de GNV, até
julho deste ano, cresceu 18,5% comparativamente ao mesmo período do ano anterior.
Atualmente o Brasil possui a segunda maior
frota de veículos movidos a gás do mundo,
perdendo apenas para a Argentina. Desde
o início da parceria com a Volkswagen, no
final de 2005, mais de 1,3 mil veículos foram
convertidos.

FINAL 2005

3º trim. 2005

3º trim. 2006

216 336

43 210

72 802

1 052 295

1 000 424

1 252 245

1192

1124

1318
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Preço Médio GNV, R$/m3

1,209
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Preço Médio do Álcool, R$/l
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1,405

1,519

Conversões para GNV
Frota Total a GNV
Postos Abastecidos
Consumo Médio GNV, m3/dia

Fontes: ANP, IBP e Abegás

500 mil carros com GNV
O Estado do Rio chega a marca de 500
mil veículos convertidos ao GNV, e no
mês de outubro foi entregue o Certificado
de Registro número 500 mil a um taxista,
numa solenidade realizada no Palácio Guaranabara. Segundo o secretário de Estado de
Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner
Victer, o programa de expansão do GNV

no Estado é um grande sucesso, pois o Rio
de Janeiro, tendo apenas meio porcento do
território nacional, concentra 41% de todos
os veículos movidos a GNV no País. “Cerca
de 20% da frota fluminense de carros já é a
GNV”, explica Victer que o Rio de Janeiro
já representa cerca de 10% da frota mundial
de veículos usando o GNV.

Cresce a rede de abastecimento de GNV
As duas redes mantêm os investimentos em GNV para 2007.
A Rede de Postos Forza saiu de Duque de Caxias para uma área de 1.500 metros
quadrados na Barra da Tijuca. Atualmente, com 30 unidades no Estado do Rio de Janeiro
e faturamento anual de cerca de R$ 130 milhões, a Forza se prepara para expandir e
chegar a 50 postos em 2007. Para isso está previsto um investimento de R$15 milhões.
A Forza, mesmo com a venda de outros combustíveis, tem no GNV o seu carro-chefe. Já
o grupo gaúcho Ipiranga prevê a abertura de 150 postos de GNV até 2011 pelo Brasil.
Hoje, a Ipiranga tem 185 pontos de venda de GNV e inaugura mais 15 ainda este ano.

Comitê de GNV do IBP
participa no Egito do
NGV 2006 e se prepara
para próxima edição,
que acontece no Rio,
em 2008
Representantes do Comitê de GNV
do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo
e Gás) estiveram na cidade do Cairo,
Egito, para participar do evento considerado mais importante no mundo
do setor – o NGV 2006 (em inglês:
Natural Gas Vehicles), em novembro.
Nos três dias de evento, o Comitê
esteve realizando o lançamento do
NGV 2008, que acontece pela 1ª vez
no Brasil, na cidade Rio de Janeiro, em
junho de 2008.
O NGV 2008 - World Congress
and Exhibition – irá receber as princi-
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será organizada pelo Instituto Brasileiro
de Petróleo e Gás, com apoio do grupo
NGV Communications.
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