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Ônibus ecológico / Ecological bus
Secretário de Transportes do Rio de Janeiro 
conhece o ônibus elétrico que poderá servir de
exemplo de transporte para as olimpíadas.

The Transport Secretary of Rio de Janeiro is 
introduced to electric bus that can be an example of
transport to the Olympics games. 

Estatísticas Mundiais
A  Associação Européia divulgou as estatísticas do
continente e globais. Para os próximos anos,
espera-se que uma média de mais de 5 milhões
de veículos a gás sejam incorporados anualmente
ao parque automotor mundial.

A Itália se prepara para
receber os principais 
protagonistas do setor
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Muitos atrativos fazem deste encontro o mais importante da indústria do gás
veicular a nível internacional. O 12º Congresso e Exposição Mundial da IANGV,
sob o lema “Criando uma revolução no transporte”, reunirá as conferências e
debates de maior envergadura para o negócio, junto às empresas mais 

influentes que apresentarão seus produtos e serviços, além de um jantar de gala imperdível e um
tour técnico para conhecer de perto a indústria.

Copergás lança campanha de incentivo / Copergás launches incentive campaing
Em parceria com o Sindicombustíveis-PE e a Associação das Montadoras de
Kit, a Gás, a Copergás lançou no fim do mês de abril, um conjunto de 
medidas que visam estimular o uso de gás veicular no estado de Pernambuco. 
In partnership with Sindicombustíveis-PE and the Kits Installers Association, Copergás
launched in the end of April a series of measures that aim to stimulate the use of
CNG in the state of Pernambuco.
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Copergás investirá cerca de R$ 1 milhão para
subsidiar a instalação de kits de GNV em 1.000
automóveis nos próximos seis meses. O bônus
será de R$ 500, pago à empresa instaladora,

fazendo com que o serviço que custa hoje R$ 2.000 por
carro passe a ser de R$ 1.500. Com essa medida a 
companhia espera estimular o setor.

A empresa também decretou uma queda de 4,91% no
valor do m³ do GNV, aproximadamente R$ 0,06 na
bomba. Com isso, a estimativa é que os postos de 
combustíveis passem a cobrar R$ 1,69 pelo m³, em vez
dos R$ 1,75 atuais.

O presidente da Copergás, Aldo Guedes, explicou que a
redução no preço do combustível gasoso ocorreu após a
aquisição de um gás natural mais barato em leilões 
promovidos pela Petrobras. “Repassamos o lucro do
leilão para o consumidor. Estamos preocupados com a
cadeia”.
Guedes informou que o gás veicular representa 20% do
mercado da Copergás e que somente ocorreu redução
nos preços no GNV porque este é o único segmento
que a companhia participa dos leilões da Petrobras, 
comprando e ofertando o combustível para as dis-
tribuidoras com descontos de até 45%. “Temos retirado

nossa margem de lucro para dar mais incentivo ao uso
do gás veicular”, completou.
O interessado em instalar seu kit, deve procurar uma
oficina especializada, pagar R$ 1,5 mil e, depois, a empresa
que realizar o serviço deverá se dirigir à Copergás, 
apresentar a nota fiscal, certificado do Inmetro e do
Departamento Estadual de Trânsito - Detran para 
receber os R$ 500. 
“Se tivermos o sucesso esperado, nossa idéia é replicar
por mais seis meses o sistema de incentivo” concluiu o
executivo.

A

Estimulando o setor

Copergás lança campanha para
estimular o uso de gás veicular
no estado de Pernambuco 

opergás will invest approximately R$ 1 million in
subsidizing the installation of CNG kits in 1,000
vehicles within the next six months. The bond will
be of R$ 500 paid to the installer company, 

therefore the service that currently costs R$ 2,000 per car will
cost R$ 1,500. With this measure the company expects to
stimulate the sector. The company also resolved a 4.91% fall
in CNG price, a decrease of approximately R$ 0.06 at the
pump. With this, the estimate is that the refueling stations will
charge R$ 1.69/ m³ instead of the current R$ 1.75. 
The chairman of Copergás, Aldo Guedes, explained that the
reduction in the price of the CNG occurred after the 
acquisition of cheaper natural gas at auctions held by
Petrobras. “We passed the profit obtained at the auctions on
to the consumer. We are worried about the chain”. 
Guedes informed that NGV represents 20% of the Copergás
market and that reduction in CNG price occurred only
because it is the only segment with which the company 
participates in Petrobras auctions, purchasing and offering the
fuel to distributors with discounts up to 45%. “Moreover, we
have eliminated our profit to give more incentive to the use of
NGV”, concluded the chairman. 
All drivers interested in installing the kits should look for a 
specialist workshop and pay R$ 1,500. Then, the company
performing the service should go to Copergás, submit the
invoice, the certificate of Inmetro and of the State Transit
Departmen – DETRAN, to receive R$ 500. 
"If we succeed as expected, our idea is to continue the 
incentive system for another 6 months," ended the executive.

The Companhia Pernambucana de Gás – Copergás, in
partnership with the Pernambuco Union of Oil Derivatives
Retailers - Sindicombustíveis-PE, and the Kits Installers
Association launched last Friday a series of measures
that aim to reactivate the CNG chain of the state.

C

Boosting the segment
Copergás launches campaign
to stimulate the use of CNG

Presidente da Copergás, Aldo Guedes

A Companhia Pernambucana de Gás - Copergás em parceria com o Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Pernambuco - Sindicombustíveis-PE e a
Associação das Montadoras de Kit a Gás lançou no fim do mês de abril, um conjunto de medidas
que visam reaquecer a cadeia do gás veicular no Estado. 
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secretário de Transportes, Júlio
Lopes, viajou e aprovou o ônibus.
Para Lopes, estes veículos 
movidos a hidrogênio vão ao

encontro de esforços do Governo em
expandir o uso de combustíveis não 
poluentes.

Esses veículos atingem a mesma 
velocidade de um ônibus convencional,
movido a diesel, e ainda são equipados
com uma boa estrutura de acessibilidade,
disse o secretário. É um orgulho saber
que temos em nosso estado, técnicos tão
capacitados e habilitados para desenvolver
equipamentos de tal nível tecnológico,
acrescentou. 

O professor e coordenador do 
laboratório de hidrogênio da universidade,
Paulo Emilio Miranda, explicou que o
ônibus possui uma pilha combustível que,
após ser alimentada com hidrogênio e
oxigênio, produz eletricidade que faz o
veículo funcionar. 

Também informou que o ônibus é dotado
de piso baixo e acesso para cadeirantes,
possuindo autonomia para rodar até 300
quilômetros sem a necessidade de recarga

e podendo atingir até 100 quilômetros
por hora. 

A Secretaria de Transportes em parceria
com a CEG, Petrobras e Bosch também
estuda converter os veículos pesados
movidos a diesel para gás natural. Com o
uso do energético é possível economizar
cerca de 30% no consumo do combustível
e substituir até 90% do diesel por gás 

O secretário estadual de Transportes, Julio Lopes conheceu o ônibus movido a eletricidade e hidrogênio, desenvolvido por engenheiros da Coppe/Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O veículo tem autonomia para circular até 300 quilômetros sem abastecer, em uma velocidade de até 100 km/h.

O

Sustentabilidade

Secretário de transportes do Rio de Janeiro conhece
ônibus elétrico que poderá ser usado nas Olimpíadas  

O Secretário de Transportes do 
Rio de Janeiro, Julio Lopes e um dos

engenheiros da Coppe/UFRJ durante a
viagem no ônibus elétrico

Ônibus elétrico pode ser usado nas Olimpíadas 

he transport secretary, Julio
Lopes, went for a ride on the bus
and approved it. For Lopes, these
vehicles powered by hydrogen

help the Government's efforts to expand
the use of clean fuels.

These vehicles reach the same speed as a
conventional bus, powered by diesel, and
they are equipped with a good structure of
accessibility, said the secretary. It makes us
proud to know that there are well trained
and qualified technicians capable of 
developing high-tech equipment in our
state, he added.

The professor and coordinator of the
University’s hydrogen lab, Paulo Emilio
Miranda, explained that the bus has a fuel

cell system which, after being powered by
hydrogen and oxygen, produces electricity
that makes the vehicle work. He also
pointed out that the bus is equipped with
low floor and wheelchair access, with a
300 km driving range and 100 km/h
speed.

The Rio de Janeiro Transport Department,
in partnership with CEG, Petrobras and
Bosch, is also studying the possibility of
converting diesel Heavy-Duty vehicles to
natural gas. With the use of this fuel, it is
possible to save 30% in consumption and
replace up to 90% of diesel.

The technology is really appreciated by the
segment because it allows the 
simultaneous use of gas and diesel.

The State Secretary of Transport, Julio Lopes, was introduced to a bus
powered by electricity and hydrogen, developed by engineers from
Coppe/Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ. The vehicle has a
300 kilometers driving ranging, at a speed of 100 km/h.

T

Sustainability

The Transport Secretary of Rio de
Janeiro is introduced to electric bus
that may be used in the Olympics games 
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setor do gás veicular está
otimista e isso se deve ao
interesse demonstrado por
algumas concessionárias,

localizadas especialmente no Nordeste do
Brasil, que pretendem expandir a venda de
gás. Com isso é possível investir no
crescimento das redes de distribuição e
atender outros clientes industriais e
comerciais. 

Para Rosalino Fernandes, presidente da
ALGNV (Associação Latino Americana de
Gás Natural Veicular) e coordenador do
Comitê de GNV do IBP (Instituto
Brasileiro do Petróleo, Gás e
Biocombustíveis) a tendência é crescente.

Fernandes ressaltou que as perfurações
que vêm sendo feitas nos poços da
camada pré-sal também contribuem para
estimular o uso do combustível gasoso.

“Sem dúvida, é um fator extremamente
positivo no sentido de estimular a
utilização de gás. Até por questões
ambientais. Em vez de queimar o gás, é
melhor você usar o gás de uma forma

De acordo com dados informados pelo coordenador do Comitê de GNV do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - IBP e
presidente da Associação Latino Americana de Gás Natural Veicular - ALGNV, Rosalino Fernandes, o número de veículos convertidos para gás veicular
chegou próximo de 3 mil em março, o que elevou a frota nacional para 1,64 milhão de veículos movidos ao combustível gasoso.

O

Tendência de crescimento

Brasil já conta com 1,64 milhão de veículos
convertidos para gás natural veicular

eficiente, gerando energia, como é o caso
do uso automotivo”.

O executivo também destacou o trabalho
que a Associação Brasileira das Empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado  -
Abegás,  tem feito no sentido de estimular
o uso de gás veicular, inclusive para
veículos pesados.

Apesar dos recentes aumentos no preço
do energético em alguns estados
brasileiros, Fernandes lembrou que é
importante que o consumidor preste
atenção no desempenho do veículo.  

Fazendo uma comparação, com 1 m³ de
gás é possível rodar, em média, 13
quilômetros; já com 1 litro de gasolina ou
1 litro de álcool, a autonomia é bem
menor, 10 e 7 km respectivamente.

“Em vez de avaliar pelo desempenho do
veículo para aquele determinado
combustível, o consumidor olha para o
preço de um e de outro e compra o mais
barato. Muitas vezes, ele sai perdendo”,
concluiu. Cresce o número de veículos circulando com gás veicular em todo país 
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município carioca de Angra dos Reis terá até o
final do ano, postos de abastecimento de gás 
natural veicular. A informação foi dada pela 
assessoria de Imprensa da CEG/CEG-Rio, depois

que a empresa participou, de uma audiência pública na
Câmara Municipal sobre o assunto. 

A expectativa é de que após a implantação dos pontos de
abastecimento, o número de veículos movidos por esse
combustível na cidade cresça. Até abril deste ano, o
Detran registrava 1.975 veículos equipados com o kit gás
e emplacados no município.

A localização dos postos ainda está sendo estudada, mas
um deles deve ficar em um dos acessos à cidade, 
justamente para atender à demanda dos turistas, pois, por
tratar-se de uma cidade turística, o município deverá ter
logo de início, uma demanda maior pelo energético, 
formada por veículos que pertencem aos visitantes da
cidade.

A proposta inicial é atender ao mercado de Angra com o
gás natural comprimido. O combustível será transportado
em caminhões pela empresa Neogas, em um sistema
chamado ponto a ponto. A distribuição do GNC a granel
é considerada uma alternativa para estimular o 
desenvolvimento de novos mercados no país, 
especialmente em locais onde não há infra-estrutura de
transporte e distribuição.

A previsão é de que dois postos de gás veicular sejam
atendidos em Angra. A escolha do estabelecimento será
feita pela Neogas que levará em conta a localização do
posto, capacidade para comportar a carreta e impactos
da atividade na vizinhança. De acordo com a CEG-Rio, o
transporte do combustível por carretas não implica no
aumento de preço para o consumidor.

De acordo com informações da assessoria de
Imprensa da Companhia de Gás do Rio de
Janeiro – CEG/CEG-Rio, o município de Angra dos
Reis, localizado na região sul fluminense do 
estado do Rio de Janeiro, contará com postos de
abastecimento de gás veicular até o final do ano.  

O

O gás chegará em caminhões 

O município de Angra dos Reis terá posto de
gás natural veicular ainda em 2010

Atualmente o município conta com 1.975 veículos equipados com o kit gás

pós a realização da NGV 2010 Roma, é o
momento de contar em detalhes tudo que 
aconteceu neste grandioso evento que se 
realizou na capital italiana. 

As novidades, inovações e tecnologias que foram 
apresentadas e que já fazem parte do know-how de um
bom investimento. E ainda, destacar a região sudeste do
Brasil, uma região que merece destaque para o setor 
automotor do gás natural. 

Não fique de fora, venha conhecer e participar de nossa
edição.  Faça parte do mercado mais atrativo e que se 
preocupa com a economia e o meio ambiente.

Entre em contato e solicite gratuitamente a pauta 
publicitária e tarifas de anúncios. 

Visite www.ngvgroup.com ou por e-mail: 
info@folhadognv.com
Tels: + 55 21 8572-1086

A

Destaques e
Novidades  



á está tudo preparado para a
NGV2010 Roma, o encontro que
marcará o início de uma “década
dourada” para o gás veicular e

que acontecerá de 8 a 10 de junho na
Nuova Fiera di Roma. 

Graças a um valioso trabalho de 
convocatória mundial, mais de 200 
empresas e organismos, entre papers e
expositores, apresentarão seus produtos,
projetos e idéias provenientes de mais de
50 países. É, sem dúvida, a maior
exposição de GNV do ano em todo o
mundo.

As atividades 

No pavilhão 11 da Noueva Fiera de Roma
receberá a Expo, que conta com mais de
5 mil m2 nos que estarão presentes todos
os rubros da indústria mundial. A mostra
oferecerá um cenário único, no qual as
empresas mais importantes dos cinco
continentes apresentarão seu arsenal de
equipamento, produtos e serviços, e ao
qual poderá ser acessado de maneira 
gratuita.  

Simultaneamente, acontecerá um 
prestigioso Congresso, no pavilhão 10,
onde destacados especialistas e líderes do
segmento de todo o mundo dissertarão
sobre os temas que marcarão o pulso do
negocio. As conferências serão efetivas
disparadoras de debate nos quais serão
abordados uma grande variedade de 
tópicos e temas chaves para o 
desenvolvimento da indústria. 

Entre as atividades que complementam o
encontro, cabe destacar o tour técnico –a
ser realizado nas instalações de um dos
postos de serviço de GNC da empresa
de transporte Atac Roma- e o jantar de
gala no Castelo Sant’Angelo, que promete
ser uma noite memorável para todos os
presentes. 

Finalmente, a organização do mega evento
também inclui o Partners’ Program,
através do qual se oferece uma série de
atividades destacadas para todos aqueles
que acompanham os participantes do 
congresso. Uma vez inscritos neste 
programa, contarão com vantagens que
lhes permitirão desfrutar e participar -
junto aos delegados- dos momentos mais
atraentes do encontro.

Os delegados

Particularmente, os que poderão utilizar
plenamente -para seu proveito e o de sua
companhia- tudo o que este evento tem
para dar, serão aquelas pessoas que se
inscreveram como delegados. 

Estes são os únicos que poderão ter 
acesso a todas as atividades previstas para
o evento. Sua entrada na Exposição e nas

Conferências é irrestrita e sua inscrição
inclui traduções simultâneas em 
inglês-italiano e serviços de lunch e coffee
break para cada uma de suas jornadas.

O traslado também está facilitado pela
organização, que fornecerá charters 
gratuitos desde o hotel para a feira (e vice
versa). Os delegados receberão, também,
uma pasta oficial do evento com o 
programa geral das conferências, o 
catálogo da exposição, o programa de 
início de sessões das conferências e da
cerimônia de inauguração da exposição, as
entradas e o programa do jantar de gala,
folhetos de turismo a respeito da Itália e
sua cidade capital, elementos para poder
tomar notas e uma edição especial da
revista The GVR.

Mais benefícios

A NGV2010 Roma será também o marco
ideal para que os empresários ampliem
sua rede de contatos comerciais e
assinem acordos. Além disso, terão a 
possibilidade de escutar as opiniões de
especialistas, iniciarem discussões sobre as
problemáticas atuais do setor e conhecer
a forma de penetrar nos novos mercados
internacionais.

O evento é sem dúvidas o portal para
uma década que promete ser um êxito
para a indústria, já que se espera que nos
próximos 10 anos sejam somados 54 
milhões de veículos a gás natural ao 
parque mundial.

Como resultado, este encontro planta
uma visão internacional e heterogênea do
negócio, que marcará a maneira de atuar
no presente e programar o futuro. 
Por isso mesmo, ninguém pode perder o
privilégio de estar e pertencer ao coração 
estratégico do GNC.

No fechamento desta edição faltavam apenas dias para o 12º Congresso e Exposição Mundial da IANGV, um evento que
envolverá os setores mais representativos da indústria do metano. Sob o lema “Criando uma revolução no transporte”, as 
conferências prometem ser verdadeiras plataformas de discussão e debate dos maiores especialistas no assunto, enquanto que
no pavilhão expositor se encontrarão as empresas mais destacadas que apresentarão inovadoras tecnologias a todos os 

presentes. O programa do evento também inclui atividades extras como um luxuoso jantar de gala e um atrativo tour técnico.

J

Palpitando NGV2010 Roma

O encontro internacional onde o GNV se reinventa
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PROMOÇÕES ESPECIAIS

Além do Congresso e Exposição, este
evento internacional apresenta uma
série de propostas complementárias
para que as empresas possam se
destacar ainda mais, como é o caso
das salas comerciais.
Os organizadores da NGV2010 Roma
montaram uma sala climatizada para
recepções comerciais e empresariais
com capacidade para 100 pessoas,
localizada no Pavilhão Nº 11, de onde
será possível ver os estandes da Expo
– como se fosse uma varanda-. Sua
reserva será feita em módulos de 90
minutos e irá dispor de um cartaz de
fundo, mesas para os apresentadores e
o mobiliário correspondente. 
O programa das salas comerciais será
incluído na agenda do programa e catál-
ogo oficial do evento, assim como no 
website, emails massivos e pro-
moções.

O BERÇO DO METANO

A Itália é o berço da indústria do gás
natural veicular. Seus 80 anos de 
desenvolvimento e utilização de
unidades a gás natural proporcionam a
melhor carta de apresentação para a 
celebração do 12º Congresso e
Exposição Bienal da IANGV.

A paixão italiana por automóveis é
mundialmente conhecida e se reflete na
taxa de veículos registrados -1,7 por
cada 2 habitantes-. Ao mesmo tempo,
inclui uma crescente paixão pelos 
veículos a gás natural, com mais de 700
mil unidades com este combustível 

circulando nas ruas e estradas do país.
Além disso, a Itália também é líder a
nível mundial por contar com as 
melhores montadoras que produzem
veículos a GNC de fábrica, como é o
caso da Fiat ou Ivecco, entre outras. 

Como tal, a indústria italiana de GNC
representa um importante pano de
fundo para a reunião de delegados de
todo o mundo que irão expor conhecimentos,
compartilharão experiências, explorarão
oportunidades de negócios e 
participarão ativamente na “Criação de
uma revolução no transporte”.
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Na segunda-feira, 7 de junho, os organizadores do 12º Congresso e Exposição Mundial da IANGV oferecem a todos os interessados
um tour técnico em um dos postos de serviço da empresa de transporte italiana Atac Roma. Lá, poderão observar como se abastece
a frota de ônibus a gás natural mais numerosa do velho continente

odos os dias cerca de 400 ônibus
a GNV transitam pelas ruas de
Roma. Mais da metade destes
veículos são abastecidos no posto

de serviço Tor Pagnotta, pertencente a
Atac Roma, empresa que maneja o 
transporte público de passageiros na 
capital italiana. 

Os condutores dos ônibus
abastecidos na Tor Pagnotta
realizaram um curso 
especial -na Atac Roma- a
respeito de veículos e 
combustíveis limpos.

Neste lugar, os organizadores da
NGV2010 Roma complementarão seu
programa de conferências e exposições
com um tour técnico, no qual os 
visitantes interessados poderão conhecer
de perto como opera uma das mais
importantes frotas de ônibus a GNV do
mundo.

A visita oferecida acontecerá durante a
manhã da segunda-feira 7 de junho e se
realizará tanto em italiano como em
inglês. 

Durante o tour, será possível apreciar o
funcionamento dos veículos e do posto,
assim como também será explicado aos

visitantes que os condutores dos ônibus
que são abastecidos no Tor Pagnotta
devem realizar um curso especial -na Atac
Roma- a respeito de veículos e 
combustíveis limpos.

Segundo informações da Atac Roma, a
decisão de impulsionar um transporte
urbano sustentável se reflete em sua frota
de ônibus ecológicos que diariamente 
percorrem as ruas históricas de Roma.

Definitivamente, isto representa a 
experiência mais avançada no mundo em
termos de transporte público limpo e
ecológico e, por sua vez, consolida a Itália
como referência da indústria e como o
“berço do metano”. Atualmente, Roma
conta com a maior frota de ônibus a GNV
de toda Europa.

A decisão de impulsionar
um transporte urbano 
sustentável se reflete em
sua frota de ônibus 
ecológicos que diariamente
percorrem as ruas históricas
de Roma.

Para acessar o programa do tour técnico
e registrar-se, por favor entrar em
http://www.ngv2010roma.com/en/activi-
ties.php.

T

Tour técnico com Atac Roma 

Conheça como operam diariamente 237 ônibus
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o evento mais importante do ano
em matéria de GNC se junta um
atrativo sumamente interessante:
um jantar de gala no milenário

Castel Sant'Angelo, organizada pela mega
empresa energética italiana Eni, que é o
principal patrocinador da NGV 2010
Roma.

Em 9 de junho os delegados das 
conferências e os inscritos no programa
de acompanhantes chegarão ao castelo
trasladados em ônibus a GNC. Ali serão
recebidos com um elegante cocktel de
boas vinda no pátio da fortaleza, no que
se destacarão os mais seletos vinhos 
italianos, canapés e frios regionais. Após,
será a vez do prato principal, servido nos
históricos bastiões de San Marco e San
Mateo. Ali, os convidados desfrutarão,
entre outras cosas, das típicas e mais finas
pastas italianas. A mesa de sobremesas
será oferecida novamente no pátio. 

A vestimenta de todos os presentes 
também estará de acordo com a ocasião.
Os cavalheiros deverão levar smoking,
enquanto que as damas deverão usar
vestidos longos. 

Mas o encontro será muito mais que um
banquete de luxo, já que o histórico
cenário abrirá suas portas para que todos
os presentes tenham a oportunidade de
percorrer o único castelo da cidade de
Roma e deslumbrar-se ante esses corre-
dores cheios de história e lendas, que
atraem milhões de visitantes a cada ano. 

Passeio histórico

Para aproveitar ao máximo cada 
momento desta mágica estadia a beira do
Tíber, os convidados ao jantar contarão
com guias bilíngües que os levarão a 
percorrer as luxosas habitações papais,
admirar as coleções de armas, pinturas,
objetos e esculturas, desfrutar das
numerosas exposições e contemplar os
antigos mausoléus imperiais. 

Na primeira das cinco plantas desta torre
cilíndrica, os visitantes poderão apreciar
uma rampa de cerca de 125 metros, que
conduz aos quartos onde se conservam
os restos de alguns imperadores romanos.
No segundo nível, será possível 
compreender como se armazenavam 
alimentos quando o castelo funcionava
como principal centro da cidade. 
Na terceira planta, os visitantes se 
encontrarão com objetos militares;
enquanto que na quarta percorrerão as
dependências papais e alguns frescos de
artistas da escola de Rafael. 

Para lá de todo isto, é muito provável que
o piso superior se transforme no favorito,
já que de lá é possível contemplar toda
Roma e desfrutar de uma das melhores
vistas da cidade. Diante de uma paisagem
dos sonhos, o castelo oferece um belo
terraço, coroada por uma escultura que
comemora a aparição de um anjo durante

a Idade Media e que dá nome a 
imponente fortaleza (ver quadro 1).

Mausoléu imperial

No ano 123 D.C., o então imperador
romano Adriano pensou em construir um
mausoléu que pudesse ser utilizado por
ele, sua família e seus sucessores. Foi
assim que, sob a direção do arquiteto
Demetriano, começou a edificação do que
mais tarde seria o castelo Sant'Angelo. Ao
morrer Adriano -antes de sua 
culminação- o mausoléu foi completado
pelo imperador Antonino Pío em 139,
que, além disso, decidiu colocar acima da
torre central a figura em bronze do
defunto imperador montado sobre uma
quadriga. 

As cinzas de Adriano foram colocadas ali
um ano depois de sua morte, junto com
as de sua esposa Sabina e seu filho 
adotivo, Lucio Elio. A partir desse 
momento, os restos dos sucessivos 
imperadores também foram postos no
mausoléu. O último imperador a ser
sepultado foi Caracalla, no ano 217 D.C. 

Fortaleza militar

Quase no início do Medievo, o mausoléu
deixou de ser uma tumba imperial. Torres
e muralhas foram construídas durante o
reinado do imperador Aureliano, próximo
ao ano 403, e um baluarte defensivo se
edificou como proteção as invasões 
bárbaras. Apesar disto, os chamados
saqueadores “bárbaros” acabaram com
urnas e cinzas em 410, enquanto que os
godos destruíram o bronze decorativo e
estátuas de pedra quando a cidade foi 
sitiada em 537. 

Uma conservação peculiar, contudo, são
os restos de uma urna funerária (muito
provavelmente a de Adriano), a qual foi
reciclada pelo Vaticano no início do
Renascimento para tornar-se passagem
para o famoso corredor que une o 
castelo com a Basílica de São Pedro.
Lamentavelmente, depois de tantas 
reformas e invasões, grande parte do con-
teúdo da tumba e da decoração original
se perdeu.

Refúgio papal

Em 1277 a propriedade passou para as
mãos da igreja católica. Os papas se
encarregaram da construção de um 
corredor coberto, chamado Passetto di
Borgo, conectado aos Palácios Vaticanos, o
qual iria ser utilizado como uma via de
escape em caso de que os mesmos 
fossem assaltados, o que ocorreu em
1527, quando o papa Clemente VII resistiu
ali durante seis meses o assédio do
Imperador Carlos V.

Ante qualquer iminente ataque ao
Vaticano, o castelo Sant'Angelo tinha a

missão de proteger não só aos papas mas
também a suas riquezas: a sala do tesouro
no centro da fortaleza era uma espécie de
cofre para a Roma do Renascimento. O
castelo também foi usado para armazenar
enormes reservas de alimentos e bebidas,
que seriam utilizados em caso de ataque e
isolamento prolongado. 

Crimes e castigos

Na época da Inquisição, os pátios internos
do castelo foram tristemente célebres ao
tornar-se cenário de centros de 
execuções. Enquanto isso, os presos que
não chegavam a ser executados morriam
de fome e sede ou pelas terríveis torturas
aplicadas naquelas celas húmidas e
escuras. 

Giordano Bruno, matemático e
astrônomo italiano, foi um de seus tantos
prisioneiros e a quem a Igreja considerou
perigoso por suas teorias heréticas.
Permaneceu ali por 6 anos até ser 
condenado na fogueira do Campo dei
Fiori no ano 1600. Mais tarde, depois da
criação do Estado italiano, a prisão se
tornou um quartel militar. 

Museu Nacional

Atualmente, o Castelo Sant'Angelo é um
dos monumentos arquitetônicos mais 
visitados de Roma e, desde 1925, sede do
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo,
que conta com exposições e mostras
abertas todo o ano.

Depois de tantas mudanças ao longo dos
séculos, o milenário e imponente castelo
permanece de pé e assentado em um
complexo labirinto subterrâneo de
habitações, varandas, escadas e pátios que
constituem sua estrutura atual e que
fazem que realmente valha a pena 
transitar até o último centímetro. 

Sem dúvidas, o jantar de 9 de junho será
um evento muito particular para todos os
presentes, quando chamada “cidade 
eterna” empresta parte de seu valioso
legado histórico para fazer dessa uma

noite inesquecível.

Os delegados que assistirem a12ª Conferência e Exposição Bienal da IANGV em junho próximo serão convidados a um jantar de gala, organizado
pela Eni (patrocinador principal do encontro), no majestoso Castel Sant'Angelo. Este edifício emblemático foi a tumba de imperadores romanos, uma
fortaleza militar durante as invasões bárbaras, um refúgio para os tesouros do Vaticano -e inclusive- um centro de execuções na época da Inquisição.
É um dos máximos centros de atração turística da península itálica e seu percurso, a cargo de guias do lugar, será uma experiência fascinante.

A

Um castelo de sonho para acolher os participantes

Roma se veste de gala para uma festa única

Castel Sant'Angelo

O CASTELO DO ANJO

Segundo a lenda, o atual nome do
castelo vem do ano 590, quando uma
grande peste assolou a cidade de
Roma. Naquele momento e durante
uma procissão religiosa, o papa
Gregorio Magno foi testemunha da
aparição de um anjo que posou sobre
o mausoléu. Era o Arcanjo São Miguel,
que sobre o topo do castelo embain-
hou sua espada em representação do
fim da epidemia. 

A história viajou através dos séculos,
até que em 1536 o Vaticano encar-
regou o escultor Raffaello da
Montelupo a criação de uma estátua
de mármore do anjo -com a espada
incluída- para comemorar a aparição. 

No entanto, em 1753 esta figura foi
substituída pela obra em bronze de
Peter Anton von Verschaffelt sobre um
desenho de Bernini. Esta última,
todavia, se encontra em seu lugar
original, enquanto que a de Montelupo
pode ser vista em um pátio interno
do castelo.
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maior parte do espaço da
exposição estará ocupada por
companhias estrangeiras, cerca de
70%, enquanto que o restante

estará integrado por empresas do país
anfitrião. A mostra será visitada –a maioria
deles pela primeira vez- por 
representantes de nações africanas como
Egito, Marrocos, Argélia, África do Sul,
Nigéria, Costa de Marfim, Tanzânia e
Suazilândia. Também, da Ásia-Pacífico 
apresentarão seus produtos e serviços
Turquia, Índia, China, Paquistão, Nova
Zelândia, Coréia, Emirados Árabes, entre
outros.

Além da Itália, alguns dos países 
tradicionais representados na mostra da
NGV2010 Roma são: Alemanha, Argentina,
Brasil, Canadá, França, Estados Unidos,
Inglaterra, Suécia e Áustria. Também
estarão presentes Polônia, Suíça, Noruega,
Espanha, Bélgica e Holanda.

A lista completa, a seguir.

Da Itália, estarão presentes: OMVL, 
MTM-BRC, Fornovo Gas, Cavagna Group,
Metatron, OMB-FARO-RAIL-RAM, AEB
srl, Idromeccanica, Dresser Wayne, CMV
srl, Emerson Process Managment, Safe,
Landi Renzo, Tenaris, Tartarini, Eni,
Endress+Hauser Italia Spa, Emergroup,
Atac Roma, Zavoli, BRC Fuelmaker, Matrix,
Lazzero Tecnologie, Stafetta Quotidiana,
Belletti Editore, G.I.&E., Cramaro Italia &
Cryotrucks, Vanzetti Engeneering, Polargas
srl, Gemels srl, RTI, Composite Technical
Systems e Iveco Irisbus .

Irão expor também suas tecnologias as
empresas argentinas TA, GNC Galileo,
Kioshi, Aspro, GN Group, Pump Control,
Airblast; a brasileira Mat Incêndio;  as
alemãs TÜV Saarland automobil GmbH,
Weh GmbH Gas Technology, xperion
ALPHA Composites GMBH e Bujscholtz;
as americanas Swagelok, ITT Conoflow,
Angi Energy e Gilbarco; as chinesas CNG
Part Co Ltd (CNGauge), Zhejiang Jindun
Pressure Vessel Co., Beijing Tianhai
Industry Co. Ltd e Sinoma Science &
Technology (Suzhou); as coreanas
Motonic, Kwangshin e DK Tech; do
Canadá IMW e Xebec; e as francesas
Cryostar e Ullit.

Também confirmaram sua presença
Raufoss/Ragasco (da Noruega), 3B
Fibreglass (da Bélgica), ROTAREX
Automotive (de Luxemburgo), Vitkovice
Cylinders (da República Tcheca),
Greenfield (da Suíça), EKC International
FZE (de Dubai-Índia), Couth (da Espanha),
Luxfer (do Reino Unido), LMF (da 
Áustria), Aldesa Autogas Equipments (da
Turquia), DieselGas International (da Nova
Zelândia), RHPS (da Holanda) e Versus
Gas (da Polônia).

Além disso, contarão com estande
próprio as seguintes organizações: IANGV
(Associação Internacional de GNV),
NGVA Europe (Associação Européia de
GNV), Consorzio NGV System
(Consórcio Italiano de GNV) e o 
evento NGV2012 Chuncheon, 
enquanto que o projeto europeu 
Greener Cities também terá seu 
espaço. 

Fabricantes de compressores, equipamento integral para postos, kits de conversão, cilindros, válvulas e todos aqueles responsáveis pela oferta produ-
tos e serviços relacionados com o GNV apresentarão as últimas tecnologias nos 3.500 m2 de estandes. Até o fechamento desta edição já haviam
confirmado sua presença empresas de transporte, montadoras, empresas de certificação e meios de comunicação especializados, entre outras
empresas da indústria.

A

De Roma ao mundo inteiro

Protagonistas da Exposição Mundial

NOSSO ESTANDE

Em frente a área da sessão de posters,
vizinho a “piazza metano” e próximo ao
refeitório exclusivo para delegados,
estará localizado o estande de NGV
Communications Group. Este será 
passagem obrigatória dos visitantes, por
sua proximidade a uma das duas saídas
do pavilhão que conectam com a área
externa da exposição.

O espaço da empresa será, também, 
centro de diversas atividades, como por
exemplo, a entrega de prêmios aos três
melhores papers das Conferências que
acontecem no pavilhão 10 da Nuova
Fiera di Roma, simultaneamente com a
Exposição.

No estande também serão realizados os
atos de assinatura de acordos para a
organização de futuras exposições 
internacionais. Além disso, na casa do
NGV Communications Group serão
entregues os kits de imprensa aos 
jornalistas que chegarão de todo o
mundo. 
Será também o ponto onde ajudará a
imprensa local e internacional a se 
informar de todo o ocorrido tanto nas
Conferências como também sobre os
feitos mais relevantes da Expo.

Desde este espaço, além de atender aos
jornalistas de outras mídias, se realizarão
entrevistas com os protagonistas da
indústria (empresários, especialistas, 
funcionários e representantes de
câmaras e associações - entre outros-).

The GVR, como mídia oficial, estará a
cargo da cobertura integral do evento.
Mas, por se tratar de uma revista que faz
parte de um grupo comunicativo integral,
estará apoiado pela redação internacional
do NGV Communications Group. 



Maio 201012

PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS

▲

Terça-feira, 8 de Junho
09:00 – 10:00 Conferência – Cerimônia de Abertura. Sala de Plenários, Sala F

Ministro do Governo Italiano
Richard Kolodziej – Presidente, IANGV; Presidente, NGVAmerica
Vanni Cappellatto – Presidente, Consorzio NGV System Italia
Diretor Executivo da eni
Guido Rossignoli - Diretor Geral, ANFIA (Associazione Nazionale Filiera 
Industria Automobilistica) - National Automotive Association (Itália)
Claudio Kohan – Diretor, NGV Communications Group 

10:00 – 10:30 Coffee Break

10:30 -12:00 Sessão Plenária de Abertura – Sala de Plenários, Sala F

Moderador – Richard Kolodziej – Presidente, IANGV; Presidente, 
NGVAmerica 
Gás Natural Veicular – Criando uma Revolução no Transporte
A partir dos benefícios ambientais, econômicos e de segurança energética já provados 
nos veículos a gás natural, a indústria do GNC se encontra mais para lá da ‘fase 
inicial’ e entra em um período de crescimento sustentável. Em muitos mercados, a 
penetração do GNC supera 5% do total de  veículos, com vista a tornar-se em um 
combustível de uso convencional.  Como imitar esta realidade em outros lugares? Esta 
sessão plenária de abertura marca o tom da conferência, com exemplos de êxito 
rotundo e um modelo de  negócios que alcançou um sucesso extraordinário em 
nichos de mercado.
Um breve repasso do estado da Indústria Global do GNC
A média mundial de veículos a GNC cresceu mais de 1.5 milhões anualmente durante
os últimos 4 anos. Isto é mais que a frota intera mundial a GNC de 10 anos atrás.  
Neste breve repasso, Rich Kolodziej descreve as dinâmicas do mercado atual e os 
fatores que contribuem para o extraordinário momento da indústria.

Andrew Littlefair – Presidente & CEO, Clean Energy (EUA); Presidente, 
NGVAmerica
Não venda o problema – Venda a solução. Um modelo de 
negócios exitoso em andamento.
Com um enfoque piramidal, dirigindo-se a usuários de alto fluxo, Clean Energy, a 
maior companhia fornecedora de gás natural para transportes da América do Norte 
construiu seu negócio que oferece a seus clientes soluções práticas e completas para 
a adoção de veículos a gás natural. Enquanto que as soluções podem diferir entre si, o 
modelo e a filosofia destas podem ser imitadas quase em qualquer parte do mundo.
Francesco Caria - Planejamento Comercial, Desenvolvimento de Finanças e 
Serviços de Gestão Técnica e Energética (Itália);Vice Presidente, IANGV.
Uma questão de equilíbrio – A história do sucesso italiano até 
nossos dias
A Itália dispõe de uma rede nacional de abastecimento de GNC de mais 670 postos 
e mais de 580.000 veículos em circulação. Com mais de 6% de automóveis novos a 
gás natural vendidos no país, o equilíbrio italiano entre infra-estrutura, disponibilidade, 
economia e política serve como exemplo para o resto do mundo.Terça-feira, 8 de Junho

12:00 – 13:00 Abertura da Exposição e Recepção de Boas vindas
14:00 – 15:30 Reportes por País - Ásia – Sala A

Moderador – Brett Jarman – Diretor Executivo IANGV 
Lee Giok Seng – Associação Ásia-Pacífico de GNV (ANGVA)
Panorama sobre o mercado Ásia-Pacífico de GNV
Shahzad Iqbal – Autoridade Reguladora de Petróleo e Gás (OGRA)
Paquistão
Willis Guan (TBC) – Centro de Pesquisa Automotora e de Tecnologia da 
China (CATARC) 
China

Segurança e Qualidade – Sala H

Moderador – Alex Lawson - IANGV 
Diego Goldín – ProGNC (Argentina)
Diferentes realidades para a implementação do GNC tanto em economias avançadas 
como em países menos desenvolvidos
Hien Ly – Diretor Técnico, CFS International Pty Ltd, NGV Consulting (Austrália)
Panorama sobre Segurança em veículos a GNC 
Aldo Bassi – S.IN.TE.S.I. AB S.r.l. (Itália)
Novas Tecnologias, Regulamentações e Normas em Veículos a GNC
Olivier Bordelanne – Project Leader, GDFSUEZ (França)
Estudo comparativo do Risco Inerente em ônibus a GNC em túneis

15:30 – 16:00 Coffee Break

16:00 – 17:00 Tecnologia Bicombustível e Misturas – Sala A

Moderador – Aldo Bassi – S.IN.TE.S.I. AB S.r.l. (Itália)
Giovanni Pede – ENEA (Itália)
Mistura de hidrogênio/gás natural em ônibus: resultados experimentais no transporte 
e análise completa do ciclo do combustível
Michele Gambino - Instituto Motori CNR (Itália)
Uso de mistura hidrogênio/metano para motores de transporte pesado
Jürgen Brachetti – Coordenador, Grupo de trabalho sobre bicombustíveis 
da NGVA Europe
Vantagens dos bicombustíveis
Daniele Ceccarini – R&D Manager, Landi Renzo SpA (Itália)
O poder do bicombustível
Cilindros e Armazenamento - Sala H

Moderador – Michele Ziosi – Diretor, Consorzio NGV System (Itália) 
Mark Lawday – Centro Europeu de Combustíveis Alternativos Luxfer (Itália)
O desafio de substituir os tanques de combustível tradicional com sistemas de 
contenção de gás natural
Li Zhou – Escola de Engenharia e Tecnologia Química (China)
Estudos sobre Armazenamento de Gás Natural em carvão ativado molhado
Frank Häberli – Diretor de Vendas & Marketing High Pressure, Raufoss Fuel 
Systems AS/ Ragasco AS (Noruega)
O futuro é claro? Composite vs. Aço – Presente e futuro da Tecnologia para Cilindros 
de Alta Pressão para veículos a GNV, Biogás e Hidrogênio

17:00 – 18:00 Sessão de Posters  (Autores a disposição para debate)

Quarta-feira, 9 de Junho
9:00 – 10:30 Sessão Plenária da Conferência – Sala A

PENSAMENTO ESTRATÉGICO – Part 1
O desenvolvimento da indústria do GNC requer um tratamento coordenado que 
inclua a indústria do gás,  os atores do segmento automotor, fornecedores de 
equipamentos, fabricantes de compressores, entre outros. Esta sessão descreve 
exemplos exitosos de cooperação entre as partes interessadas, os mecanismos usados
para unir a estas partes e como estes triunfos podem ser imitados em outros lugares. 

Moderador - Gabriele Gozzi – Consultor,  Consorzio NGV System (Itália)

Mike Gallagher – Westport Innovations (Canadá)
Os próximos 10 anos – Táticas e Estratégias para construir uma

indústria a escala
Com a recontagem global de veículos a gás natural superior a 10 milhões de unidades, 
poderíamos pensar que é tempo da indústria se sentar e aplaudir seus esforços. Embora
não seja tão simples. Como vamos avançar se os fabricantes mundiais de automóveis e 
caminhões incluem veículos a gás natural entre seus modelos como uma mera 
formalidade? Educação, colaboração e cooperação. Com a preocupação cada vez maior 
sobre os preços do petróleo e seu abastecimento, e as extraordinárias perspectivas para 
o fornecimento de gás natural, nosso momento de brilhar é agora.

Michiel Nijboer -  International Energy Agency (França)
Como promover exitosamente a introdução e o crescimento dos 
veículos a gás natural para um futuro com menos dióxido de carbono?
Jonathan Burke – Westport Innovations (Canadá)
Trabalhando com os empresários para assegurar clientes e criar 
um mercado
A típica chamada de vendas a um cliente que possui uma frota de veículos e está 
interessado em comprar unidades a gás natural costuma terminar com a frase “Poderia 
considerar-lo, mas isto implica muito mais que comprar um veículo novo". Esse é o 
problema que enfrenta nossa indústria em todo o mundo e não existe uma resposta 
simples. Lamentavelmente, muito freqüentemente, isto leva a perder oportunidades de 
negócio e que os clientes escolham a opção menos complicada. É por isto que a 
indústria DEVE colaborar a fim de garantir que o cliente será apresentado a toda a 
cadeia de valor - veículos, incentivos, abastecimento de combustível, serviço pós venda, 
treinamento.
Giuseppe Miletto – Metatron (Itália)
Um exemplo italiano de cooperação exitosa entre uma 
montadora e fornecedores de componentes
Como uma empresa fornecedora de componentes é capaz de obter sinergias de 
pesquisa e desenvolvimento com uma montadora. Seu objetivo é mostrar um exemplo 
vivo de uma produtiva colaboração.

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 12:30 Alcançar o sucesso – Estratégias e Experiência na Implementação 
de Programas de GNC – Sala A

Moderador – Claudio Kohan - Diretor, NGV Communications Group
Hien Ly – Diretor Técnico, CFS International Pty Ltd, NGV Consulting (Austrália)
Como lanzar exitosamente um programa de GNC?
Mariela Bernardi – Chefe de Redação, NGV Communications Group 
O GNC além das palavras: Comunicação efetiva, a chave para reforçar seu crescimento
Enrico Peri - Eni Gas & Power - Commerciale Business Italia - Metauto
O Rol da Administração Pública no Processo Evolutivo da Mobilidade Sustentável
Andrea Bottazzi –ATC spa Bologna, Itália
O desenvolvimento de uma frota a GNC em um operador de transporte público de 
grande escala
Bruno Decio – Cidades mais verdes, Consultor (Itália) 
Projeto cidades mais verdes: Substancial e inovadora proposta voltada à redução da 
poluição, através da implementação de Veículos verdes (frota de ônibus urbanos, 
caminhões, carros) usando combustíveis ecológicos (gás natural, biogás, biometano)

Oportunidades e Experiência sobre GNL – Sala H

Moderador – R. Fernandes – Presidente, Associação Latino Americana de GNV
Manuel Lage – Gerente Geral NGVA Europe
O GNL como um Novo Combustível para o Transporte de Media e Longa Distância
Joonseong Lee – Chefe de Pesquisa, Korea Gas Corporation
Programa de abastecimento de GNL em veículos na Coréia
Tim Car – WestSide Corporation (Austrália)
Aplicações do gás natural no transporte pesado, uma perspectiva australiana de GNL
James Cannon – Energy Futures, Inc. (EUA)
Portos verdes e GNL
Jeffrey Seisler – Clean Fuels Consulting (Bélgica)
O momento do GNL: Oportunidades, Desafios e Estratégias do GNL como combustível 
para veículos
Alberto Castagnaro - Presidente do Consortium CRYOTRUCKS (European 
Cryogenic Gas Fuel Transporters Association)
Projeto CLEAN POWER - para a conversão de caminhões de transporte de mercadorias 
para gás natural liquefeito na região de Veneto, para a redução de emissões poluentes e 
dos custos

12:30 – 14:00 Lunch Break

13:00 – 14:00 Sessão de Posters  (Autores a disposição para debate)

14:00 – 15:45 Reportes por País - Europa – Sala A

Moderador – Peter Boisen – Ex-presidente, NGVA Europe
Uma olhada no espelho e uma olhada adiante. Enfoque na Europa, sem perder de vista 
os mercados de exportação
Timm Kehler - Presidente, Erdgas Mobil
Alemanha
Peter Seidinger – Sustentabilidade do GNC, OMV Gas & Power GmbH (Áustria)
Europa Central
Hans Wach – Gasmobil 
Suíça
Michele Ziosi – Diretor, Consorzio NGV System
Itália
É fácil ser ecológico… - Sala H

Moderador – Muazzam Hussain – Autoridade Reguladora de Petróleo e 
Gás do Paquistão (OGRA)
Mats Ekelund – Presidente, Strateco Development AB (Suécia)
Capitalistas Ecológicos – Empresas de Táxis que obtêm lucros através do uso de 
unidades a GNV
Vittorio Cazzola – ATM-Ravenna; Antonino Genovese, Giovanni Pede 
- ENEA - Roma
Menos emissões, mais eficiência: Resultados no transporte público com mistura de 
hidrogênio-GNC em Ravenna
David Wagner – Atlantic Hydrogen (Canadá); Joachim Wilhelm – Rosetti 
Marino (Itália)
Para um combustível veicular mais limpo com gás natural descarbonizado 
Alessia Arteconi – Universidade Politécnica Marche (Itália)
Emissões poluentes produzidas por veículos pesados a gás natural
Stefano Proietti – Gerente de Projeto, ISIS (Itália)
Veículos a Biometano nas Cidades do projeto BIOGASMAX 
Silvano Simoni Ph.D - Coordenador de Pesquisa “Biocombustíveis e 
Engenharia na inovação das novas plantas de energia”, Departamento de 
Engenharia Mecânica e Aeronáutica, Universidade de Roma “La Sapienza”
Projeto BioWALK4Biofuels: Biometano de algas como combustível veicular

15:45 – 16:00 Coffee Break

16:00 – 17:00 Reportes por País – As Américas – Sala A

Moderador – Osvaldo del Campo – CEO & Diretor Geral, Grupo 
Galileo (Argentina) 
R. Fernandes – Presidente, Associação Latino America de GNV - Brasil
Richard Kolodziej – Presidente, IANGV; Presidente, NGVAmerica
EUA

PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS
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Alicia Milner – Aliança Canadense de GNV
Canadá
Segurança e Qualidade II – Sala H

Moderador – Hien Ly – Diretor Técnico, CFS International Pty Ltd, NGV 
Consulting (Austrália)
Domenico Pierucci – Presidente, CUNA – Italian Standardisation Body - 
Automotive Field
Normas e Regulamentos: Um marco essencial para o desenvolvimento de um 
transporte sustentável
Ashleigh Patterson – Viridis Technologies Inc. (Canadá)
RFID – Segurança Ativa e Resultados Operacionais
Muazzam Hussain – Autoridade Reguladora de Petróleo e Gás (OGRA) 
(Paquistão)
Segurança Operacional na Indústria de GNC/GNV na Região Ásia-Pacífico

Quinta-feira, 10 de Junho 
9:00 -10:15 Sessão Plenária da Conferência – Sala A

PENSAMENTO ESTRATÉGICO – Part 2
O desenvolvimento da indústria do GNC requer um tratamento coordenado que inclua
a indústria do gás, os atores do segmento automotor, fornecedores de equipamentos, 
fabricantes de compressores, entre outros. Esta sessão descreve exemplos exitosos de 
cooperação entre as partes interessadas, os mecanismos usados para unir a estas 
partes e como estes triunfos podem ser imitados em outros lugares.

Moderador – Manuel Lage – Gerente Geral NGVA Europe

Stephe Yborra – Diretor de Análise de Mercado, Educação & Comunicação, 
Fundação Clean Vehicle Education (CVEF). Diretor de Marketing e 
Comunicação, NGVAmerica
Casos Convincentes 101
Um breve repasso dos altamente exitosos seminários “O indiscutível sucesso dos 
veículos a GNV” levados adiante pela CVEF nos últimos anos. Estas oficinas básicas 
estão especificamente destinadas aos operadores de frotas para apresentar um caso 
convincente e produzir a mudança para os veículos a gás natural. Neste sentido, 
Stephe Yborra esboça os elementos essenciais – com quem se associar, como fazê-los 
participar no projeto, como e onde encontrar seu mercado objetivo e como realizar o 
seguimento posterior. Depois de ter desempenhado um papel chave no sucesso mais 
importante da indústria de GNC, 8.000 veículos para AT&T, Stephe brindará os 
delegados com um guia claro de como estabelecer workshops similares para 
transportadores em seus mercados nacionais.

Osvaldo del Campo – CEO & Gerente Geral, Grupo Galileo (Argentina)
Argentina – 25 anos indo de vento em poupa
Em Dezembro de 2009, a Argentina celebrou 25 anos desde a inauguração de seu 
primeiro posto de gás. Desde aquela época, a indústria local de GNC prosperou, 
albergando atualmente mais de 1.8 milhões de veículos a gás e mais de 1.800 postos 
de serviço com GNC. O país também se transformou em um fornecedor líder dos 
mercados internacionais. Sobrevivendo a duras crises econômicas locais, a Câmara 
Argentina do GNC facilitou que a indústria perdure e prospere. o Sr. Del Campo falará 
ao público a respeito do Pensamento Estratégico que conduziu a indústria argentina 
de GNC aonde se encontra agora.

Klaus-Peter Wiedmann; Nadine Hennings; Martin Kassubek; 
Lars Pankalla – Instituto de Marketing e Management, Universidade Leibniz 
de Hanover (Alemanha) 
A Adoção de Veículos a Gás Natural na Alemanha: Explorando a
Atitude dos Consumidores e a Percepção do Risco
Esta apresentação se refere ao reconhecimento no âmbito da conduta do cliente que 
o risco percebido influi na adoção de tecnologias novas e sustentáveis. Neste contexto, 
o paper se aplica basicamente ao mercado do consumidor alemão, um dos mercados 
automotores mais importantes do mundo. Comparados com os veículos convencionais, 
as unidades a GNV podem ser consideradas como tecnologia de transporte nova. O 
dispositivo da difusão da Teoria da Inovação proporciona o conhecimento para 
investigar as atitudes do consumidor até a adoção de veículos a GNC.

10:15 – 10:30 Coffee Break

10:30 – 12:30 Desenvolvimento de veículos e motores de fábrica – Sala A

Moderador – Michele Ziosi – Diretor, Consorzio NGV System (Itália)
Daniele Chiari – Vice-presidente Sênior da Gerência de Portfólio do 
Produto, Fiat Group Automobiles (Itália)
Fiat para uma Mobilidade Sustentável: Veículos a Gás Natural
Franco Villa – Gerente de Produto, Irisbus Itália
O rendimento do motor do novo GNC City Bus dá um passo adiante a nível ecológico
Patric Ouellette – Gerente de Tecnologia, Westport Innovations (Canadá) 
Aplicação de injeção direta de alta pressão a um motor novo europeu de 13 litros de 
carga pesada
Massimo Ferrera – Diretor de Motores a Combustíveis Alternativos, Fiat 
Powertrain Technologies (Itália)
Motores a combustibles alternativos para o transporte público
Markus Rudolf – Engenheiro Chefe de Chasis e Sistema de Transmisões, 
MAGNA Steyr (Áustria)
Projeto CleanHeavyDuty. Fornecimento em fábrica com caminhões a gás natural. 
Análise de Aceitação, Avaliação do Veículo e Visões Técnicas para 2015.

Infra-estrutura de Abastecimento – Sala H

Moderador – Gabriele Gozzi – Consultor,  Consorzio NGV System (Itália)
Fabio Sagnelli - BioEnergy Lab  ENVIRONMENT PARK S.p.A. Managing (Itália) 
Desenvolvendo a Rede de Postos de Gás: o projeto GasHighWay
Steven Scott – Diretor de Vendas, Xebec Adsorption Inc. (Canadá)
Porque se deve secar o gás natural para aplicações de carga
Peter Ehlers – Gerente de Mercado de Combustíveis Alternativos, Swagelok (EUA)
O caso para a revisão das especificações da indústria para componentes de postos de
reabastecimento de GNC
Mario Pirraglia – Diretor de Vendas & Marketing, BRC FuelMaker (Itália)
O renascimento do dispositivo de carga veicular e para carga domiciliária
Davide Paganelli –Departmento de Engenharia, Safe srl (Itália)
Uma solução efetiva e econômica para uma geração de biometano a pequena escala
José Aspromonte – Presidente, Aspro GNC (Argentina)
Opções e enfoques para melhorar os postos de GNC existentes

12:30 – 13:30 Sessão de Posters (Autores a disposição para debate)

12:30 – 13:30 Lunch Break

13:30 – 14:30 Sessão de Encerramento da Conferência – Sala A
Brett Jarman – Diretor Executivo IANGV 
Resumo da NGV 2010 Roma e perspectivas para o futuro

- Apresentação do Prêmio IANGV ao Melhor Paper
- Apresentação dos Prêmios NGV World Champion
- Convite a ANGVA 2011 Beijing, China & NGV 2012 Chuncheon, Coréia

PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS
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Há mais de um ano, o NGV Communications Group, organizador do 12º Congresso e Exposição Mundial da IANGV, vem realizando uma
árdua tarefa para que o evento da indústria do GNC chegue aos ouvidos e olhos de todo o mundo. O objetivo é que todos conheçam e
estejam presentes na Nuova Fiera di Roma, na qual oradores e expositores dos cinco continentes irão compartilhar suas idéias e produtos.   

oda exposição, mostra ou feira
promove o encontro da oferta e
da demanda durante um tempo
preciso e sob um mesmo teto. 

A oferta da NGV2010 Roma nos informa
que mais de 200 empresas e organismos,
entre papers e expositores, estarão 
apresentando seus produtos, projetos e
idéias provenientes de mais de 50 países e
de todos os rubros. 

É, sem dúvida, a maior exposição de GNC
do ano em todo o mundo. Neste contex-
to, qual é nosso trabalho de convocatória
e estimulação da demanda para NGV2010
Roma?

Na Itália

* Foi realizado um importante 
investimento econômico para a divulgação
do evento. A Agência de Comunicação e
Marketing Comunicazione2000 foi 
contratada para desenvolver uma 
campanha especial sobre a imprensa
romana e nacional, tanto especializada
como massiva, que inclui a atenção e a
monitoração da promoção. Ver a proposta
em http://www.ngv2010roma.com/en/press.php

* Plotters em ônibus. “Fiera Mondiale del
Metano per Auto” é a publicidade que o

cidadão romano poderá ler nos mais de
300 ônibus que circulam a gás natural na
cidade eterna, este é resultado de um
acordo assinado com a empresa de 
transporte público ATAC. Esta campanha
será realizada semanas antes do evento. 

* O mesmo texto promocional poderá
ser observado em cartazes que serão
colocados nos postos de GNC de toda
Itália, tarefa que surge de um 
compromisso com a Belletti Editore,
expositor e editor local especializado. 

* The Gas Vehicles Report, mídia oficial do
encontro, dedicou uma média de 5 páginas
ao evento em suas 18 últimas edições,
triplicou sua distribuição gráfica na Itália e
a duplicou na Europa. 

* A ENI, suporte principal da NGV2010
Roma, volta sua sólida estrutura para a
difusão do evento. O trabalho desta
empresa líder mundial em GNC no 
convite de destacados empresários e 
protagonistas da península, assim como
através de seu escritório de imprensa, é
uma contribuição fundamental e decisiva. 

* Além disso, tanto o Consorzio NGV
System, através de seu presidente, Vanni
Cappellatto e Michele Ziosi, seu diretor
em Bruxelas, assim como a NGVA

Europe, por meio de seus newsletters e
memorandos aos seus membros, se
somam de maneira firme e comprometida
as atividades de promoção. 

* É também destacável o esforço da
própria Nuova Fiera di Roma que, através
de seus cartazes e newsletters, efetua uma
importante tarefa de informação. 

No mundo

* Desde o lançamento em junho de 2008,
foram enviados numerosos e-mails sobre
os mais variados aspectos do evento
através do sistema NGV e-Marketing a
15.000 registros eletrônicos personalizados. 

* O website do evento
–www.ngv2010roma.com-, que tem 
contado com a informação em tempo e
forma, opera sem interrupção há 18 meses. 

* Por outra parte, o evento conta com o
sólido apoio da associação mundial
IANGV e de seus instrumentos de 
divulgação, seu website e NGV Global,
onde em cada edição são publicadas 
distintas novidades sobre o evento. 

* Do Departamento de Redação
Internacional em Buenos Aires do NGV
Communications Group foram enviados
14 newsletters (cada 15 dias) a 412 mídias
gráficas, eletrônicas e de imagem, 70%
especializados em energia, transporte,
indústria montadora e meio ambiente, e
45% europeus. 

* O resultado do comentado pode ser
avaliado na seção Meios & Repercussões
da www.ngv2010roma.com, onde 
encontrará o detalhe de cerca de 100
mídias, associações e entidades, e 
organizações de promoção geral que 
fizeram eco do encontro. 

* Todos os meses foram publicados artigos
e avisos sobre o andamento da NGV2010
Roma em nossas seis publicações: Asian

NGV Communications (Ásia-Pacífico),
Prensa Vehicular (Argentina e América
Latina), Prensa Vehicular Perú, Prensa
Vehicular Colombia, Folha do GNV (Brasil
e Portugal) e The Gas Vehicles Report
(Europa, África, Estados Unidos e Canadá).
Assim como nos dois sites do grupo:
www.ngvgroup.com e www.ngvguide.com. 

* Todos os patrocinadores e expositores
receberam um convite eletrônico que, com
um simples click, é retransmitida de maneira
ágil e direta a clientes, familiares, amigos
para que visitem seus estandes na Expo. 

* Tem sido divulgado o encontro de
estandes próprios em 13 expos e 
congressos do setor:

ANO 2008: NGV2008 Rio de Janeiro, 11º
World IANGV Conference & Exhibition
(junho); II NGV World Fair of NGVs &
H2Vs Torino, Itália (setembro).

ANO 2009: NGV India 2009 (março);
GNV2009 Madrid, Espanha (junho); Expo
GNV Colombia 2009, Medellín (junho); II
ExpoGNV Perú 2009 (setembro); ANGVA
2009, Donghae City, Coréia (outubro);
Bus&Bus Expo Forum, Verona, Itália
(novembro).

ANO 2010: GasHighWay Project, A 
Trans-European Road to Renewable
Mobility, Malmö, Suécia (janeiro); Czech
Gas Association NGV Conference & Table
Top Expo, Praga (fevereiro); Madegascar
Biomethane and CNG for Vehicle
Conference & Table Top Expo, Praga
(fevereiro); Dual Fuel Vehicle Workshop &
Table Top Expo, Bruxelas, Bélgica (março);
CNG/LPG Senexpo Turkey, Estambul
(abril) 

Todos os esforços estão sendo feitos para
reunir as forças da inteligência e o merca-
do do GNC mundial em Roma. O NGV
Communications Group, líder na comuni-
cação do “metano per auto”, compromete
todos seus recursos humanos e materiais
para NGV2010 Roma.  

T

Potente trabalho de convocatória

O encontro da oferta e da demanda
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Recentemente, a Associação Européia divulgou as estatísticas do continente e globais sobre a indústria do GNC, que incluem os resultados até dezembro
passado. As mais de 11 milhões de unidades circulando a gás natural no mundo produzem um panorama realmente alentador para os próximos anos, nos
quais se espera que uma média de mais de 5 milhões de veículos a gás sejam incorporados anualmente ao parque automotor mundial. 

nquanto que as estimativas real-
izadas em 2006 pela IANGV 
projetaram que 2009 fecharia
com cerca de 9 milhões de 

veículos a GNC no mundo, os números
recentemente informados pela NGVA
Europe revelam que este prognóstico foi
amplamente superado: até dezembro do
ano passado a frota mundial a gás natural
alcançava as 11.272.421 unidades.

Diante destes números promissores e
superadores, as expectativas para os 
próximos 10 anos são ainda maiores.
Prevê-se que para 2020 sejam 65 milhões
os veículos que circularão a GNC em
todo o mundo, o que significa que em só
una década se somaram 54 milhões de
veículos.

Os mais destacados

Dentro desta grande frota global, o
Paquistão é o país que encabeça a lista
com 2.250.100 GNVs, o que representa
quase 20% da frota mundial a gás natural.
A Argentina é a segunda potência. Conta
com 1.813.777 unidades funcionando a
metano, que equivalem a 16% de todos os
veículos a gás do planeta.
O terceiro lugar é ocupado pelo Irã, com
1.734.431 veículos (15% do parque total).

É importante destacar que este país é um
dos que mostrou maior desenvolvimento
durante o último período. Segundo as
estatísticas da NGVA Europe, no início de
2009 sua frota a GNC apenas chegava a
847 mil veículos, ou seja, em um ano o
mercado iraniano cresceu mais de 100%. 

O Brasil também se mantém firme como
uma das potências do GNC. São
1.639.705 os veículos que circulam com
este combustível, colocando o país em
quarto lugar, enquanto que sua porção
dentro da frota mundial é de 14%. Outros
países que, de acordo ao informado pela
associação européia, se destacam pela
quantidade de veículos a gás são Índia,
Itália, China, Colômbia, Ucrânia e
Bangladesh. 

Pontos de abastecimento

Até dezembro de 2009, existiam 16.780
postos de abastecimento com GNC em
todo o mundo, dos quais 15.132 são 
públicos e 1.648 privados. Deste total, o
país que possui a maior quantidade de
centros de abastecimento –mais de 3 
mil- é também o Paquistão.

Em segundo lugar vem a Argentina, com
1.850 postos, o que equivale a 11% do

total mundial. O Brasil, através de seus
1.781 estabelecimentos, conta com uma
representação de 10%. 

O quarto lugar é ocupado pela China,
com 1.652 postos de gás. O Irã é outro
dos países com uma importante 
quantidade de postos de GNC, conta com
1.079 pontos de abastecimento. 

Mercado europeu

As estatísticas também informam o 
crescimento sustentado da indústria de
GNC no velho continente durante o 
último ano. Até dezembro passado eram

1.302.909 os veículos a gás em circulação
pelas ruas européias, o que representa
0,4% do mercado mundial de veículos. 
É importante mencionar que o número
destas unidades cresceu 0,1%  –ou seja,
quase 200 mil veículos a mais- em relação
a junho de 2009 (onde a porcentagem dos
GNVs era de 0,3). Estes 200 mil veículos a
GNC que foram somados ao parque 
automotor representam 16% do total da
frota européia a gás natural.

Os números fornecidos pela NGVA
Europe são verdadeiramente alentadores
e preparam o terreno para uma década
que definitivamente será exitosa para
todas os ramos da indústria do GNC. 

E

Estatísticas da indústria

Os números que antecipam a revolução no transporte
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Alagoas - 36
Arapiraca 2
Atalaia 2
Maceió 25
Maragogi 1
Palmeira dos Índios 1
Penedo 1
Pilar 1
Rio Claro 1
São Miguel dos Campos 2
Amazonas - 1
Manaus 1
Bahia - 70
Alagoinhas 2
Camaçari 7
Candeias 2
Catú 1
Feira de Santana 9
Itaberaba 1
Salvador 44
Santo Antônio de Jesus 1
Simões Filho 2
Valença 1
Ceará - 80
Aracati 2
Canindé 1
Caucáia 4
Fortaleza 60
Horizonte 2
Itapajé 1
Itapipoca 1
Limoeiro do Norte 1
Maracanau 3
Pacatuba 1
Quixada 1
Russas 1
São Gonçalo do Amarante 1
Sobral 1
Distrito Federal - 2
Brasilia 2
Espírito Santo - 32
Aracruz 1
Cariacica 5
Colatina 1
Guarapari 1
Iburaçu 1
Linhares 1
Serra 7
Venda Nova do Imigrante 1
Viana 2
Vila Velha 6
Vitória 6
Goiás - 1
Goiânia 1
Mato Grosso - 5
Cuiabá 3
Várzea grande 1
Rondópolis 1
Mato Grosso do Sul - 11
Campo Grande 9
Três Lagoas 2
Minas Gerais - 91
Barbacena 2
Belo Horizonte 44
Betim 3
Confins 1
Congonhas 2
Contagem 16
Juiz de Fora 10
Matozinhos 1

Pedro Leopoldo 2
Ribeirão das Neves 1
Santa Luzia 2
São Brás do Suacuí 1
Sete Lagoas 4
Vespasiano 2
Paraíba - 42
Bayeux 6
Cabedelo 5
Caldas Brandão 1
Campina Grande 4
Guarabira 1
João Pessoa 19
Mamanguape 2
Patos 1
Remígio 1
Santa Rita 2
Paraná - 32
Campo Largo 1
Colombo 1
Curitiba 23
Londrina 1
Parananguá 1
Ponta Grossa 1
São José dos Pinhais 4
Pernambuco - 69
Abreu e Lima 3
Cabo de Santo Agostinho 5
Camaragibe 2
Caruarú 1
Goiana 2
Igarassú 4
Jaboatão dos Guararapes 13
Olinda 3
Paulista 4
Recife 31
Vitória de Santo Antão 3
Piauí - 1
Teresina 1
Rio de Janeiro - 513
Arraial do Cabo 1
Barra do Piraí 6
Barra Mansa 8
Belford Roxo 6
Cabo Frio 11
Campos dos Goytacazes 16
Casemiro de Abreu 3
Duque de Caxias 32
Engº Paulo de Frontin 1
Guapimirim 1
Itaboraí 16
Itaguaí 7
Macaé 8
Maricá 1
Mesquita 2
Magé 1
Nilópolis 1
Niterói 14
Nova Friburgo 1
Nova Iguaçú 18
Paracambi 3
Petrópolis 8
Piraí 1
Queimados 1
Resende 7
Rio das Flores 1
Rio das Ostras 3
Rio de Janeiro 277
São Gonçalo 28
São João de Meriti 12
São Pedro d'Aldeia 10
Seropédica 2
Teresópolis 1
Volta Redonda 5
Rio Grande do Norte - 73
Caico 1
Ceará-Mirim 1
Currais Novos 1

Goianinha 3
Itajá 1
Macaíba 6
Mossoró 8
Natal 36
Parnamirim 10
São Gonçalo do Amarante 6
Rio Grande do Sul - 70
Bento Gonçalves 1
Cachoeirinha 3
Canoas 7
Caxias do Sul 8
Charqueadas 1
Eldorado do Sul 1
Esteio 2
Farroupilhas 2
Garibaldi 2
Gravataí 3
Igrejinha 1
Lajeado 1
Osório 2
Novo Hamburgo 1
Pantano Grande 1
Passo Fundo 1
Pelotas 1
Porto Alegre 20
Santa Cruz do Sul 2
Santa Maria 1
São Francisco de Paula 1
São Leopoldo do Sul 2
Sapiranga 1
Sapucaia do Sul 3
Torres 1
Vacaria 1
Santa Catarina - 128
Araquari 3
Araranguá 1
Barra Velha 1
Biguaçu 2
Bom Retiro 1
Blumenau 11
Braço do Norte 1
Brusque 5
Chapecó 1
Cocal do Sul 1
Concódia 1
Criciúma 11
Curitibanos 1
Florianópolis 8
Forquilinha 1
Gaspar 2
Guaramirim 1
Içara 1
Indaial 3
Itajaí 4
Itapema 2
Jaguaruna 2
Jaraguá do Sul 4
Joinvelle 9
Lages 2
Morro da Fumaça 1
Navegantes 2
Orleans 1
Palhoça 3
Piçarras 1
Pomerode 1
Pouso Redondo 1
Porto Belo 1
Porto União 1
Rio do Sul 2
Rio Negrinho 1
Sangão 1
Santo Amaro da Imperatriz 1
São Bento do Sul 1
São Francisco do Sul 1
São José 16
Sombrio 1
Tijucas 3
Timbó 2
Tubarão 6
Urussanga 1
São Paulo - 486
Americana 2
Araçariguama 1

Araçatuba 2
Araraquara 3
Araras 1
Atibaia 2
Barueri 1
Baurú 2
Boituva 1
Botucatu 1
Cabreuva 1
Caçapava 2
Caieiras 2
Cajamar 1
Campinas 17
Cesário Lange 1
Cordeirópolis 2
Cruzeiro 1
Cubatão 2
Diadema 7
Guaratinguetá 3
Guarujá 1
Guarulhos 17
Hortolândia 2
Indaiatuba 3
Itaquaquecetuba 1
Itatiba 3
Itú 3
Itupeva 1
Jacareí 4
Jaguariúna 1
Jundiaí 9
Laranjal Paulista 1
Lençóis Paulista 1
Limeira 5
Lorena 1
Louveira 1
Mairinque 1
Marília 1
Matão 1
Mauá 2
Miracatu 1
Mogi das Cruzes 6
Mogi-Guaçú 2
Mogi-Mirim 2
Mongagua 1
Osasco 13
Pariquera-Açu 1
Paulínea 1
Pindamonhangaba 3
Piracicaba 4
Poá 2
Porto Feliz 1
Porto Ferreira 1
Praia Grande 2
Ribeirão Preto 2
Rio Claro 4
Salto 2
Santo André 12
Santos 1
São Bernardo do Campo 16
São Caetano do Sul 6
São Carlos 2
São José dos Campos 18
São Paulo 232
São Roque 2
São Vicente 1
Sorocaba 15
Sumaré 2
Suzano 3
Taboão da Serra 1
Taubaté 5
Tatuí 2
Valinhos 4
Várzea Paulista 1
Votorantim 1
Sergipe - 38
Aracajú 23
Carmópolis 2
Estância 4
Itabaiana 1
Itaporanga D' Ajuda 1
Nossa Senhora da Glória 1
Nossa Senhora do Socorro 4
Propriá 1
São Cristóvão 1

Brasil: cidades com GNV
Brasil: Towns with NGV

A coluna Distrib. N° indica a empresa distribuidora de gás a que pertence o abastecimento. 1 Algás - 2 Bahiagás - 3 BR - 4 Cebgás - 5 Ceg - 6 Ceg Rio - 7 Cegás
- 8 Comgás - 9 Compagás - 10 Copergás - 11 Gás Brasiliano - 12  Gasmig - 13 Gaspisa -14 Msgás - 15 Mtgás - 16 Pbgás - 17 Potigás 18 São Paulo Sul - 19
Scgás - 20 Sergás - 21 Sulgás.  Para maior informação sobre este quadro: (21) 2215-0799 / 2232-6798

Postos de Abastecimento - Últimos postos inaugurados / Refueling Stations - Last opened stations

Quantidade de veículos convertidos
Estimated converted vehicles

1.639.705 (Março/March)

Quantidade média de conversões mensais
Average amount of monthly conversions

2.844 (Março/March)

Quantidade de Postos de Abastecimento
Amount of fueling stations

1.781 (Abril/April)

Estados Abastecidos com GNV
States supplied with NGV

20 (Abril/April)

Cidades abastecidas com GNV
Towns with NGV
296 (Abril/April)

M³ de gás vendidos por mês
CM of gas sold monthly

157.653.000 (Abril/April)

Consumo diário por veículo
Daily vehicle consumption

3,20 m³ (Abril/April)

Consumo mensal por veículo
Monthly vehicle consumption

96,2 m³ (Abril/April)

Preço médio nacional do GNV
Average domestic price for NGV

R$ 1,58 (Abril/April)

Preço médio nacional da gasolina
Average domestic price for Gasoline

R$ 2,56 (Abril/April)

Preço médio nacional do álcool
Average domestic price for Alcohol

R$ 1,69 (Abril/April)

Preço médio do diesel
Average price for diesel

R$ 1,98 (Abril/April)

N° Bandeira Tipo de Endereço Estado Município Dist. Data
Posto operação

Trade Station Adress State County Nª Open
Type date

Maio 2010

Economia de R$ 680,00 / mês
Saving of R$ 680,00 / month

GNV
NGV

Álcool
Alcohol

Gasolina
Gasoline

Custo por m3 (ou litro) R$/ m3´s cost (or litre) R$ 1.58 1,69 2,56

Gasto por dia (170km) R$/ Cost by day (170km) R$ 27.2 40,80 54,40

Custo por km R$   / Cost by km R$    0.16 0,24 0,32

Gasto em 25 dias R$/ Cost in 25 days R$ 680,00 1020,00 1360,00

Média de consumo R$/ Average consumption R$ 10 km/m3 7 km/l 8 km/l

Gasto a mais em 25 dias/ Extra cost in 25 days  ... 340,00 680,00

Veículo
Vehicle

Rodando 100Km / Running 100Km Rodando 3000 km / Running 3000 km

Gasolina / Gasoline Álcool / Alcohol GNV / NGV
Economia com GNV / NGV´s saving

Gasolina / Gasoline Álcool / Alcohol

KM R$ KM R$ KM R$ R$ R$ 

Popular 10 25,60 8.5 19,90 12 13,20 372,00 201,00

Kombi 7.5 34,10 6.5 26,00 9 17,55 496,50 253,50

F000/ C20 5.5 46,50 4.5 37,50 7 22,60 717,00 447,00

S-10/Ranger V6 6 42,60 5 33,80 8 19,75 685,50 421,50

Astra/Santana 8 32,00 7 24,15 10 15,80 486,00 250,50

Auto 6 cil 5 51,20 4 42,25 6 26,30 747,00 478,50

Gasolina 1 litro / R$ 2,56 Álcool 1 litro / R$ 1,69 GNV  1m3 /  R$ 1,58

AM 1
CE 80
DF 2
RN 73
PB 42
PE 69
PI 1
AL 36
SE 38
BA 70
MG 91
ES 32
RJ 513
SP 486
SC 128
RS 70
PR 32
MT 5
MS 11
GO 1

1.768 BRANCA Dual Rua José Barbosa da Cunha, 2 Rio de Janeiro Maricá 05 Fev.2010
1.769 BRANCA Dual Rua Antônio Maria de Azevedo, 436 Rio de Janeiro Nova Friburgo 06 Fev.2010
1.770 BRANCA Dual Rod. BR 393 Km 200  S/nº Rio de Janeiro Rio das Flores 06 Fev.2010
1.771 BRANCA Dual Av. Automóvel Clube, 23.500 Rio de Janeiro São João de Meriti 05 Fev.2010
1.772 BRANCA Dual Rua Visconde e Silva, 80 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 05 Fev.2010
1.773 BR Dual Av. Dr. João Medeiros Filho, 1.620 Rio Grande do Norte Natal 17 Fev.2010
1.774 BR Dual Rod. BR 101 Sul S/nº Km 83 Pernambuco Jaboatão dos Guararapes 10 Mar.2010
1.775 BR Dual Av. Ivo Silveira, 3.664 Térreo Santa Catarina Florianópolis 19 Mar.2010
1.776 IPIRANGA Dual Rod. BR 470 Km 142, 6.505 Santa Catarina Rio do Sul 19 Mar.2010
1.777 BR Dual Av. Luiz Viana Filho, s/nº Bahia Salvador 02 Abr.2010
1.778 SHELL Dual Av. Luiz Viana Filho, 7.419 - Trobogi Bahia Salvador 02 Abr.2010
1.779 IPIRANGA Dual Av. Gov. Jones dos Santos Neves S/nº  Espírito Santo Guarapari 03 Abr.2010
1.780 BR Dual Av. Cruzeiro do Sul, 2.363 São Paulo São Paulo 08 Abr.2010
1.781 BR Dual Av. Otávio Aciole Sobral, s/nº Sergipe Carmópolis 20 Abr.2010

TOTAL 1.781
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Número de conversões por estado. 
Convertion numbers per state.

Oficinas de Conversão
Conversion workshops

Inst. Registradas (RTQ 33
Portaria 102 / 2002) País 

Country

Gasolina
Aditivada
(litro) U$S 

Premium
Gasoline

(litre)

Gasolina
Comum

(litro) U$S

Regular
Gasoline

(litre)

Diesel
(litro)
U$S

Diesel
(litre)

GNV
(Nm3)
U$S

NGV
(N.m3)

Economia
GNV/

Gasolina% 

Saving
NGV

Gasoline

Economia
GNV

Diesel %

Saving
NGV
Diesel

Fonte / Source: The GVR

Fonte / Source: Abegás - www.ibp.org.br

Preços dos combustíveis no mundo
Worldwide fuel prices

Frota Nacional de GNV / Domestic NGV Fleet

Conversões anuais / Annual Convertions

Consumo de GNV por Região
NGV Consumption per Regio

Fonte / Source: IBP - www.ibp.org.br

Fonte / Source : IBP - www.ibp.org.br

Alagoas 18.443 1.2
Amazonas 164 0
Bahia 68.804 4.2
Ceará 46.748 2.9
Distrito Federal 389 0
Espírito Santo 37.469 2.7
Goiás 498 0
Mato Grosso 1.659 0.1
Mato Grosso do Sul 6.025 0.4
Minas Gerais 63.513 5.3
Pará 60 0
Paraíba 17.661 1.1
Paraná 27.364 1.7
Pernambuco 46.189 3.3
Piauí 218 0
Rio de Janeiro 732.013 40.5
Rio Grande do Norte 38.358 2.6
Rio Grande do Sul 40.118 2.5
Santa Catarina 69.296 3.7
Sergipe 20.974 1.2
São Paulo 382.740 24.7
Cilindros Importados 21.002 1.8
TOTAL 1.639.705 100

Alagoas (AL) 4
Amazonas (AM) 0
Bahia (BA) 23
Brasília (DF) 4
Ceará (CE) 4
Espírito Santo (ES) 13
Goiás (GO) 1
Mato Grosso ( MT) 0
Mato Grosso do Sul (MS) 4
Minas Gerais (MG) 19
Paraíba (PB) 6
Paraná (PR) 13
Pernambuco (PE) 11
Piauí (PI) 0
Rio de Janeiro (RJ) 150
Rio Grande do Norte (RN) 5
Rio Grande do Sul (RS) 42
Santa Catarina (SC) 75
São Paulo (SP) 109
Sergipe (SE) 4
TOTAL 487

Empresas
Companies

Novembro-09
November-09

Dezembro-09
December-09

Janeiro-10
January-10

Fevereiro-10
February-10

Março-10
March-10

Abril-10
April-10

Algás 100,2 107,8 99,9 99,4 101,6 98,4
Bahiagás 224,9 216,7 215,2 226,3 222,8 208,9
BR-Espírito Santo 125,2 131,0 122,9 121,2 70,6 121,3
Cebgás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ceg 2115 2264.6 2038.6 1741.6 2194.8 1878.3
Ceg Rio 398,7 426,3 425,0 359,8 393,1 373,2
Cegás 184,0 192,4 180,4 181,0 184,2 176,1
Comgás 958.4 1016.5 790.8 959.9 954.1 970.1
Compagás 83,1 86,2 76,5 81,5 86,1 81,4
Copergás 180,8 191,8 178,0 181,8 179,8 182,4
Sergás 104,2 107,3 99,9 99,4 101,2 97,2
Gás Brasiliano 21,6 22,5 21,5 22,3 22,6 22,4
Gasmig 135,7 134,5 112,3 113,4 128,0 120,2
Gaspisa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Msgás 26,7 26,9 22,9 24,2 25,1 24,0
Mtgás 5,7 0,6 1,3 5,0 5,6 5,9
Pbgás 107,7 115,2 106,7 105,1 104,5 99,4
Potigás 183,2 197,7 177,3 179,4 177,6 173,8
São Paulo Sul 52,0 49,1 46,0 47,5 48,1 47,3
Scgás 363,7 377,4 348,5 369,6 366,6 357,0
Sulgás 217,3 230,8 209,2 209,7 219,8 217,8
TOTAL 5588.1 5895.3 5272.9 5128.1 5586.2 5255.1

Vendas de gás automotivo das distribuidoras - Sales of NGV from distributors
Últimos seis meses (em mil m3/dia) - Last six months ( in thousand m³/day)

Argentina 0.78 0.62 0.59 0.28 64 53
Alemanha 1.87 1.59 1.32 29 17
Armênia 1.23 1.13 1.10 0.42 66 62
Áustria 2.00 1.87 1.74 1.37 31 21
Bangladesh 0.69 0.65 0.45 0.13 81 71
Bélgica 1.83 1.40 1.10 40 21
Bielorrússia 0.97 0.77 0.77 0.38 61 51
Bolívia 0.66 0.50 0.22 67 58
Bósnia & H. 1.07 0.85 0.98 0.42 61 57
Brasil 1.65 1.53 1.21 0.90 45 26
Bulgária 1.31 1.24 1.11 15 11
Canadá 0.52 0.40 0.26 50 35
Chile 0.71 0.71 0.42 0.27 62 36
China 0.79 0.75 0.67 0.46 42 31
Colômbia 0.67 0.53 0.34 0.28 58 18
Coréia 1.37 1.36 0.55 60 60
Croácia 1.13 1.12 1.16 0.46 59 60
Egito 0.32 0.16 0.20 0.08 75 60
Eslováquia 1.69 1.63 1.23 27 25
Espanha 1.53 1.38 1.07 30 22
Estados Unidos 0.98 1.16 0.51 48 56
Filipinas 1.30 1.27 0.32 75 75
Finlândia 1.90 1.45 1.57 17
França 1.80 1.49 1.29 28 13
Holanda 2.00 1.49 0.82 59 45
Índia 0.94 0.71 0.39 59 45
Indonésia 0.64 0.45 0.48 0.26 59 45
Irã 0.14 0.10 0.015 0.019 86
Islândia 2.17 2.05 2.08 1.32 39 37
Itália 1.84 1.61 0.78 58 52
Japão 1.78 1.68 1.53 0.87 51 43
Kirjiquistão 0.77 0.90 0.33 57 63
Latvia 1.05 1.09 0.30 71 72
Liechtenstein 1.45 1.36 1.48 0.71 51 52
Lituânia 1.55 1.25 0.94 39 25
Luxemburgo 1.53 1.27 0.92 40 28
Malásia 0.60 0.53 0.75 0.24 60 68
México 0.62 0.57 0.45 0.26 58 42
Maldova 0.66 0.57 0.24 64 58
Noruega 1.97 1.90 1.76 0.60 69 66
Nova Zelândia 0.89 0.85 0.55 0.49 45 11
Paquistão 0.98 0.82 0.57 42 30
Polônia 1.57 1.27 0.73 50 43
Portugal 1.84 1.49 0.72 61 52
Reino Unido 1.65 1.66 1.35 18 19
República Checa 1.56 1.48 1.24 21 16
Rússia 1.03 0.89 0.90 0.28 73 69
Sérvia & M. 1.33 1.20 0.95 29 21
Singapura 1.50 1.34 1.26 0.76 49 40
Suécia 1.69 1.58 1.46 14 8
Suíça 1.28 1.24 1.46 1.16 9 21
Tailândia 0.94 0.86 0.79 0.25 73 68
Tajiquistão 0.72 0.59 0.22 61 52
Trinidad & Tobago 0.47 0.43 0.24 0.18 62 25
Turquia 2.67 2.52 1.98 1.23 54 38
Ucrânia 0.58 0.53 0.53 0.25 57 53
Uzbequistão 0.69 0.48 0.48 0.15 78 69
Venezuela 0.110 0.068 0.002 98 97

Estado / State Total %
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Postos por Bandeira - Stations per trademark

Resumo Latino americano - Latin American summary

País
Country

Média
mensal de
vendas em

N/m3

N/m³
monthly

sales
average

Total

Veículos
leves
Cars-
LDVs 

Ônibus
Buses

Outros
Other

Caminhões
Trucks Total

Uso
Público
Public
Use

Uso
Partic.
Private
Use

Mang.

Mang. Total Público
Public

Privado
Private

Compress.

Última
Atualização

Last
Update

Veículos a Gás Natural
Natural Gas Vehicles

Postos de Abastecimento
Refueling Stations

Postos em 
construção

Stations under
construction

Estatísticas Mundiais do GNV - Worldwide NGV statistics

(a) O total geral não equivale ao número acumulado de veículos leves+ônibus+caminhões já que alguns países 
só registram a população veicular a GNV total. Mesmo assim, posto que outros países/fontes deixaram de contabilizar os 
veículos convertidos em base ao tipo de unidade, o total em cada país pode diferir da soma de leves+ônibus+caminhões. 
Sem embargo, continuamos publicando as cifras fornecidas com antecedência sobre cada tipo de veículo para oferecer 
ao leitor um panorama geral de cada mercado. Isto também é aplicável no caso dos postos de abastecimento.

 
 

 
 

  

Folha do GNV é uma publicação da NGV Communications
Group, editora e organizadora de feiras e congressos. 
No Brasil publica além do Guia Brasileiro de GNV, mapas,
posters e outros. Na Argentina edita a Prensa Vehicular,
Guia Argentino de GNV, mapas, livros e folhetos. 
Na Europa produz The Gas Vehicles Report e Guia de
GNV Europeu. Na Peru edita a Prensa Vehicular Peru.
Na Ásia publica Asian NGV Communications.

Registro de marca (Registry of trade marks) nº 1698214 -
Registro da propriedade intelectual
(Registry of copy -right) nº 223200.
Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade de seus
autores, assim como os anúncios publicados são de 
responsabilidade de suas empresas e agências anunciantes, não
comprometendo  a opnião editorial.Fica proibida a reprodução
total ou parcial do material que integra essa edição.

300-5 ■ Changchon-Ri ■ Namsan-Myun
Chuncheon-Si ■ Kangwon-Do ■ 200-911
Tel.: (82-33) 260-3419 
Fax: (82-33) 260-3419 
asia@ngvgroup.com

Brasil
Av. Rio Branco, 131 Sala 1.701
CEP: 20040-006 Rio de Janeiro - RJ
Tel: +55 21 8572-1086
info@folhadognv.com
www.folhadognv.com

Coréia

Peru

Itália

Argentina

Vicolo Gonzaga 13
46045 Marmirolo (Mn) ■ Italia
Tel.: +39 0376 294055
info@thegvr.com
www.thegvr.com

Uspallata 711
1268 Capital Federal ■ Argentina
Tel: +54 11 43074559/5201/43006137
info@prensavehicular.com
www.prensavehicular.com

Av. Brasil 3222 Oficina 403
A Magdalena del Mar
CP: Lima 17
pvperu@ngvgroup.com
www.ngvgroup.com

Países
Countries

Cidades
com GNV
Cities with

NGV

Postos de
Abast.
Operac.
Operat.

Gás vendido
por m3 mensal
Gas sold m³ 
monthly

Conversões
veículos

Conversions
Vehicles

Argentina 330 1.860 183.869.000 1.842.124
Bolivia 6 147 26.278.135 135.958
Brasil 296 1.781 157.653.000 1.639.705
Colômbia 79 601 45.000.000 304.823
Chile 5 15 3.200.000 8.064
México 2 14 20.000 4.800
Peru 2 105 10.363.794 85.966
Trinidad & Tobago 11 13 1.800.000 4.000
Venezuela 26 150 8.152.054 15.000
Total 757 4.686 436.335.983 4.040.440

1.860

601

1.781

147

150

Empresa
Company

Quantidade
Amount

Empresa
Company

Quantidade
Amount

BR 503 Shell 119
Ipiranga 247 Repsol 38
Texaco 78 Iqara 37
Esso 87 Alvo 18
Forza 26 Outros 628

Total 1.781

105

Alemanha 77.000 72.127 1.513 3.324 36 10.760.000 835 835 150 823 Jun.'09
Argélia 125 125 3 Out.'04

Argentina 1.842.124 1.842.124 183.869.000 1.860 Fev. '10
Armênia 101.352 69.971 9.831 19.626 1.924 28.500.000 275 9 266 14 Set. '09
Austrália 2.825 100 1.700 275 750 47 4 43 39 130 Nov. '09
Áustria 4.983 4.936 41 6 500.000 208 160 48 15 12 Jan. '10

Bangladesh 200.000 168.412 3.233 8.355 20.000 21.361.029 500 500 13 Jan. '10
Bélgica 143 143 9 4 5 60 Dez. '08

Bielorrússia 5.500 5.500 3.000.000 25 25 Dez. '07
Bolívia 135.958 26.278.135 147 Dez. '09

Bósnia & H. 7 7 3 3 2 Dez. '07
Brasil 1.639.705 1.639.705 157.653.000 1.781 60 Abr. '10

Bulgária 60.236 60.000 216 20 35 13.000.000 76 75 1 13 Set. '09
Burma 22.821 2.902 18.290 4 1.625 37 37 Out. '08
Canadá 12.140 9.500 240 2.400 101 85 16 3.745 Dez. '07
Chile 8.064 8.055 9 3.200.000 15 15 Dez. '07
China 500.000 320.000 150.000 30.000 1.652 1.453 199 232 9 Jan. '10

Colômbia 304.823 45.000.000 601 Fev. '10
Coréia 24.358 1183 22.416 758 1 81.680.000 157 157 5 13 Out. '09
Croácia 130 92 30 8 13.000 1 1 Abr. '09
Egito 122.271 119.598 1.217 711 745 36.000.000 119 115 4 16 Dez. '09

Emirados A. U. 305 305 2 1 1 Mar. '07
Eslováquia 622 287 308 27 910.000 8 6 2 4 Fev. '10
Espanha 1.863 213 847 760 43 2.000.000 42 1 41 21 Dez. '08

Estados Unidos 100.000 86.500 11.000 2.500 55.000.000 816 816 4.347 Set. '08
Equador 1 1 Fev. '09
Filipinas 36 11 25 3 1 2 7 Fev. '06
Finlândia 769 650 95 8 16 450.000 18 17 1 5 10 Fev. '10
França 12.450 9.500 2.100 850 125 15 110 1.290 Dez. '08
Georgia 3.000 3.000 4 4 Jan. '08
Grécia 520 414 106 2 2 Ago. '09
Holanda 2.032 1.350 542 140 51 35 16 32 558 Nov. '09
Hungria 72 30 42 120.000 4 1 3 12 Dez. '08
Índia 700.000 315.200 12.000 715 372.085 52.000.000 500 181 319 Abr. '09

Indonésia 2.550 1.755 335 210 250 9 9 Dez. '09
Irã 1.734.431 1.728.909 5.522 189.000.000 1079 1058 21 840 Dez. '09

Irlanda 2 2 1 1 1 Out. '08
Islândia 122 101 2 17 40.000 2 2 1 Set. '09
Itália 588.077 584.577 2.300 1.200 49.000.000 800 700 100 80 199 Jun. '09
Japão 38.042 14.587 1.467 20.566 1.422 344 293 51 672 Set. '09

Kirjiquistão 6.000 6.000 600.000 6 6 Dez. '07
Latvia 500 30 10 187 273 4 4 11 Dez. '07

Liechtenstein 104 72 31 1 3 3 Dez. '09
Lituânia 150 50 100 200.000 3 1 2 3 1 Jan. '10

Luxemburgo 215 174 41 60.000 7 5 2 2 Dez. '09
Macedônia 50 7 43 20.000 1 1 Mar. '07
Malásia 42.631 42.105 466 14 46 137 135 2 10 Jan. '10
Maldova 5.000 5.000 1.000.000 14 14 Dez. '07
México 4.800 4.800 20.000 14 14 22 Dez. '08

Montenegro 6 6 1 1 Mar. '06
Mozambique 4 4 1 1 Mai. '07

Nigéria 60 60 2 2 Mai. '05
Noruega 376 212 138 10 16 4.550.000 10 6 4 2 Jan. '10

Nova Zelândia 283 180 66 37 14 14 Mar. '07
Paquistão 2.250.100 2.200.000 100 50.000 2.901 2.901 1.002 Set. '09

Peru 85.966 10.363.794 105 Mar. '10
Polônia 2.106 1.502 300 4 300 33 32 1 49 Ago. '09
Portugal 504 46 354 54 50 1.110.000 5 1 4 3 Dez. '09

Reino Unido 294 4 217 73 400.000 33 12 21 115 Dez. '08
Rep. Dominicana 1 1 1 Mai. '07
República Checa 2.000 1.665 270 20 45 670.000 38 25 13 4 Mar. '10

Rússia 100.020 57.000 8.000 35.000 20 27.710.000 249 202 47 12 Dez. '09
Sérvia & M. 326 320 6 15.000 5 4 1 Abr. '09
Singapura 4.578 4.533 30 15 5 5 Dez. '09
Suécia 23.125 21.749 963 412 1 6.770.000 134 104 30 55 21 Dez. '09
Suiça 8.599 8.348 135 56 60 1.114.000 122 119 3 7 117 Dez. '09

Tailândia 162.023 130.748 11.315 18.282 1.678 95.600.000 391 366 25 36 Dez. '09
Taiwan 4 4 1 1 Abr. '05

Tajiquistão 10.600 10.600 4.130.000 53 53 Dez. '07
Tanzânia 10 10 3 Jan. '10

Trinidad & Tobago 3.500 800.000 10 10 Dez. '06
Tunez 34 32 2 1 1 Out. '07
Turquia 3.056 2.564 492 400.000 9 5 4 1 Jul. '08
Ucrânia 200.019 10.000 120.000 70.000 19 83.000.000 283 91 192 40 8 Nov. '09

Uzbequistão 47.000 47.000 8.830.000 63 63 Set. '09
Venezuela 11.653 8.152.054 130 130 80 Out. '09
Vietnã 500 500 1 1 Jan. '09
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