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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente Projeto de Lei, visa estabelecer a obrigatoriedade da aquisição de veículos movidos 
a gás / natural, quando da renovação da frota municipal. 
 
O gás natural é a denominação de uma mistura gasosa composta basicamente de 
hidrocarbonetos de baixo número de átomos de carbono; ocorre na natureza de forma 
associada ou não, ao petróleo. É matéria-prima e é combustível veicular; é produto que, por 
sua versatilidade, pode ser utilizado para substituir todos os energéticos disponíveis. 
 
O gás natural veicular substitui o combustível normal, gasolina ou álcool, ficando o veículo 
bi-combustível, ou seja, pode rodar tanto a gás como no combustível normal. O motorista 
seleciona o combustível a ser utilizado, por meio de uma chave comutadora localizada no 
painel do veículo. 
 
 São muitas as razões pelas quais se justifica a adoção desse 
 combustível na cidade de São Paulo. Ressalte-se as seguintes: 

- economia comprovada de 60 a 70% no gasto com combustível; 
- redução da alíquota de IPVA; 
- redução significativa da emissão de poluentes; é combustível limpo e seco, que deixa  

baixos teores de resíduos de combustão na atmosfera, diminuindo a condensação de 
vapores e de depósitos de carbono, nas velas e peças móveis do motor; 

- aumento da vida útil do motor; 
- promove a economia do óleo lubrificante; 
- aumenta a autonomia do veículo por ser bi-combustível; 
- a fonte de gás natural é praticamente inesgotável, fazendo com que seu custo caia ao 

longo do tempo contrário da gasolina e álcool; 
- com o gás a partida é imediata sem freqüente desgaste da bateria, motor de arranque, 

etc.; 
- sua grande economia proporciona retomo rápido do investimento. 
 

O GNV apresenta importantes vantagens técnicas que, se comparadas com os combustíveis 
tradicionais, o indicam como alternativa promissora em termos de combustível automotivo. 
Essas vantagens são rigorosamente relacionadas com as vantagens econômicas e com os 
problemas de manutenção dos veículos. A principal vantagem econômica diz respeito ao 
menor preço de comercialização do GNV se comparado com a gasolina e o álcool hidratado. 
O GNV não é uma fonte de perigo para o veículo como muita gente pensa. As normas 
relacionadas com a conversão são extremamente rígidas e seus controles são melhores do que 
aqueles relacionados com a maioria das outras partes do veículo. 
 
Uma característica do GNV é que em caso de escapamento ele se dissipa rapidamente para a 
atmosfera, evitando concentrações de produtos potencialmente perigosos, não é tóxico nem 
irritante. As normas de projeto e construção dos Postos de Serviço são tão ou mais severas do 
que aquelas empregadas na conversão dos veículos, o que garante normalmente um padrão de 



segurança nas instalações do GNV no mínimo igualou superior àquelas encontradas para os 
combustíveis líquidos. 
 
Pelas características descritas anteriormente, pode-se verificar que o uso do GNV tem 
importante papel na redução dos níveis de poluição atmosférica, uma vez que a sua combustão 
com excesso de ar tende a ser completa, liberando apenas dióxido de carbono (CO2) e água 
(H2O). No ambiente urbano, o uso adequado deste combustível, se comparado com os 
combustíveis tradicionais, pode reduzir as emissões de monóxido de carbono (CO) em 76%, 
de óxido de nitrogênio (NOx) em 84% e de hidrocarbonetos pesados (CnHm) em 88%, 
praticamente eliminando as emissões de benzeno e formaldeídos cancerígenos. 
 
Por tudo que foi mencionado, temos a certeza de que o Egrégio Plenário acolherá a presente 
propositura, não só pela economia que trará aos cofres públicos, como também, pelos 
benefícios ao meio ambiente. 


