
Programa Minas Mais Verde

Conversão de Veículos Leves para GNV





Porque Fizemos o Projeto
O veículo movido a GNV polui muito menos que os veículos movidos a gasolina e

álcool. Geralmente, o GNV é 68% mais econômico do que a gasolina e 57% mais

econômico que etanol. E não é só o motorista que se beneficia com o combustível.

O meio ambiente também!

Além disso, a queima de combustível fóssil lança resíduos no ar, que são prejudiciais

para a nossa saúde. O GNV também é mais seguro do que seus concorrentes neste

aspecto. Por fim, o combustível não influencia de forma significativa em processos como

o aquecimento global e a poluição ambiental, como ocorre com o CO2 emitido pelos

combustíveis fósseis.



Objetivo do Projeto

- Promover a conscientização ambiental
dos motoristas;

- Incentivar o uso da utilização do GNV
(Gás Natural Veicular) no exercício das
atividades;

- Reduzir emissão de CO2;

- Proporcionar para o motorista a economia
no abastecimento de combustível.



Planejamento

O projeto foi iniciado em 07/2012 com
intuito de realizar a conversão tanto dos
veículos da frota quanto dos veículos
agregados em MG.

Porém devido ao sucesso do programa,
atualmente possuímos veículos
convertidos em Minas Gerais, Espirito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e
Sergipe.
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Conversão Veiculo 

A conversão é realizada com a

instalação de um kit de conversão para

o uso do gás natural, ou seja, funciona

com o GNV sendo o combustível

principal e com o original (gasolina,

etanol ou diesel).



Tecnologia Usada – Kit GNV - 5ª Geração 

O kit GNV - Geração 5 é o que há de mais moderno no mercado para conversão de

veículos. Conta com um sistema de injeção eletrônica de gás natural que minimiza a

perda de potência, pois comuta entre o GNV, a gasolina, etanol ou diesel.

O kit GNV - Geração 5 utiliza o GNV como combustível principal, o que proporciona até

60% de economia ao usuário. Além disso, dado sua alta tecnologia, o Kit GNV - Geração

5 proporciona uma redução média de 20% nas emissões de CO2 na atmosfera.



Investimentos 

Visando contribuir com o a Sustentabilidade, a
Patrus Transporte oferta ao motorista a
possibilidade de financiar a conversão do veiculo.

Sendo o mesmo composto por:

- Empréstimo no valor de R$ 4.000,00 

- Taxa de 1.5 ao mês

- Parcelamento em 10 prestações 

- Payback do Investimento em 4 meses.
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Parceria com a GASMIG

Desde 2012 a Patrus transporte realizou uma parceria de sucesso com a GASMIG para

incentivar a conversão dos veículos.

Ao longo desses anos diversos bônus foram ofertados aos motoristas, atualmente na

promoção vigente ao realizar a conversão o motorista recebe o valor de R$ 2.000,00.



Parceria com a GASMIG



Resultados do Programa

O Programa Minas Mais Verde já realizou a conversão de mais de 200 veículos desde a

sua implantação na empresa.

Atualmente a empresa conta com 78 veículos GNV na sua frota, atuando nas cidades

de Aracaju-SE, Cachoeiro do Itapemirim-ES, Colatina-ES, Conselheiro Lafaiete-MG,

Contagem-MG, Feira de Santana-BA, Governador Valadares-MG, Juiz de Fora-MG, Rio

de Janeiro-RJ, Salvador-BA, São Paulo-SP, Sete Lagoas-MG e Vitória-ES.



Resultados - Motoristas



Resultados - Meio Ambiente



Resultados - Meio Ambiente

- 200 carros convertidos economizam cerca de 390.000 litros de combustível (312.000

litros de gasolina e 78.000 litros de etanol). Evitando uma emissão de 775.000 Kg de

CO2 por ano.

- Como a maioria dos Postos GNV são abastecidos por gasodutos, 200 carros

convertidos evitam a circulação de 30 caminhões tranques por mês, economizando

aproximadamente 5.000 litros de diesel, reduzindo o risco de acidentes nas estradas e

evitando uma emissão de 156.000 Kg de CO2 por ano.



PROGRAMA MINAS MAIS VERDE



Vídeos

Assista agora os depoimentos de um motorista da Patrus e de um transportador 

autônomo de cargas que foi beneficiado com o empréstimo da empresa.



Depoimentos Motoristas da Patrus



Vinicius Braga
viniciusbraga@patrus.com.br




