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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA UTILIZAÇÃO DE GERADOR E 
PESQUISA COMPARATIVA DO USO DE GÁS NATURAL VERSUS DIESEL 

COMO FONTE DE ABASTECIMENTO.  
 

ECONOMIC FEASIBILITY STUDY IN THE USE OF GENERATOR AND COMPARATIVE 
RESEARCH OF THE USE OF NATURAL GAS VERSUS DIESEL AS A SOURCE OF 

SUPPLY. 
              Brenno Hike Domingues da Silva* E-mail: brennohike@gmail.com 

   *Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR 
 

 
Resumo: O objetivo deste estudo é a análise de viabilidade econômica da utilização de um grupo 
motor gerador (GMG) como um sistema na busca de benefícios econômicos, visando estabelecer a 
contratação correta opção tarifária; bem como avaliar o benefício proporcionado pelo uso grupo 
gerador caso haja falha no sistema da concessionária para a manutenção do abastecimento de 
energia elétrica. Para isso, foram seguidas as seguintes etapas: 1) Conhecimento e análise da conta 
de energia em um supermercado na região do campo comprido de Curitiba-PR, 2) Coleta de dados 3) 
Aplicação do estudo pay back. As principais contribuições do artigo residem na proposição de 
verificar qual a melhor opção de abastecimento do gerador de energia e redução de custo na conta 
de energia elétrica, sendo esse assunto aplicado em muitas indústrias e pontos comerciais de 
serviços com consumo elevado. Os resultados mostraram que é possível obter uma redução de custo 
na conta de energia optando pela escolha correta na opção tarifária aliada ao investimento de um 
GMG. Foi realizado um comparativo entre gás natural e diesel sendo possível identificar tópicos 
relevantes na utilização de outros meios de geração de energia, tais como, a eficiência do diesel e o 
nível de poluição do gás natural. 
                  
Palavras-chave: Pay back. Grupo Motor Gerador (GMG). Gás natural vs Diesel. 
 
Abstract: The objective of this study is to analyze the economic feasibility of using an engine 
generator set (GMG) as a system in pursuit of economic benefits, to establish the correct tariff option 
contracts; and evaluate the benefit provided by the use Motor Generator Group if there is fault in the 
utility system for the maintenance of the electricity supply. For this, the following steps were followed: 
1) knowledge and analysis of the energy bill in a supermarket in the area of campo comprido in 
Curitiba - PR , 2 ) Data Collection 3 ) Application Study back pay. The main contribution of the paper 
resides in proposing find what the best option for supplying the power generation and cost reduction in 
the electric bill, and this issue applied in many industries and commercial points of services with high 
consumption of electricity. The results showed that it is possible to obtain a reduction in the cost of 
energy bill right choice in opting for option pricing coupled with the investment of a GMG. A 
comparison between natural gas and diesel was made possible to identify relevant topics in the use of 
other means of power generation, such as the efficiency of diesel and the level of pollution of natural 
gas. 
 
Key-words: Pay back. Motor Generator Group (GMG). Natural Gas vs Diesel. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com meio ambiente é uma tendência. Desde a utilização mais 

eficiente de energia, recursos e insumos na produção de tecnologia, assim como 

uso de matéria prima e substâncias menos tóxicas. Abrange a utilização de recursos 

tecnológicos que consumam menos energia, que não agridam o meio ambiente na 

sua utilização e operação e por fim proporcionem ou minimizem impactos 

ambientais. 

Para obter informações acerca da contabilidade de custos é necessário 

apurar os dados com segurança e mensurá-los de forma mais fiel à realidade, para 

que a análise dos custos seja feita de forma coerente, e desta forma auxilie o 

processo de gestão da empresa (FREIRES, 2011; REIS, 2008). 

Para auxiliar no levantamento de dados do custo referente à melhor opção 

tarifária aliada ao GMG foram estudadas as conta de energia. 

 

2 DADOS BÁSICOS PARA ANÁLISE 
 

Pode-se dizer que a tecnologia faz-se necessária para uma contínua 

atualização e acompanhamento de novas tendências impostas ao mercado de 

sustentabilidade e eficiência energética. Esse trabalho baseia-se em dois pontos 

principais, o estudo da viabilidade econômica para implantação do GMG, e o 

comparativo da utilização de gás natural e diesel para abastecimento do GMG os 

quais serão abordados no decorrer deste capítulo. 

A seguir, são apresentados os conceitos utilizados na escolha do melhor 

sistema tarifário. 

• Demanda contratada: é o valor de demanda de potência e que a 

concessionária se compromete, via contrato, colocar à disposição do 

consumidor pelo tempo que vigora o mesmo.  

• Demanda faturada: é o valor da demanda de potência ativa, 

identificada de acordo com os critérios estabelecidos em contrato, 

expressa em quilowatts (kW). (COPEL, 2013). 

• Demanda medida: é a maior demanda medida de potência ativa, 

verificada por medição, integralizada no intervalo de 15 minutos, 

durante o período de faturamento, expressa em (kW). (COPEL, 2013). 
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• Fator de carga: é o índice que permite determinar se um consumidor 

está utilizando de forma racional da energia elétrica, calculada como a 

seguir: 

Fc = Demanda média / Demanda máxima medida.     (1) 

As tarifas de energia elétrica estão divididas em dois grupos: quanto ao 

fornecimento por níveis de tensão e quanto à estrutura tarifária, sendo a tarifa 

Monômia a tarifa de fornecimento de energia elétrica constituída por preços 

aplicáveis unicamente ao consumo de energia elétrica ativa (baixa tensão). (COPEL, 

2013). Estão classificadas de acordo com a lista abaixo: 

• B-1 - Residencial; 

• B-1 - Residencial Baixa Renda; 

• B-2 - Rural; 

• B-2 - Cooperativa de utilização rural; 

• B-2 - Serviço público de irrigação; 

• B-3 - Demais classes; 

• B-4 - Iluminação Pública. 

E a segunda, a tarifa Binômia é o conjunto de tarifas de fornecimento 

constituído por preços aplicáveis ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda 

faturável em alta tensão. (COPEL, 2013). Estão classificadas de acordo com a lista 

abaixo: 

• A-1 - 230 kV ou mais; 

• A-2 - 88 a 138 kV; 

• A-3 - 69 kV; 

• A-3a - 30 a 44 kV; 

• A-4 - 2,3 a 13,8 kV 

As tarifas convencionais são caracterizadas pela aplicação do consumo de 

energia elétrica e/ou demanda de potência, independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. São aplicadas aos consumidores atendidos 

em tensão inferior a 69 kV com demanda contratada inferior a 300 kW e que não 

tenham optado pela tarifa horossazonal.  

As tarifas horossazonais, por sua vez, estão divididas em azul e verde. Tais 

tarifas têm preços diferenciados em relação às horas do dia (ponta e fora de ponta) 
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e aos períodos do ano (úmido e seco). A modalidade tarifa azul é destinada a 

consumidores que têm alto fator de carga no horário de ponta, com capacidade de 

modulação de carga neste horário. É composta por tarifas diferenciadas, de acordo 

com as horas de utilização do dia e os períodos do ano. (COPEL, 2013). A 

concessionária considera os períodos e horários conforme abaixo: 

Período Úmido: Dezembro – Abril; 

Período Seco: Maio – Novembro; 

Horário de ponta: 18h – 21h; 

Horário de ponta (verão): 19h – 22h; 

Horário "Fora de ponta": demais horários fora dos citados acima e aos 

sábados, domingos e feriados determinados pela concessionária. (COPEL, 2013). 

 

2.1 Gás Natural 
 

De acordo com Vaz, Maia e Santos (2008), o gás natural é o combustível de 

maior crescimento na matriz energética mundial atual, apresentando grandes 

vantagens de utilização, como combustão limpa, eficiente, manutenção econômica e 

não poluidor do meio ambiente. 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrada no subsolo, 

na qual o metano tem uma participação superior a 70 % em volume. A composição 

do gás natural pode variar bastante dependendo de fatores relativos ao campo em 

que o gás é produzido, processo de produção, condicionamento, processamento, e 

transporte. (VAZ, MAIA e SANTOS, 2008). 
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A figura a seguir, apresenta o macrofluxo geral da movimentação do gás 

pelos principais participantes da cadeia de gás natural. São indicados os principais 

pontos de transferência de responsabilidade entre os participantes diretamente 

envolvidos nesse fluxo. (VAZ, MAIA e SANTOS, 2008). 

 

  
Figura 1. Cadeia de valor do gás natural. 

Fonte: Tecnologia da Indústria do Gás Natural (2008). 

 

2.2 Diesel 
 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo formado principalmente 

por hidrocarbonetos (carbono e hidrogênio) e em baixas concentrações por enxofre, 

nitrogênio e oxigênio. Este combustível pode ser selecionado com as características 

de ignição e de escoamento. O óleo diesel é o combustível mais usado no Brasil, 

provém da destilação do petróleo e contém de 12 a 22 átomos de carbono, é 

utilizado para gerar energia e movimentar máquinas e motores de grande porte, em 

motores de combustão interna e ignição por compressão (motores do ciclo diesel), 

tais como: trator, caminhão, automóveis de passeio, furgões, ônibus, caminhões, 

pequenas embarcações marítimas, locomotivas, navios, etc. (ALVES L, 2011). 
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São definidos e especificados, atualmente, pelo Departamento Nacional de 

Combustíveis-DNC, quatro tipos básicos de óleo diesel: A, B, C, e D. A seguir, são 

fornecidas informações das características de cada tipo: 

• Tipo A – É o óleo diesel utilizado em motores de ciclo diesel (ônibus, 

caminhões, carretas, veículos utilitários, etc.) e em instalações de 

aquecimento de pequeno porte. Este óleo encontra-se disponível em todas 

as regiões do Brasil e caracteriza-se por possuir um teor de enxofre de, no 

máximo, 1,0%. 

• Tipo B – É o óleo diesel conhecido como “metropolitano”. Tem a mesma 

aplicação do diesel tipo A diferindo dele por possuir, no máximo, 0,5% de 

enxofre e por somente ser comercializado, atualmente, para uso nas 

regiões metropolitanas das seguintes capitais: Porto Alegre, Curitiba, Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. 

• Tipo C – Este tipo de óleo diesel caracteriza-se, principalmente, por 

possuir, no máximo, 0,3% de enxofre. Outro item que diferencia este tipo 

de diesel dos demais é a temperatura necessária para destilação de 85% 

do seu volume: 360ºC contra 370ºC dos demais tipos. Este óleo está 

disponível desde primeiro de outubro de 1996, quando foi disponibilizado, 

pela PETROBRAS para uso nas regiões metropolitanas de Salvador, São 

Paulo, Aracaju, Santos e Cubatão. A partir de outubro de 1997, este tipo 

de diesel estará disponível para uso nas regiões metropolitanas de 

Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Belém, Campinas e são José dos Campos. 

• Tipo D – É o óleo diesel marítimo. É produzido especialmente para a 

utilização em motores de embarcações marítimas. Difere do diesel 

Tipo A por ter especificado o seu ponto de fulgor em, no máximo, 60ºC. 

(ANTONIOLLI, 2013). 

          O óleo diesel é o derivado do petróleo mais consumido no Brasil (ANP,2010), 

sendo predominante como fonte de energia devido sua principal característica de 

permitir sua queima a alta taxa de compreensão, sendo assim permitindo uma 

resposta rápida para fornecimento de energia no sistema. 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 

Com a finalidade de coletar dados para a pesquisa foram seguidos os 

seguintes passos: 

a) Entrevista com o responsável pela contabilidade para verificar a 

média de valores dos últimos 12 meses. 

b) Análise da conta de energia emitida de concessionária. 

Inicia-se a análise realizando-se a comparação entre o óleo diesel e o gás 

natural afim de se obter parâmetros para a tomada de decisão. 

 

3.1 Comparativo Óleo Diesel vs Gás Natural 
 

O rendimento do diesel é de 0,26 litro por kW.h gerado em regime de carga 

acima de 70% da capacidade nominal do motor. Para o gás natural estima-se um 

consumo específico da ordem 0,30 m3/kW.h gerado. 

O custo de investimento inicial é de R$ 1.100,00 a R$ 1.400,00 por kW de 

potência instalada para gás natural, e de R$ 650,00 a R$ 800,00 por kW de potência 

instalada para utilização do gás natural. 

Para manutenção do GMG com abastecimento de diesel o custo é de 

R$.35,00 a R$ 50,00 por MW.h de energia gerada. Nas instalações de emergência, 

onde a taxa de utilização é reduzida, estima-se o custo de manutenção em 1,0% 

(oscila de 0,5 a 1,5%, em função da complexidade) do custo de implantação, por 

mês.), para o gás natural é de 20,00 a R$ 25,00 por MW.h de energia gerada.  

O motor a gás natural tem maior durabilidade e, como consequência, menor 

custo específico de manutenção. Normalmente, não é indicado para geração de 

energia de emergência. (CLAUDIO J, 2013). 

Para geração de energia gerada o gás natural é Variável em função do 

volume consumido. A atual política de comercialização do gás natural fixa tarifas 

decrescentes em função do crescimento do volume contratado. Para pequenos 

consumidores, o custo do kW.h gerado é bem superior aos R$ 0,50 alcançados pelo 

Diesel. 

O gás natural é considerado não poluente, embora a sua combustão, como 

ocorre com qualquer combustível, produza gás carbônico (CO2) em elevadas 
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proporções, em kg/kW.h, contribuindo para o efeito estufa de forma semelhante. 

Além disso, há muitas incertezas quanto à composição do gás natural, dado que a 

mesma não é fixa e permanente.  

Os gases podem conter frações significativas de gases inertes (nitrogênio e 

hélio), de compostos sulfurosos (H2S) e de CO2. A queima de gás natural "impuro" 

provocará impacto sobre a mudança no clima diferente do causado por 

hidrocarbonetos puros.  

O impacto da queima do gás natural sobre o aquecimento global pode ser 

maior do que o normalmente suposto. Também, há que se considerar que o gás 

natural, como subproduto da produção de petróleo, necessita ser queimado, para 

que não seja lançado na atmosfera e produza um efeito poluente dez vezes maior. 

Porém o diesel é considerado poluente atmosférico, na medida em que os produtos 

da combustão, basicamente gás carbônico acompanhado de outros compostos 

nocivos, são expelidos para o ambiente, em alguns casos, na forma de fumaça 

negra.  

As regulamentações ambientais no Brasil, ditadas pelo CONAMA, assim 

como em outros países, por meio das suas agências reguladoras, estabelecem 

limites para a composição dos gases de combustão, segundo padrões que definem 

valores cada vez menores ao longo dos anos futuros, para que os fabricantes 

introduzam inovações de desenvolvimento tecnológico capazes de assegurarem a 

redução dos níveis atuais de poluição ambiental. Entretanto, com o crescimento 

exponencial da população de motores desse tipo, o aumento de volume de 

poluentes emitidos tem se mostrado inevitável. (CLAUDIO J, 2013). 

A desvantagem do diesel em relação ao gás natural é que o mesmo necessita 

de armazenamento de quantidade compatível com a expectativa de uso do grupo 

gerador. Cuidados adicionais e medidas de segurança para prevenir riscos de 

incêndios, vazamentos e contaminação, já o gás natural é canalizado e suprido pela 

concessionária. O risco de colapso no suprimento em decorrência de problemas na 

rede de abastecimento, rompimento de tubulações ou outras falhas de 

abastecimento deve ser considerado. Embora este risco seja baixo, há que se 

levarem em conta os casos de calamidade, em que o suprimento possa ser 

comprometido. (CLAUDIO J, 2013). 
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O tempo de partida e entrada em carga para diesel é de 10 a 20 segundos 

após uma falha de energia da concessionária, absorção de carga instantânea até 

100% da capacidade nominal do grupo gerador, obtendo boa capacidade para 

partida de grandes motores elétricos, recomendado para todas as aplicações como 

fonte de emergência. Para o gás natural o tempo de partida e entrada em carga é 

longo sendo necessário de 5 até 10 minutos para entrar em carga, não aceita surto 

de carga. A carga deve ser aplicada em degraus, cujos percentuais em relação à 

capacidade do grupo gerador deverão ser informados e assegurados pelo 

fabricante. 

            Tendo em vista os dados comparativos entre o óleo diesel e gás natural, 

existe uma grande vantagem do óleo diesel referente aos termos financeiros, porém 

nos termos ecológicos o gás natural se destaca. 

 

4 ANÁLISE 
 

O estudo utilizou para cálculo dos valores e realização dos gráfico a planilha 

eletrônica Excel ® onde foram estruturadas as informações para análise de custo da 

tarifa, classificadas em convencional, azul e verde. 

As tarifa convencionai são caracterizadas pela aplicação do consumo de 

energia elétrica e/ou demanda de potência, independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. São aplicadas aos consumidores atendidos 

em tensão inferior a 69 kV com demanda contratada inferior a 300 kW e que não 

tenham optado pela tarifa horossazonal. 

A tarifa azul é destinada a consumidores que têm alto fator de carga no 

horário de ponta, com capacidade de modulação de carga neste horário. É 

composta por tarifas diferenciadas, de acordo com as horas de utilização do dia e os 

períodos do ano. 

A tarifa verde é destinada aos consumidores com baixo fator de carga no 

horário de ponta, com capacidade limitada de modulação nesse horário. É composta 

por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de 

utilização do dia e os períodos do ano e por uma única tarifa de demanda de 

potência em qualquer horário de utilização. 
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a) Convencional 

Realizada a simulação na tarifa convencional sendo o custo inferior 

comparado com a tarifa azul e custo superior comparado com a tarifa verde.  

 
Figura 2. Simulação da opção tarifária convencional. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

b) Azul 

Realizada a simulação na tarifa azul, porém o custo é superior comparado 

com a tarifa verde e convencional.  

 
Figura 3. Simulação da opção tarifária azul. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
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c) Verde 

Foi realizada a simulação na tarifa verde, sendo a opção mais viável pois o 

custo é inferior comparado com a tarifa azul e convencional.  

 

 
Figura 4. Simulação da opção tarifária verde. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

É possível visualizar através das simulações que a melhor opção tarifaria é a 

tarifa verde pois apresentou o menor custo sendo de R$ 22.554,82, enquanto o 

custo da tarifa azul foi R$ 31.493,21 e a tarifa convencional obteve o custo de R$ 

28.557,46.  

 

4.1 Pay back. 
 

Segundo Brigham (2001), Na concepção dos grandes investidores existe uma 

regra básica, quanto maior o tempo de retorno de capital investido maior o risco de 

perda, ao contrário quanto menor for o tempo de retorno, menor será a risco da 

empresa.  

Apesar de suas restrições o indicador de retorno de capital é usado 

normalmente quando o risco de um investimento é muito alto e os investidores tem 

 
13 

 



interesse em recuperar rapidamente o capital. Em termos práticos, payback trata-se 

do tempo em que o capital investido no projeto irá demorar para retornar ao bolso do 

investidor. Para confecção do payback simples da proposta desse artigo foi 

considerado os seguintes dados: 

• Valor da compra do GMG (investimento): R$ 150.000,00 (Fonte: 

Supermercado na região do Campo Cumprido). 

• Conta energia atual (Convencional): R$ 28.557,00 (Fonte: Simulador 

confeccionado pelo autor). 

• Conta energia proposta (Verde): R$ 22.554,00 (Fonte: Simulador 

confeccionado pelo autor). 

• Diferença da conta Atual vs conta da proposta: R$ 6.003,00 (Fonte: 

Simulador confeccionado pelo autor). 

• Manutenção mensal GMG utilizando Gás natural: R$ 125,00 (Fonte: 

Cummins). 

• Manutenção mensal GMG utilizando Diesel: R$ 250,00 (Fonte: Cummins).  

• Custo mensal do Gás natural utilizado no horário de ponta: R$ 2.860,00 

(Fonte: CLAUDIO.J). 

• Custo mensal do Óleo diesel utilizado no horário de ponta: R$ 2.200,00 

(Fonte: CLAUDIO.J). 

• Economia mensal utilizando GMG com Gás natural R$ 3.018,00 

• Economia mensal utilizando GMG com Diesel R$ 3.553,00 

Os resultados obtidos para cada uma das alternativas é apresentado a seguir: 

 

Pay back simples do GMG utilizando Diesel 

 

a) Diferença da conta Atual (Convencional) vs conta da proposta (verde): R$ 

6.003,00. 

b) Manutenção mensal GMG utilizando Diesel: R$ 250,00. 

c) Custo mensal do Óleo diesel utilizado no horário de ponta: R$ 2.200,00. 

d) Valor da compra do GMG (investimento): R$ 150.000,00. 

 

Valor da economia mensal (“e”) = “a” – “b” – “c” 

Valor da economia mensal (“e”) = 6.003,00 - 2.200,00 - 250,00 = 3.553,00 
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FC (Fluxo de caixa mês 1) = “d” - “e” =   150.000,00 - 3.553,00 = 

146.447,00 

FC (Fluxo de caixa mês 2) = FC anterior - 3.553,00 = 142.894,00 

Para calcular o fluxo de caixa dos próximos meses é considerado sempre 

o valor anterior de FC menos o valor da economia mensal. 

 

Mês Fluxo de caixa Mês Fluxo de caixa Mês Fluxo de caixa  Mês Fluxo de caixa 
1 -R$ 150.000,00 13 -R$ 107.364,00 25 -R$ 64.728,00  37 -R$ 22.092,00 
2 -R$ 146.447,00 14 -R$ 103.811,00 26 -R$ 61.175,00  38 -R$ 18.539,00 
3 -R$ 142.894,00 15 -R$ 100.258,00 27 -R$ 57.622,00  39 -R$ 14.986,00 
4 -R$ 139.341,00 16 -R$ 96.705,00 28 -R$ 54.069,00  40 -R$ 11.433,00 
5 -R$ 135.788,00 17 -R$ 93.152,00 29 -R$ 50.516,00  41 -R$ 7.880,00 
6 -R$ 132.235,00 18 -R$ 89.599,00 30 -R$ 46.963,00  42 -R$ 4.327,00 
7 -R$ 128.682,00 19 -R$ 86.046,00 31 -R$ 43.410,00  43 -R$ 774,00 
8 -R$ 125.129,00 20 -R$ 82.493,00 32 -R$ 39.857,00  44 R$ 2.779,00 
9 -R$ 121.576,00 21 -R$ 78.940,00 33 -R$ 36.304,00      

10 -R$ 118.023,00 22 -R$ 75.387,00 34 -R$ 32.751,00      
11 -R$ 114.470,00 23 -R$ 71.834,00 35 -R$ 29.198,00      
12 -R$ 110.917,00 24 -R$ 68.281,00 36 -R$ 25.645,00      

Tabela 1. Pay back simples utilizando Óleo diesel. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Conforme visualizado na tabela 1 é possível verificar que o retorno do 

investimento utilizando o óleo diesel como fonte de energia ao GMG será de 44 

meses. 

 

Pay back simples do GMG utilizando Gás Natural 

 

e) Diferença da conta Atual (Convencional) vs conta da proposta (verde): R$ 

6.003,00. 

f) Manutenção mensal GMG utilizando Gás natural: R$ 125,00. 

g) Custo mensal do Gás natural utilizado no horário de ponta: R$ 2.860,00. 

h) Valor da compra do GMG (investimento): R$ 150.000,00. 

 

Valor da economia mensal (“e”) = “a” – “b” – “c” 
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Valor da economia mensal (“e”) = 6.003,00 - 2.860,00- 125,00 = 3.018,00 

 

FC (Fluxo de caixa mês 1) = “d” - “e” =   150.000,00 - 3.018,00 = 

146.982,00 

FC (Fluxo de caixa mês 2) = FC anterior - 3.018,00= 143.964,00 

Para calcular o fluxo de caixa dos próximos meses é considerado sempre 

o valor anterior de FC menos o valor da economia mensal. 

 

Mês Fluxo de caixa Mês Fluxo de caixa Mês Fluxo de caixa Mês Fluxo de caixa 
1 -R$ 150.000,00 14 -R$ 110.766,00 27 -R$ 71.532,00 40 -R$ 32.298,00 
2 -R$ 146.982,00 15 -R$ 107.748,00 28 -R$ 68.514,00 41 -R$ 29.280,00 
3 -R$ 143.964,00 16 -R$ 104.730,00 29 -R$ 65.496,00 42 -R$ 26.262,00 
4 -R$ 140.946,00 17 -R$ 101.712,00 30 -R$ 62.478,00 43 -R$ 23.244,00 
5 -R$ 137.928,00 18 -R$ 98.694,00 31 -R$ 59.460,00 44 -R$ 20.226,00 
6 -R$ 134.910,00 19 -R$ 95.676,00 32 -R$ 56.442,00 45 -R$ 17.208,00 
7 -R$ 131.892,00 20 -R$ 92.658,00 33 -R$ 53.424,00 46 -R$ 14.190,00 
8 -R$ 128.874,00 21 -R$ 89.640,00 34 -R$ 50.406,00 47 -R$ 11.172,00 
9 -R$ 125.856,00 22 -R$ 86.622,00 35 -R$ 47.388,00 48 -R$ 8.154,00 

10 -R$ 122.838,00 23 -R$ 83.604,00 36 -R$ 44.370,00 49 -R$ 5.136,00 
11 -R$ 119.820,00 24 -R$ 80.586,00 37 -R$ 41.352,00 50 -R$ 2.118,00 
12 -R$ 116.802,00 25 -R$ 77.568,00 38 -R$ 38.334,00 51 R$ 900,00 
13 -R$ 113.784,00 26 -R$ 74.550,00 39 -R$ 35.316,00     

Tabela 2. Pay back simples utilizando gás natural. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 

 

Conforme visualizado na tabela 2 é possível verificar que o retorno do 

investimento utilizando o gás natural como fonte de energia ao GMG será de 51 

meses. 

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

Tendo em vista os objetivos iniciais deste artigo, desenvolver um estudo de 

viabilidade da implantação do GMG e pesquisa comparativa da utilização do gás 

natural e óleo diesel, são apresentados uma avaliação geral, e sugestão de 

melhorias. 

No que tange às limitações da presente pesquisa é possível verificar que o 

óleo diesel tem uma eficiência em média de 10% se comparada ao gás natural, além 
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do custo de investimento ser 50% menor. Por outro lado atualmente o tema meio 

ambiente está presente no cotidiano das pessoas, desconhecidas do público no final 

da década de 1990 (FURLAN 2010), sendo assim o gás natural tem a vantagem de 

não ser contaminante ao meio ambiente. Com a aplicação do estudo de payback foi 

possível verificar que é valido a alteração da demanda tarifária para verde e 

utilizando o GMG no horário de ponta, por se tratar de um investimento de curto 

prazo de retorno do investimento. O óleo diesel como fonte de abastecimento ao 

GMG tem uma vantagem em média de 15% referente ao requisito retorno financeiro. 

 Como sugestão de melhoria e implementação para futuros projetos seria, o 

realizações de ensaios em laboratórios utilizando gás natural e óleo diesel como 

fonte de abastecimento ao GMG, pois nesse artigo contempla apenas uma pesquisa 

sobre o assunto. 
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