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RESUMO 

 

BRITO. Thiago Luis Felipe. Modelagem ambiental e Análise Qualitativa Comparativa de 

políticas de implantação de Gás Natural Veicular em ônibus. 2015. Dissertação 

(Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Energia, Universidade de São Paulo. São Paulo. 

2015. 

 

Esta dissertação desenvolveu duas análises de natureza diferente, mas complementares, uma 

vez que são unidas por uma mesma questão. Esta questão diz respeito à utilização do gás 

natural veicular em substituição ao óleo diesel em ônibus urbanos. O autor argumenta que, 

devido a suas características técnicas, o gás natural pode contribuir para a promoção de um 

transporte mais sustentável, mesmo que o gás natural seja um combustível igualmente não 

renovável, como o óleo diesel. Na primeira análise desenvolvida, utiliza-se uma metodologia 

bottom-up para demonstrar os ganhos ambientais que podem ser alcançados ao se substituir o 

óleo diesel por gás natural em ônibus urbanos. Adota-se a cidade de São Paulo como estudo 

de caso. Esses ganhos ambientais manifestam-se tanto na redução das emissões de poluentes 

locais, como material particulado, monóxido de carbono e óxidos de enxofre, conduzindo a 

melhoras importantes na qualidade de vida das pessoas que sofrem os efeitos nocivos dessas 

emissões (usuários ou não do transporte público urbano), como, também, no declínio das 

emissões de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, levando a benefícios 

ambientais globais. Os resultados amparam o uso do gás natural em ônibus como uma 

estratégia de maior sustentabilidade no plano ambiental. Já, na segunda análise desenvolvida, 

a pesquisa levanta as questões seguintes: Quais outros parâmetros influenciam a decisão de se 

promover a substituição de combustíveis em ônibus urbanos? Quais critérios explicam as 

escolhas por distintos combustíveis substitutos? As respostas a essas questões são obtidas 

através de uma Análise Qualitativa Comparativa (AQC). A pesquisa comparou 39 cidades em 

todo o mundo, que adotaram combustíveis substitutos ao óleo diesel em ônibus urbanos, 

incluindo o gás natural, biocombustíveis, eletricidade e hidrogênio. Os resultados atestam que 

as cidades de fato utilizam-se da substituição de combustíveis para tornar o transporte mais 

sustentável. Observa-se que a opção pelo gás natural é acolhida na maioria dos casos 

analisados como uma opção com vantagens ambientais e economicamente mais atrativa. A 

principal razão para sua eventual não adoção identifica-se com a insegurança energética. 

Algumas cidades receiam depender de um combustível que, assim como o petróleo (do qual o 

óleo diesel é um derivado), também está afeito a importantes suscetibilidades geopolíticas. A 

conclusão do trabalho reforça a importância do gás natural como um combustível 

ambientalmente mais amigável, e que pode contribuir na busca das cidades por sistemas de 

transporte público mais sustentáveis, especialmente em grandes áreas metropolitanas. 

Olhando, especificamente, o caso da cidade de São Paulo, com desdobramentos para o Brasil 

como um todo, a pesquisa enfatiza a necessidade de se superar barreiras regulatórias, e de se 

comprovar vantagens econômicas e de segurança de suprimento energético, para que o gás 

natural possa confirmar-se atrativo e mais sustentável aos olhares dos gestores dos sistemas de 

transporte público urbanos. Esses temas não podem ser deslembrados ao se propor uma 

política mais racional de combustíveis para o transporte público das grandes cidades 

brasileiras. 

 

Palavras-chave: Transporte Sustentável, Substituição de Combustíveis, Gás Natural 

Veicular, Emissões Urbanas de Gases, Análise Qualitativa Comparativa 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BRITO. Thiago Luis Felipe. Environmental Modelling and Qualitative Comparative 

Analysis of public policies that implemented compressed natural gas on buses. 2015. 

Master’s Dissertation – Graduate Program on Energy, University of São Paulo. São Paulo. 

2015. 

 

This work has developed two analyzes of different kinds, but complementary, since they are 

united by the same issue. This issue relates to the use of compressed natural gas to replace 

diesel fuel in city buses. The author argues that, due to its technical characteristics, natural gas 

can contribute to the promotion of more sustainable transport, even though the gas is a non-

renewable fuel, such as diesel oil. In the first in-depth analysis, a bottom-up methodology is 

used in order to demonstrate the environmental benefits that can be achieved by replacing the 

diesel oil with natural gas in urban buses. The city of São Paulo is adopted as a case study. 

These environmental gains are manifested both in reducing emissions of local pollutants such 

as particulate matter, carbon monoxide and sulfur oxides, leading to significant improvements 

in quality of life of people suffering the harmful effects of the emissions (both public urban 

transport users and non-users), and also in the decline of emissions of greenhouse gases, 

especially carbon dioxide, leading to global environmental benefits. The results bolster the 

use of natural gas buses as a more sustainable strategy in environmental terms. In the second 

developed analysis, the research raises the following questions: What other parameters 

influence the decision to encourage the substitution of urban buses in fuels? What criteria 

explain the choices for different substitute fuels? The answers to these questions are obtained 

from a Qualitative Comparative Analysis (QCA). The study compared 39 cities across the 

world that have adopted fuel substitutes to diesel fuel in urban buses, including natural gas, 

biofuels, electricity and hydrogen. The results show that in fact, cities are use fuel shifting as a 

way to turn its transport system more sustainable. It is observed that the option for natural gas 

is considered, in most analyzed cases, as an option with environmental advantages and 

economically more attractive. The main reason for natural gas non-adoption was identified as 

energy insecurity. Some cities fear depending on a fuel that, like petroleum (of which diesel 

oil is a derivative), is also sensitive to relevant geopolitical issues. The conclusion of the work 

reinforces the importance of natural gas as a more environmentally friendly fuel, and can 

contribute to the promotion more sustainable public transport systems in cities, especially in 

large metropolitan areas. Looking specifically at the case of the city of São Paulo, as well as 

considering Brazil as a whole, the research emphasizes the need to overcome regulatory 

barriers, and to prove economic benefits and energy supply security, so that the natural gas 

can confirm is attractive and more sustainable to the eyes of managers of urban public 

transport systems. These issues cannot be forgotten in order to propose a more rational policy 

of fuel for public transport in large Brazilian cities. 

 

Keywords: Sustainable Transport, Fuel Shifting, Natural Gas Vehicles, Bottom-Up 

Environmental Modeling, Qualitative Comparative Analysis.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Esta dissertação trabalha com três principais motivadores: a) a questão do 

transporte e do planejamento urbano; b) os impactos sociais e ambientais do atual modelo de 

transporte; e c) o uso racional e sustentável das fontes de energia atualmente disponíveis. 

Esses temas, como demonstrado ao longo do texto, estão intrinsecamente relacionados (apesar 

de não esgotarem as temáticas que relacionam energia e transporte). 

Duas análises foram elaboradas neste trabalho. Elas encontram-se unidas por um 

mesmo fio condutor: a substituição de combustíveis como uma forma de promover o 

Transporte Sustentável. Tais análises utilizam metodologias diferentes. A primeira é 

puramente quantitativa; e a segunda é qualitativa em sua denominação, mas com traços 

quantitativos. Optou-se por desenvolvê-las para tornar o estudo mais diversificado e explorar 

as diferentes metodologias com as quais se pode trabalhar as temáticas energéticas e de 

transportes. 

A primeira destas análises (desenvolvida no Capítulo 2) trata de uma modelagem 

ambiental, na qual foram elaborados cenários de substituição do óleo diesel, utilizado pela 

frota de ônibus da cidade de São Paulo, por gás natural comprimido. Utilizou-se uma 

abordagem bottom-up para demonstrar os ganhos ambientais alcançados ao se substituir o 

óleo diesel por gás natural nos ônibus urbanos da cidade. Esses ganhos ambientais 

manifestaram-se tanto na redução das emissões de poluentes locais, como material 

particulado, monóxido de carbono e óxidos de enxofre, conduzindo a melhoras importantes na 

qualidade de vida das pessoas que sofrem os efeitos nocivos dessas emissões (usuários ou não 

do transporte público urbano); como, também, no declínio das emissões de gases de efeito 

estufa, especialmente o dióxido de carbono.  

Em seguida (conforme apresentado no Capítulo 0), desenvolveu-se uma Análise 

Qualitativa Comparativa (AQC ou QCA)
1 , 2

 de cidades que substituíram o diesel por 

diferentes combustíveis em suas frotas de ônibus. Adotou-se um olhar mais voltado às 

condições e critérios que levaram tais cidades a escolher novos combustíveis em seus sistemas 

                                                           
1
 O Capítulo 3, traz uma revisão bibliográfica e metodológica sobre a AQC. 

 
2

 Também conhecida e muitas vezes adotada no Brasil com sua nomenclatura em inglês, Qualitative 

Comparative Analysis (QCA). Nesta dissertação, as duas formas de denominação e abreviação serão aplicadas 

indistintamente. 
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públicos de transporte. Em particular, este momento da pesquisa procurou extrair os fatores 

que levaram tais cidades a optar (ou não optar) pelo GNC.  

Essas duas análises possuem uma continuidade e ajudam a entender questões 

relevantes na promoção do Transporte Sustentável, principalmente em grandes áreas 

metropolitanas. A apresentação dessas duas reflexões, que têm independência metodológica e 

geram resultados próprios
3
, de forma articulada nesta dissertação, revela importantes sinergias 

nas argumentações e ilustra a coerência do autor em seu plano de pesquisa. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

O crescimento populacional e a expansão das cidades produzem uma necessidade 

crescente por transporte. Estima-se que, já em 2008, 50% da população mundial vivia em 

áreas urbanas, o que chegará a 75% em 2050 (IEA, 2008a). É nas cidades onde ocorrem as 

maiores emissões de gases de efeito estufa (GEEs), e também onde os efeitos imediatos da 

poluição e outros problemas do crescimento não planejado se manifestam. De acordo com a 

IEA (2008b), 71% das emissões globais de GEEs originam-se em cidades, e 67% do CO2 

relacionado à utilização de energia. A situação é ainda mais agravante nos países em 

desenvolvimento, onde as economias crescem rápido, assim como os centros urbanos. 

O Transporte Sustentável é definido como aquele que suporta, simultaneamente, o 

crescimento econômico de longo prazo, o bem estar social, e a proteção do meio ambiente 

(VINZENZO et al. 2010). No entanto, as maiores preocupações com relação a este último, 

principalmente no que se refere à dimensão global, suscita a necessidade de pensar em um 

“transporte sustentável de baixo carbono” (sustainable low-carbon transport). 

Na definição de Dalkmann e Huizenga (2010), o transporte sustentável de baixo 

carbono fornece infraestrutura economicamente viável e operação acessível e segura para 

pessoas e de mercadorias, reduzindo, simultaneamente, em curto e longo prazo, os impactos 

negativos sobre os ambientes locais e globais. 

Nessa definição, os autores deixam nebulosos os vínculos entre sustentabilidade e 

os impactos ambientais negativos, locais e globais, do transporte. Porém, o foco prioritário 

dedicado à necessidade de se buscar rotas tecnológicas de baixo carbono é importante, pois as 

                                                           
3
 Inclusive no histórico de publicações apresentado pelo autor e descrito ao longo dos diferentes capítulos; sendo 

que essas publicações constituem a coluna vertebral desta dissertação. 
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emissões de GEE, em especial o dióxido de carbono (CO2), são responsáveis pela 

intensificação das mudanças climáticas (DALKMANN, HUIZENGA, 2010). De acordo com 

o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, do inglês, 2007) o setor de 

transporte é responsável por 13% de todas as emissões de GEE, e de 23% das emissões de 

CO2 originadas no consumo de energia.  

Com base nessas afirmações, pode-se, então, sugerir a importância de se entender 

o Transporte Sustentável em duas dimensões: local e global. A primeira diz respeito a 

questões características das cidades, como congestionamentos, ruído, poluição do ar, demora 

a se chegar aos destinos. A outra trata basicamente da contribuição do transporte urbano para 

as mudanças climáticas. 

O sistema de transporte pode ser encarado como uma situação de dilema dos 

comuns, ou seja, o conflito entre um bem coletivo e a soma de interesses individuais. No 

transporte, o espaço é o bem pelo qual o coletivo e o individual competem. O uso do carro é 

bastante emblemático nesse sentido: quando um grande número de pessoas usufruem de suas 

liberdades, de possuir e utilizar um veículo individual, acabam afetando a mobilidade de 

outras pessoas, mesmo daquelas que não possuem carro
4
 (VLEK, 2003).  

O excesso de veículos individuais, os quais, em muitos casos, carregam apenas o 

motorista, causa uma série de problemas como: congestionamentos, imobilidade, perda de 

tempo, aumento de acidentes, redução da qualidade do ar urbano, emissão de GEE e ruídos. A 

Figura 1 apresenta uma visão ilustrada comparada do espaço ocupado por diferentes meios de 

transporte em uma cidade. 

Como o próprio nome diz, um dilema dos comuns nunca encontra uma solução 

definitiva, pois isso implicaria em priorizar uma das partes. A única forma de resolver tal 

dilema é por meio de um equilíbrio, que seja aceitável para todos os lados envolvidos. Trazida 

essa proposta para a questão em tela, trata-se de buscar um modelo que, ao mesmo tempo, 

assegure a qualidade de vida, equidade para todos, e que não afete drasticamente as liberdades 

individuais. Na mesma linha de reflexão, é possível citar, como exemplo, a polêmica sobre os 

pedágios urbanos, cuja intenção é diminuir o tráfego nas cidades, mas afeta, diretamente, a 

liberdade de ir e vir das pessoas (VLEK, 2003). 

 

 

                                                           
4
 Na economia, isto é chamado de externalidade, ou seja, outras pessoas “arcam com parte do custo” de um carro 

possuído por um indivíduo. 
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Figura 1: Comparação entre o espaço ocupado por bicicletas, carros e ônibus. 
                         Fonte: Departamento de Trânsito de Munique, Alemanha. Foto retirada da web. 

 

 

O transporte público representa, em grande parte, o lado coletivo do “dilema dos 

comuns”. A elevada expressão das liberdades individuais (crescimento excessivo da taxa de 

motorização) apresenta graves consequências sobre o coletivo. O transporte público recebe 

menos incentivos que o individual. O crescimento do número de estacionamentos e 

financiamentos para compra de automóveis expressa isso (VLEK, 2003). Assim, vê-se um 

transporte público que se torna precário, cobrando tarifas superiores à qualidade do serviço, e 

que partilha as mesmas vias, no caso dos ônibus, com os veículos privados. Como 

consequência, os usuários de transporte público (coletivo) sofrem também os impactos 

negativos do excesso de veículos individuais como congestionamentos, maior poluição e 

estresse (ARAÚJO et al, 2011). 

Segundo Díaz (2010) O metrô representa uma alternativa para tais problemas, mas 

não os soluciona totalmente, apenas os contorna. Além disso, sua implantação, na maior parte 

das cidades, é, muitas vezes, um fruto de interesses políticos, não se fundamentando na real 

necessidade ou viabilidade econômica. 

O autor critica a expansão das redes de metrô nas cidades da América Latina, que 

se apresenta quase como um dogma para os engenheiros de transportes. Segundo o autor, para 

os governantes, a tecnologia do metrô é politicamente “splashier” (exuberante, vistosa). Deste 

modo, escolhem-na, porque projetos desse porte garantem reeleições. Esses mesmos 

governantes argumentam que, “como todas as cidades modernas têm metrô”, logo este torna-

se obrigatório para que uma cidade se desenvolva. No entanto, as racionalidades econômica e 
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social desses argumentos são questionáveis, uma vez que, em geral, nas grandes cidades, a 

porcentagem de passageiros transportados por ônibus (83% das viagens, em média
5
) é muito 

maior do que aquela transportada por metrô (DÍAZ, 2010). 

Argumenta-se aqui que promover o transporte sustentável implica em trabalhar 

racionalmente o transporte urbano, mais especificamente o sistema de ônibus, meio pelo qual 

se dá a maior parte dos deslocamentos de uma cidade (SPTrans, 2014). Nesse processo de 

busca da racionalidade, as principais questões em tela referem-se à gestão das estratégias de 

transporte público e de distribuição dos espaços urbanos entre os diferentes grupos de 

interesse. Em todas as grandes cidades, essa gestão é complexa e se faz com insuficiência na 

disponibilidade de recursos, assim como, buscando um equilíbrio pouco trivial na distribuição 

desses recursos para beneficiar a população que vive na cidade no momento atual, e para 

garantir soluções aceitáveis e sustentáveis para as gerações futuras. 

Dimensões específicas desses problemas tratam, por exemplo, da escolha das 

tecnologias a serem adotadas, ilustrando novamente com a necessidade de se escolher entre 

expansão do metrô ou do sistema de ônibus, mas também, eventualmente, na discussão para 

definir os padrões tecnológicos dos veículos e da motorização a ser adotada em cada sistema. 

Ainda imerso nesses escopos específicos, surge, entre outros, a temática energética, que 

adquire, ela mesma, múltiplas facetas, das quais destaca-se, nesta dissertação, o tema sobre a 

escolha dos combustíveis que alimentarão o sistema público de transporte, como um todo, e o 

sistema de ônibus, em particular. 

Praticamente em todo o mundo, o petróleo, através de um de seus principais 

derivados, o óleo diesel, ainda reina quase soberano na propulsão dos sistemas urbanos de 

ônibus. Aqui não serão discutidos os fatores que favorecem o petróleo nesse nicho de 

mercado. Trata-se, evidentemente, do ‘velho casamento perfeito’ entre a fonte de energia em 

busca de consumidores cativos, e a tecnologia de mobilidade à procura de simplicidade de 

manipulação da fonte de energia, segurança de uso, e autonomia suficiente. 

Porém, crescentemente, os cidadãos e as cidades tomam consciência das 

externalidades associadas à utilização do petróleo, tanto em veículos individuais, onde reina a 

gasolina, como nas ‘terras’ dominadas pelo óleo diesel, incluindo ferrovias, hidrovias e, 

principalmente, os sistemas urbanos de ônibus. 

A substituição do principal combustível usado pelos ônibus, o óleo diesel, por 

fontes alternativas de energia, pode trazer benefícios à qualidade de vida nas grandes cidades. 

                                                           
5
 Em São Paulo, a porcentagem é similar: 81% das viagens são feitas por meio de ônibus (SPTRANS, 2013). 
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(BALDASSARRI, BATTISTELLI, CONTI, 2005). Em particular, conforme será analisado 

no Capítulo 2, pode-se argumentar que soluções tecnológicas baseadas no uso de ônibus a gás 

podem trazer benefícios à saúde humana quando concebidas em substituição ao diesel. De 

outra parte, de acordo com as reflexões exploradas no Capítulo 4, verifica-se que os gestores 

dos sistemas de transporte público convivem com diversidade de possibilidades e de critérios. 

As escolhas dos combustíveis alternativos a serem adotados regam-se de preocupações 

ambientais, econômicas, geopolíticas e tantas outras dimensões que caracterizam todos os 

debates de planejamento energético. 

Portanto, esta questão, a substituição de combustíveis, pode ser considerada o fio 

condutor que une as diferentes metodologias aqui aplicadas. É importante frisar que o autor 

está consciente que a substituição de combustíveis veiculares não é “condição suficiente” para 

a uma efetiva e abrangente promoção do Transporte Sustentável. Este também requer 

mudanças no planejamento urbano, na acessibilidade, e em diversos outros elementos não 

energéticos inerentes à atividade do transporte urbano. A utilização de combustíveis mais 

limpos é, no entanto, um importante ponto de partida, e a faceta mais evidente de encontro 

dos campos de conhecimento da “energia” e do “transporte”. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Os objetivos desta dissertação são (1) analisar o uso do gás natural como 

combustível veicular à luz dos conceitos de transporte sustentável, tanto do ponto de vista 

técnico quanto ambiental; e (2) entender quais outros fatores levam as cidades a optarem por 

este combustível. Os seguintes objetivos específicos foram definidos para este estudo: 

 Pesquisar os atuais conceitos de transporte sustentável e como a substituição de 

combustíveis pode contribuir para promovê-lo (Capítulo 1); 

 Descrever as principais características técnicas, ambientais, econômicas e sociais, 

da utilização do gás natural em ônibus de transporte urbano, com foco especial 

para a realidade da cidade de São Paulo (Capítulo 2); 

 Desenvolver um modelo com diferentes cenários de substituição do óleo diesel 

por gás natural comprimido para a frota de ônibus da cidade de São Paulo 

(Capítulo 2); 
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 Apresentar os fundamentos da Análise Qualitativa Comparativa (AQC ou QCA), 

que tem ampla utilização, principalmente nas ciências sociais, mas restrita 

aplicação no domínio da energia (Capítulo 3); 

 Comparar casos de cidades ao redor do mundo que têm pensado e escolhido 

diferentes alternativas energéticas para reduzir sua dependência em relação ao 

petróleo (Capítulo 4) 

 Compreender como essas mesmas cidades, ao estabelecerem suas alternativas de 

combustíveis e critérios de seleção, adotaram (ou não) o GNC como combustível 

para ônibus, e quais condições levaram a esta opção (Capítulo 0);  

 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

 

Além dessa introdução, a dissertação estrutura-se em um Capítulo 2, que relata e 

sintetiza os principais resultados de projetos de pesquisa (e publicações derivadas) 

desenvolvidos entre os anos de 2012 e 2013. Ainda que frutos coautorais de pesquisadores do 

Instituto de Energia e Ambiente e colaboradores da COMGAS, distribuidora de gás natural 

para a cidade de São Paulo, o autor sempre desempenhou papel líder nos esforços de pesquisa 

e na identificação de resultados relevantes. 

Esses trabalhos exploram a utilização do gás natural veicular (GNV
6

) em 

substituição ao óleo diesel e sua inserção no debate sobre o transporte sustentável. Nessas 

pesquisas, foram realizadas avaliações do estado da arte do ônibus a gás; estudaram-se as 

questões ambientais relacionadas às emissões de poluentes e gases de efeito estufa, em 

especial, os impactos sobre a saúde pública; e, por fim, foi elaborado um modelo simplificado 

de emissões atmosféricas que será explicado mais adiante
7
.  

Os Capítulos 3 e 4 extraem e aprofundam a dimensão internacional dos assuntos 

discutidos nos projetos de pesquisa sintetizados no Capítulo 2. A partir do compêndio de 

                                                           
6
 Por vezes, a literatura internacional se refere ao GNV como GNC – Gás Natural Comprimido (ou CNG, na 

sigla em inglês). 

 
7
 O documento mais amplo que agrega o conjunto das reflexões realizados pelo grupo de pesquisa, “Revisão do 

Conceito de Transporte Sustentável & Promoção do GNV na Estratégia de Substituição do Óleo Diesel no 

Transporte Urbano” (MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013), incluindo a transcrição completa dos debates de 

seminário organizado pela equipe em 03 de outubro de 2013, “Encontro internacional: opção pelo gás natural no 

transporte público”, ainda não foi publicado. Esse documento gerou publicações associadas que são citadas ao 

longo desta dissertação. 
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informações de cidades ao redor do mundo que inseriram, de maneira significativa, o GNV 

em suas frotas de ônibus, desenvolveu-se, como contribuição adicional e com base na 

metodologia Análise Qualitativa Comparativa (AQC), um estudo comparativo dessas cidades.  

O Capítulo 3 descreve com mais detalhes a metodologia AQC, ou QCA, com uma 

extensa revisão bibliográfica, tanto teórica, quanto de aplicações da metodologia. O Capítulo 

4 apresenta os resultados obtidos da aplicação da metodologia para a temática em questão. 

Nesse capítulo, identificam-se as condições que levam os tomadores de decisão a optarem 

pelo GNV quando buscam a substituição do diesel no transporte público. 

Esses resultados foram publicados em dois artigos: “Análise comparativa 

qualitativa (QCA) de cidades que introduziram gás natural comprimido em suas frotas de 

ônibus urbanos”, publicado no IX Congresso Brasileiro de Planejamento Energético (BRITO, 

GALBIERI, MOUTINHO DOS SANTOS, 2014); e, posteriormente, melhor elaborado, por 

incorporar críticas e sugestões de especialistas, no artigo: Qualitative Comparative Analysis 

(QCA) of cities that introduced Compressed Natural Gas (CNG) in their urban bus fleet 

(BRITO, GALBIERI, MOUTINHO DOS SANTOS (trabalho a ser apresentado e publicado 

no anais do 5º Encontro Latino Americano de Economia da Energia (ELAEE) em março de 

2015). 

As conclusões apresentadas no Capítulo 5 enfatizam o fio condutor programático 

e metodológico que rege e unifica as diferentes partes que constituem esta dissertação. O 

autor ressalta que diferentes olhares podem ser adotados para desenvolver pesquisas 

relevantes sobre temas convergentes entre energia e transporte sustentável. Como já 

mencionado, reconhece-se que as reflexões aqui desenvolvidas estão distantes de esgotar 

temáticas tão ricas e complexas. Por fim, apresentam-se também as principais sugestões que 

podem ser extraídas desta pesquisa para sustentar políticas ambientais, energéticas e de 

transporte público, bem como indicações para eventuais avanços das linhas de pesquisa.  
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2 O GNV COMO UM COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL  

 

 

Este capítulo sintetiza os principais elementos do do relatório técnico produzido 

pela equipe de pesquisa do Instituto de Energia e Ambiente, do qual o autor desta dissertação 

foi membro, e fruto de investigação realizada no período de Agosto de 2012 a Dezembro de 

2013, em parceria com a Companhia de Gás de São Paulo, COMGAS
8
.O relatório técnico 

“Revisão do Conceito de Transporte Sustentável & Promoção do GNV na Estratégia de 

Substituição do Óleo Diesel no Transporte Urbano” desenvolve-se motivado pelas definições 

de Transporte Sustentável, apresentadas resumidamente no Capítulo 1 desta dissertação. A 

partir destes conceitos, o projeto trabalhou com o objetivo de: 

Demonstrar como os conceitos de Transporte Sustentável convergem com as 

estratégias de promoção de maior utilização do gás natural veicular nos sistemas de 

transporte urbano, em substituição ao óleo Diesel, contribuindo para as políticas 

voltadas a melhoras nos setores energia, saúde e meio ambiente (MOUTINHO DOS 

SANTOS et al, 2013, p. 18). 

 

A investigação tratou de questões como o conceito de transporte sustentável com 

base na análise do papel dos combustíveis alternativos. Estudou-se casos internacionais
9
 (com 

a elaboração de um Road Map) de cidades que incorporaram o GNV em suas frotas de ônibus, 

bem como uma revisão da literatura que estuda os efeitos da poluição sobre a saúde humana. 

Foram realizadas entrevistas e participações em palestras, assim como visitas técnicas e 

entrevistas com representantes de órgãos municipais e privados. O estudo também discutiu e 

criticou as decisões e regulamentações na cidade de São Paulo envolvendo o transporte 

público e as emissões de gases oriundos da queima de combustíveis. No dia 3 de Outubro de 

2013, realizou-se um evento internacional para apresentação e divulgação da pesquisa e com 

o intuito de reabrir o debate sobre o ônibus a gás na cidade de São Paulo
10

. 

Um dos pontos altos do projeto citado foi a elaboração de um modelo 

simplificado de emissões atmosféricas. Essa simulação foi usada para estimar o consumo de 

                                                           
8
 Texto completo ainda não publicado, mas disponível junto aos autores com a referência: MOUTINHO DOS 

SANTOS et al. (2013). 

 
9
 Estes serviram como base para estudos futuros que serão descritos em mais detalhes no Capítulo 0. 

 
10

 Informações sobre o evento, incluindo todo o conteúdo apresentado, podem ser encontradas no link: 

http://catedradogas.iee.usp.br/atividade.asp?idpage=49. Último acesso em 18/09/2014. Após essa pesquisa, a 

COMGAS continuou a patrocinar outras atividades de investigação sobre o tema, com a parceria de outros 

grupos de pesquisa. No entanto, desconhece-se que avanços substanciais tenham ocorrido no plano das políticas 

públicas em todos os níveis. Nesse sentido, a temática permanece atual e esta dissertação revela-se, em janeiro 

de 2015, como uma das contribuições mais contemporâneas e exclusivas sobre o tema na literatura brasileira.  

 

http://catedradogas.iee.usp.br/atividade.asp?idpage=49
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combustível e as emissões esperadas de gases de efeito estufa (CO2 e CH4) e dos principais 

poluentes atmosféricos com efeitos sobre a saúde humana (SO2, CO, NOx, e Material 

Particulado). O método foi desenvolvido pelo 1º Inventário Nacional de Emissões 

Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários do Ministério das Minas e Energia 

(2011), corroborado pelo Relatório de Referência de Emissões de Gases de Efeito Estufa no 

Setor Energético por Fontes Móveis do Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões 

Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (Ministério de Ciência e Tecnologia, 2004). O 

pesquisador Galbieri, membro da equipe do projeto, também utilizou a metodologia em sua 

tese de doutoramento pela Universidade de Campinas (GALBIERI, 2013). Este capítulo 

dedica-se a apresentar a síntese dessa modelagem, seus principais resultados e discussões. 

 

 

2.1 Considerações gerais sobre o gás natural 

 

 

Para veículos pesados, é alta a prioridade de se encontrar soluções que conduzam 

a reduções das emissões de gases dos motores. Existem alternativas bastante interessantes 

tanto no plano da concepção dos motores (GALBIERI, 2013), como na escolha dos 

combustíveis. Tais alternativas podem contribuir significativamente (simultaneamente ou não) 

para melhorar os problemas locais e globais relacionados a essas emissões.  

O foco desta dissertação encontra-se nos veículos a gás natural
11

. As vantagens 

desses veículos são amplas, pois oferecem vários benefícios, incluindo economia do custo do 

combustível, redução das emissões de gases de efeito estufa e melhoria da qualidade do ar 

local, redução de ruído e, em alguns casos, aumentando a segurança energética (IEA, 2011). 

Veículos a gás natural podem, até mesmo, emitir menos CO2 do que veículos elétricos e 

híbridos, dependendo de como a eletricidade que estes usam é produzida. 

A conversão de veículos para o gás natural ou sua venda diretamente de fábrica se 

darão, normalmente de forma mais favorável, em veículos de frotas, com maiores taxas de 

                                                           
11

 Também denominado como gás natural comprimido – GNC, ou veicular – GNV, como frequentemente é 

chamado no Brasil. O uso desses dois termos como sinônimos pode causar alguma confusão, uma vez que não 

apenas o gás natural comprimido pode ser usado para o transporte, mas também o gás natural liquefeito (GNL), 

ou até mesmo o gás liquefeito de petróleo (GLP). Porém, pelo costume acadêmico e da indústria (principalmente 

no Brasil), este trabalho utiliza as terminologias GNC e GNV como sinônimas, exceto quando especificado o 

contrário. No estudo comparativo desenvolvido no Capítulo 4, estudou-se especificamente casos internacionais 

que adotam exclusivamente o GNC. 
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utilização
12

, como ocorre em frotas governamentais, por exemplo, em veículos que servem as 

municipalidades, inclusive ônibus que operam o transporte público, ou em frotas comerciais, 

por exemplo, táxis; a mesma conversão torna-se mais rara em veículos particulares de baixa 

rodagem.  

Existem três aspectos importantes para se analisar a importância do gás natural no 

transporte sustentável para ônibus: os aspectos técnicos, econômicos e socioambientais 

(MATTOS, 2001). 

Os aspectos técnicos dizem respeito à forma de utilização do GNV, bem como 

suas implicações e adaptações tecnológicas. Por exemplo, o tanque de armazenamento do gás 

natural comprimido (GNC) é cinco vezes maior e pesa de três a quatro vezes mais do que o de 

óleo diesel. No caso do gás natural liquefeito (GNL), o tanque é duas vezes maior e pesa 

somente 40% mais em comparação ao tanque utilizado pelo veículo à óleo diesel. O GNL 

contém mais energia por unidade de volume do que o GNC, porém seu manuseio é mais 

difícil, pois exige que o gás seja armazenado em temperaturas criogênicas (MATTOS, 2001). 

É importante notar que os ônibus a GNV ainda são de 20 a 40% menos eficientes 

no uso do combustível do que os movidos a diesel (MATTOS, 2001). Isso ocorre em grande 

parte devido ao maior peso do veículo e diferença de eficiência entre os motores a ciclo Otto e 

diesel (GALBIERI, 2013). A autonomia média desses ônibus chega a 400 km, contra 700 km 

dos movidos a diesel, e o tempo de abastecimento requer cerca de quinze minutos
13

 para 

armazenar 140m³ (IGU&ECE, 2012).  

A principal vantagem do GNV é sua queima mais limpa. Deste modo, é menor a 

emissão de gases poluentes e a formação de depósitos sólidos. O desgaste do motor é também 

bem menor, já que há maior duração do óleo lubrificante. O gás natural é bastante seguro 

                                                           
12

 No Brasil, isso também pode ser entendido devido às dificuldades e baixa disponibilidade de infraestrutura 

para abastecimento. Redes de abastecimento de GNV para veículos leves já são existentes nos principais centros 

urbanos do país, porém, ainda são dispersos fora dos grandes eixos. De acordo com a IEA (2011), metade das 

estações de distribuição do mundo está em cinco países: Paquistão, Irã, Argentina, Brasil e Índia. Entretanto, a 

agência afirma que menos de 1% do total de carros no mundo são movidos a gás natural, e que estes consomem 

menos de 1% da demanda anual total por gás do planeta. As redes de abastecimento de GNV para veículos 

pesados ainda precisam ser construídas em todo o Brasil. No caso de frotas privadas ou públicas, os veículos 

podem reabastecer-se em depósitos centrais de combustível, reduzindo importantes barreiras logísticas. 

 
13

 O tempo de recarga está diretamente relacionado à capacidade dos compressores. Estes, por sua vez, quanto 

mais potentes, mais caros são e demandam maior energia, que poderá ser elétrica ou o próprio gás. O Centro de 

Operações de Sanchinarro em Madrid, Espanha, visitado pelo autor em Abril de 2014, é o mais moderno da 

Europa e, lá, a recarga leva cerca de cinco minutos. Mais de 400 veículos são abastecidos diariamente no local. 

A operação da bomba também não requer treinamento especial, podendo ser operada até mesmo por não 

técnicos. Durante o período de abastecimento, os veículos são simultaneamente limpos e preparados para 

retornar ao serviço. Dessa forma, dentro de um processo logístico sofisticado e beneficiando de várias sinergias, 

o tempo de abastecimento não representa nenhum custo adicional de veículo parado (ALONSO, 2014; BRITO, 

2014). 
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visto que é antidetonante, por possuir uma alta octanagem. Também não é tóxico, quando 

aspirado em pequenas quantidades, podendo ser asfixiante em grandes quantidades ou lugares 

sem ventilação. Como medida de segurança, usa-se um odorizador para facilitar a detecção de 

eventuais vazamentos (MATTOS, 2001). 

A escolha das tecnologias para o uso em ônibus varia de acordo com o 

planejamento e a adequação destes ao meio onde serão utilizados, pois cada opção 

tecnológica apresenta vantagens e desvantagens (MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013). 

As principais tecnologias são: 

a) Dedicada: os ônibus saem de fábrica equipados com motores a ciclo Otto, 

exclusivamente o gás natural. Os tanques são adaptados ao veículo para que estes 

tenham menor peso, ocupem menos espaço e possam operar de maneira segura. 

b) Convertido: neste caso, modifica-se o ônibus, que originalmente funciona a ciclo 

Diesel, para funcionar em ciclo Otto à GNV. A conversão é denominada 

“ottolização”, sendo o método mais complexo e delicado para utilização do GNV. 

Os riscos técnicos dessa alternativa podem torná-la pouco atrativa. Por exemplo, 

nos anos 1980 e 1990, na cidade de São Paulo, esta prática causou diversos 

problemas técnicos nos veículos, o que criou um ‘tabu’ entre os empresários com 

relação ao uso do GNV. 

c) Dual Fuel: essa tecnologia dá maior flexibilidade de combustível ao veículo, pois 

permite a operação tanto a diesel quanto a GNV (ou até mesmo outros 

combustíveis). Seu uso é mais adequado em relevos planos e onde o veículo possa 

se deslocar com maior velocidade (como em faixas exclusivas de ônibus). Em 

baixas velocidades não haverá como otimizar o balanço entre o uso do gás e do 

diesel, pois o motor operará quase sempre a diesel. 

 

Os aspectos econômicos para a promoção do GNV dependem de ações políticas 

em conjunto com forças de mercado. Essa afirmação será confirmada pelas experiências 

internacionais tratadas no Capítulo 4. Deve-se, em um primeiro momento, tornar o gás natural 

economicamente competitivo em relação ao diesel. Este, frequentemente, apresenta vantagens 

em relação aos custos de infraestrutura de distribuição/abastecimento e dos veículos. Assim, 

os custos adicionais do gás, e suas menores eficiências, precisam ser compensados mediante 

dos preços relativos entre os dois combustíveis. A chave da questão econômica para o GNV 

está no investimento a médio e longo prazo, no qual os custos e investimentos adicionais 

devem ser prioritariamente compensados ao longo do tempo por meio da economia na conta 
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de combustível, no menor custo de manutenção e na maior durabilidade dos veículos 

(MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013). 

Em seguida, entram os aspectos que estão mais próximos dos temas de política 

pública. Por exemplo, para vários países, o ‘custo social’ de uma dependência energética 

externa tem grande relevância na decisão. Por exemplo, os gastos com importação de diesel já 

têm um grande peso na balança comercial do Brasil. As importações de gás natural da Bolívia 

também são ressaltantes. Contudo, na ótica brasileira, em diferentes momentos históricos, 

essa dependência externa gasífera inseriu-se em contextos geopolíticos completamente 

diversos. O mesmo acontece com a Europa Ocidental e a Rússia, em sua mútua dependência 

em relação ao comércio bilateral de gás natural (BRITO et al, 2012). 

Já no plano ambiental, a menor incidência de externalidades
14

 no caso dos gases 

são difíceis de calcular e de traduzir em menores custos sociais. O tratamento dedicado às 

emissões gasosas veiculares será o foco dos próximos parágrafos. Nos casos de vazamento 

dos tanques, o GNV, por ser mais leve que o ar, tende a se dispersar rapidamente, com muito 

menores riscos de se inflamar, explosões ou de contaminação do solo ou das águas 

(DANTAS, 2006; COPPE, 2012; MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013). 

Percebe-se, portanto, que a substituição do diesel pelo GNV depende da promoção 

de políticas coordenadas, e da garantia da viabilidade econômica e tecnológica do processo. É 

também importante que haja investimentos, e incentivos fiscais para isso, bem como uma 

maior disseminação de informações para a população. 

Os ganhos nos aspectos socioambientais envolvem a redução considerável das 

emissões de poluentes e/ou de gases de efeito estufa produzidos pelo diesel. Há, também, a 

redução de fumaça preta (smog) e de ruídos. As emissões características dos motores, com 

diferentes combustíveis, serão discutidas em detalhes a seguir, quando o modelo for 

apresentado. Antes, será necessário melhor caracterizar os impactos da poluição gerada pelas 

emissões gasosas veiculares na saúde da população. 

Moutinho dos Santos et al. (2013) apontam que os veículos operando a GNV 

atendem mais facilmente às regulamentações do PROCONVE 7 (P7), equivalentes ao EURO 

5, sem a necessidade de catalisadores, ou seja, estão um passo à frente dos veículos a diesel 

em termos de regulação para redução de poluentes. No entanto, as tecnologias de motores a 

diesel avançam no mundo inteiro e tendem a ser disponibilizadas no Brasil, reduzindo a 

                                                           
14

 Em especial, os problemas de saúde por conta da poluição e a emissão de gases intensificadores do efeito 

estufa, como o CO2.  
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diferença em relação aos motores a GNV. Contudo, quanto mais complexos ficam os motores 

à diesel (de modo a se adequar às legislações), mais caros eles ficam. 

A sessão seguinte descreve com mais detalhes a revisão bibliográfica (melhor 

discutida em MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013) de artigos científicos da área de saúde 

pública e toxicologia, e que demonstram os efeitos nocivos das emissões veiculares, bem 

como os benefícios em reduzi-las. 

 

 

2.2 Impactos da poluição na saúde 

 

 

Esta sessão referencia alguns dos estudos que corroboram o fato de que poluição 

emitida pela queima dos combustíveis veiculares causa impactos sobre a saúde humana, 

afetando principalmente os sistemas cardiovascular, respiratório e imunológico. Especialistas 

da área de saúde frisam a preocupação de que não existem níveis seguros de exposição à 

poluição, uma vez que cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente
15

. Crianças e idosos 

são os mais vulneráveis e a qualidade do ar está diretamente relacionada com o número de 

internações nessas faixas etárias (SALDIVA et al., 2002). Os efeitos da poluição gerada pela 

exaustão de óleo diesel na saúde humana podem ser de natureza neoplástica (cancerígenos, 

principalmente de câncer de pulmão) ou não-neoplásticos (KAGAWA, 2002).  

O Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2011) estima que, em 2012, houve mais 

27 mil casos de câncer de pulmão no Brasil (o mais frequente na população mundial, sendo a 

principal causa de morte por câncer no mundo). O controle do tabaco é, ainda, o principal 

foco para a redução das ocorrências. No entanto, o controle da poluição originada em veículos 

também deve ser trabalhado, uma vez que esta afeta indiscriminadamente fumantes e não 

fumantes. Saldiva (2010) afirma que viver na cidade de São Paulo corresponde a fumar quatro 

cigarros diariamente, por conta do material particulado descarregado por veículos e outras 

fontes não móveis no ar. 

Há, também, os riscos não-neoplásticos da poluição. A frequência de mortalidade 

por doenças respiratórias agudas e crônicas se mostra igualmente preocupante em populações 

exposta a exaustões de óleo diesel. Kagawa (2002) mostra a incidência de sintomas similares 

à bronquite, asma e redução de funções pulmonares, em crianças que vivem próximas a áreas 
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 Além disso, a mistura de poluentes na atmosfera torna difícil identificar qual deles especificamente está 

causando os problemas de saúde. 
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de trânsito intenso. Há, adicionalmente, o risco do nascimento de crianças com baixo peso 

(menos de 2500g, de acordo com a OMS), considerado um dos principais indicadores de 

morbidade e mortalidade em recém-nascidos em todo o mundo (SALDIVA et al 2013).  

As principais formas de mensuração desses impactos na saúde dividem-se, em 

geral, em dois métodos: a) encontrando-se a relação entre concentrações de poluentes
16

, 

medidas in loco ou por meio de um modelo de dispersão, com o número de internações ou 

mortes; ou b) a medição acumulada de anos de vida perdidos por mortes prematuras (YLL – 

Years of Life Lost), e anos vividos com incapacidade (YLD – Years Lived with Disability), e 

calcular o custo econômico da poluição. Esta metodologia, chamada DALY (Disability 

Ajusted Life Years) foi desenvolvida pela OMS em conjunto com a Universidade de Harvard.  

Como um exemplo do primeiro método, é possível citar o estudo de Pope et al. 

(2002), no qual os autores estimaram que uma elevação de 10 µg/m
3 

(microgramas por metro 

cúbico) de substâncias como o material particulado fino provoca uma elevação de 8% no risco 

de mortalidade por câncer de pulmão. Em um estudo mais recente, foi apontado que este 

aumento de 10 µg/m
3 

de PM2,5 (material particulado ultrafino) pode elevar o risco de contrair 

câncer de pulmão em até 40% em pessoas mais predispostas à doença. A mesma variação é 

também responsável por um aumento nas internações – de 10 % a 40% para crianças com 

doenças respiratórias; de 10% a 22% para adultos com doenças respiratórias; e de 18% para 

adultos com doenças cardiovasculares (CAREY et al., 2013 apud. ISS, 2013). 

O Instituto Saúde e Sustentabilidade (2013) utilizou o método DALY, com dados 

de 2006 a 2011, para estudar os custos da poluição no Estado de São Paulo. Segundo os 

pesquisadores, por conta de limitações técnicas de medições, esses dados devem estar 

subestimados, mas, ainda assim, apontam a urgência com a qual o problema deve ser tratado. 

O estudo aponta que, na cidade de São Paulo, em 2011, houve mais de 4600 mortes e 15 mil 

internações (por câncer, problemas cardiovasculares e respiratórios, em adultos e crianças) 

atribuíveis à poluição. Isso totalizaria 40.811 anos perdidos de vida, ou vividos em 

incapacidade (DALY), os quais poderiam ser traduzidos em um valor superior a R$ 31 

milhões em gastos com a saúde, e um custo econômico total de US$ 302 bilhões, pelos anos 

de vida perdidos ou vividos com incapacidade (ISS, 2013)
17

. 
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 Utiliza-se a unidade “µg/m³” - quantidade em massa de poluente (em microgramas) por metro cúbico de ar. 
17

 Durante a elaboração do projeto citado no início deste capítulo, os pesquisadores entrevistaram representantes 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto Saúde e Sustentabilidade, de onde a 

maior parte destas informações foi extraída. Este contato serviu para perceber como a redução de emissões que a 

substituição do óleo diesel por gás natural em ônibus pode contribuir para a melhoria do ar na cidade de São 

Paulo, tanto em termos qualitativos como quantitativos. Entretanto, a pesquisa citada, assim como esta 

dissertação, não teve disponibilidade de recursos humanos e financeiros, nem tempo hábil, para aprofundar 
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2.3 Modelo simplificado de emissões 

 

 

O modelo simplificado de emissões aqui elaborado permite comparar as emissões 

dos veículos a diesel e a gás. Esse modelo busca apresentar dados quantitativos, que podem 

servir como inputs para estudos como aqueles descritos na sessão 2.2. 

Primeiro é importante uma descrição dos principais gases característicos da 

combustão em motores. Abaixo estão descritos alguns dos principais poluentes oriundos da 

queima de combustíveis veiculares, extraídos de CETESB (2012). O modelo leva em 

consideração todos estes poluentes: 

1. Monóxido de carbono (CO): as emissões de CO resultam da combustão 

incompleta do carbono. É a característica fumaça preta (smog) que sai dos escapamentos dos 

veículos. Em altas concentrações, pode causar diminuição dos reflexos, da capacidade de 

estimar intervalos de tempo, do aprendizado, do trabalho e da visão. 

2. Óxidos de nitrogênio (NOx): são gases altamente reativos, formados pela 

reação de oxigênio (O2) e nitrogênio (N2) presentes no ar, em condições de altas temperatura e 

pressão, típicas do interior dos motores, ou seja, sua formação independe do combustível 

queimado. São precursores da formação de ozônio (O3) no nível troposférico
18

. Aumentam a 

sensibilidade à asma e à bronquite, baixam a resistência às infecções respiratórias. 

3. Material particulado (MP): são partículas de material sólido ou líquido que 

podem conter uma variedade de componentes químicos. São classificados de acordo com seu 

tamanho, sendo que grande parte do MP de origem veicular tem diâmetro menor do que 2,5 

µm, podendo ser referido como MP2,5, o que os tornam inaláveis. Altas concentrações de MP 

no ar aumentam o número de atendimentos hospitalares por doenças respiratórias, de mortes 

prematuras e câncer de pulmão, como apontado anteriormente.  

4.  Dióxido de Enxofre (SO2): é um gás tóxico e incolor de odor característico. A 

emissão antropogênica de SO2 é causada pela queima de combustíveis fósseis que contenham 

enxofre em sua composição – geralmente como impureza. Causa o agravamento dos sintomas 

da asma e aumento de internações hospitalares, decorrentes de problemas respiratórios. São 

                                                                                                                                                                                     
nessas questões e trazer uma análise comparativa mais exuberante sobre o tema. Esse exercício, com o cuidado 

metodológico requerido, resta a ser feito e constitui uma das sugestões de avanço das pesquisas elencadas nas 

conclusões.  
18

 O O3 em nível troposférico (camada mais baixa da atmosfera) é um poluente secundário, isto é, não é emitido 

diretamente por nenhuma fonte, mas se origina da reação do oxigênio com outros gases. Em altas concentrações, 

causa irritação nos olhos e nas vias respiratórias. Exposições a altas concentrações podem resultar em sensações 

de aperto no peito, tosse, chiado na respiração. O O3 também tem sido associado ao aumento de admissões 

hospitalares.  
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precursores da formação de material particulado secundário. No ambiente, podem reagir com 

a água na atmosfera formando chuva ácida. 

5. Hidrocarbonetos (HC): compostos formados de carbono e hidrogênio, e que 

podem se apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas. Nos centros urbanos, as 

principais fontes emissoras são os carros, ônibus e caminhões, a partir dos processos de 

combustão e de evaporação de combustíveis. Considerados carcinogênicos e mutagênicos, 

esses compostos provocam igualmente irritação nos olhos, nariz, pele e aparelho respiratório. 

O modelo utiliza a terminologia HC totais para se referir ao conjunto de hidrocarbonetos 

descrito abaixo:  

a. CH4: hidrocarboneto simples, conhecido como metano (apresenta potencial 

causador de efeito estufa); 

b. PAHs: os chamados hidrocarbonetos policíclicos e aromáticos não estão 

regulamentados no Brasil e no mundo. São extremamente tóxicos e possuem 

potencial para causar câncer devido à sua alta volatilidade;  

c. RCHO: Também chamados de aldeídos, causam irritação dos olhos, nariz e 

garganta. É agente carcinogênico e também participam na formação de ozônio 

(O3) no nível troposférico. 

 

6. Dióxido de carbono (CO2): produto da oxidação completa do carbono (C) 

presente nos combustíveis durante sua combustão. Apesar de não causar danos à saúde 

humana, é um gás de efeito estufa expressivo, principalmente devido à enorme quantidade 

que é emitida através de várias fontes simultaneamente, especialmente no setor de transportes. 

O modelo elaborado utiliza uma metodologia bottom-up para o cálculo de 

emissões veiculares. Parte-se do número total de veículos da frota (e sua projeção de 

crescimento), para, então, calcular-se a quantidade de combustível consumida, que, por sua 

vez, fornece os valores referenciais para se calcular as emissões. Como todo modelo, há 

incertezas e imprecisões com relação à natureza estatística dos dados utilizados. Isso exige 

que se façam algumas simplificações, como apresentadas a seguir: 

1. Utilizou-se a frota de ônibus da cidade de São Paulo, por ser considerada 

expressiva e onde o impacto da redução de emissões seria mais relevante. Segundo dados da 

SPTrans (2014), autarquia responsável pela regulação e planejamento do transporte público 

da Capital Paulista, há aproximadamente 15.015 ônibus que circulam dentro da cidade. Em 

entrevista, os engenheiros Pedro Rama e Simão Neto (2013) afirmaram que este valor tende a 

se manter constante durante os próximos anos, uma vez que a SPTrans entende que os 
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problemas com o transporte público não são resolvidos com a entrada de mais veículos (já que 

um excesso de ônibus nas faixas exclusivas pode causar congestionamentos dos veículos). 

2. Ainda segundo Rama e Neto (2013), as leis municipais que visam à melhoria 

da qualidade do ar na cidade, determinam que os ônibus que circulam na cidade não podem 

exceder 10 anos de uso, necessitando serem substituídos ao final deste período. Assim, a 

curva de sucateamento do modelo foi adaptada para considerar esta especificidade da lei. 

A Equação 1 é, portanto, utilizada para o cálculo da frota em cada um dos anos: 

 

 

 

Onde: Frano-calendário i é a frota circulante no ano i; Vano-ônibus é o número de veículos 

que entraram em circulação no ano i; e Sano-calendário é a fração de ônibus que foi sucateada 

(saiu de circulação) no ano i.  

3. Apesar da intenção da SPTrans de não aumentar a frota, o modelo considerou 

um acréscimo anual no número total de veículos muito pequeno (1% a cada ano e em 

relação ao ano anterior), apenas para servir como referência. 

4. Em seguida é necessário calcular os volumes totais de combustíveis 

consumidos. Aqui foi feita uma simplificação para uma melhor adequação do modelo. 

Considerou-se que toda a frota circulante na cidade de São Paulo utiliza como combustível o 

B5 (mistura de 95% de diesel de petróleo com 5% de biodiesel), uma vez que isso era 

determinado por lei, em 2013 (Lei 11.097, de 13 de Janeiro de 2005
19

), para todo o diesel 

distribuído no país. 

Assim, para se obter os volumes totais de combustíveis consumidos em um 

determinado ano, multiplica-se o número de ônibus da frota daquele ano, pela quilometragem 

rodada por cada veículo, e se divide pela eficiência dos veículos (dada em km/l no caso do 

diesel, e km/m
3
 no caso do GNV). A quilometragem rodada, também chamada de intensidade 

de uso, é obtida por meio do cálculo das séries históricas, um valor referencial já bem 

conhecido e consolidado. 

A Equação 2 expressa o cálculo do total de combustível consumido: 

 

ireferênciaui,iestimadoi, Ql / I x Fr  C   

 

                                                           
19

 Revogada pela Lei 13.033, de 24 de Setembro de 2014, que estabeleceu a mistura de 7% de biodiesel ao diesel 

fóssil a partir de 1º de Novembro de 2014. 

Equação 2 
 

)(S x V = Fr calendário-anoônibus-anoi  calendário-ano Equação 1 
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Onde: Ci, estimado é consumo anual da frota; Fri é a frota em circulação no ano; Iui, 

referência é a intensidade de uso do veículo (expressa em km/ano); e Qli é a quilometragem por 

volume de combustível. 

 

5. O modelo não incorpora o projeto Ecofrota, que visa promover diversas 

tecnologias renováveis para os ônibus da cidade, utilizando fontes alternativas como o B20 

(1200 veículos), o AMD10 (blend de 10% de diesel de cana com 90% de diesel de petróleo - 

295 veículos), o ED95 (etanol aditivado - 60 veículos), e os trólebus (192 veículos). A razão 

disso é simplificar o modelo e focar na comparação entre o diesel fóssil e o gás natural 

comprimido. 

6. Por fim, para obter as emissões anuais, basta multiplicar o consumo estimado 

de combustível no ano pelos fatores de emissão de poluentes. Para esses fatores, utilizou-se 

referências igualmente consolidadas
20

 para o diesel e do gás natural, descritas em COPPE 

(2013). 

A Equação 3 expressa o cálculo das emissões totais de cada um dos poluentes 

descritos no início desta sessão, exceto o SO2: 

 

eestimado F x C  E   

 

Onde: E é o total de emissões de um poluente ou gás de efeito estufa específico; 

Cestimado é o consumo de combustível obtido anteriormente; e Fe é o fator de emissão do 

combustível em questão para aquele poluente ou GEE. 

Em relação às emissões de dióxido de enxofre (SO2), por se tratar de uma impureza 

presente no combustível (no caso o óleo Diesel), para calcular o total de emissão 

deste poluente, primeiramente converte-se o volume de óleo diesel para unidade de 

massa (kg) – já que o “fator de emissão” encontra-se em ppm (partes por milhão – 

base mássica); depois multiplica-se a massa calculada pela fração mássica de 

enxofre presente no combustível; por fim, multiplica o resultado por 64/32 – 

conversão de peso molecular de enxofre (S) para SO2. Para esse cálculo ser válido é 

imposto que todo enxofre foi convertido em SO2 durante a queima do combustível. 

É digno de nota, que o teor de enxofre no combustível possui influência nas 

emissões de material particulado nos motores ciclo Diesel (MMA, 2011) – que não 

será abordado nesse Estudo por motivos de simplificação (MOUTINHO DOS 

SANTOS et al, 2013, p. 101). 
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 Tais fatores de emissão são obtidos por meio de testes em um dinamômetro que simula condições de rodagem 

do veículo. Apesar do grande interesse dos pesquisadores em poder utilizar dados primários desta natureza, foi 

necessária a utilização dos dados de referência. Restrições de prazos e recursos foram os principais limitadores 

para a realização de tais medições (em especial porque no Brasil não existe dinamômetros capazes de realizar 

testes em ônibus completos, apenas em motores). 

 

Equação 3 
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7. O modelo elaborou cenários que supõem a substituição da frota de veículos 

novos por gás natural, substituindo aqueles a diesel na medida em que os veículos antigos 

são removidos da frota por terem mais de 10 anos de uso. O primeiro deles é o cenário de 

referência ou BAU (Business-as-Usual), no qual assume-se que não haverá a entrada de 

ônibus a GNV, ou seja, 100% da frota continuará a consumir diesel B5. Para este cenário foi 

calculada a estimativa de consumo de combustível e as emissões de poluentes e CO2, de 2013 

a 2030. De maneira similar, elaboraram-se cenários alternativos pressupondo a substituição de 

10%
21

, 20%, 30%, 50% e 100%
22

 dos veículos novos. 

O modelo foi elaborado em uma planilha dinâmica, que permite a alteração de 

qualquer uma das variáveis, para o caso de informações imprecisas ou de avanços 

tecnológicos, sendo possível até mesmo a inserção de outras fontes energéticas veiculares. Os 

resultados
23

 são apresentados adiante. 

 

 

2.4 Resultados 

 

 

Com relação à frota estimada, percebeu-se que, devido à taxa de crescimento 

considerada no modelo, a frota de São Paulo aumentou gradativamente de 15.015 veículos, 

em 2013, para 17.782, em 2030 (resultados da Equação 1). Vale lembrar que, no cenário de 

referência, ou BAU, todos os novos veículos são movidos a B5. Para o cenário “10% GNV”, 

a frota nova já apresentaria um mix tecnológico, havendo, em 2030, 16.004 ônibus a diesel, e 

1.778 ônibus a GNV, e assim por diante. 

A Figura 2 contém dois gráficos, que apresentam as projeções de consumo de B5 

e GNV (resultados da Equação 2). Observa-se que os gráficos são praticamente opostos: 

quanto maior a proporção em que o B5 é substituído pelo GNV, menor é o consumo do 

primeiro e maior o do segundo. 
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 Para este cenário, por exemplo, se no ano x entram em circulação 100 novos veículos, 10 são considerados a 

GNV, e 90 são a diesel B5 (valendo o mesmo tipo de raciocínio para os demais cenários). 

 
22

 O cenário 100% GNV foi incluído, apenas para se observar o potencial máximo que o uso do GNV poderia 

proporcionar. Os autores entendem que esse cenário, apesar de bastante improvável, poderia não ser interpretado 

como vantajoso do ponto de vista do planejamento energético, pois tornaria a setor dependente de uma única 

fonte energética, cujo grau de dependência em relação às importações ainda é elevado. 
23

 Apenas os principais resultados encontram-se sintetizados nos próximos parágrafos. As tabelas com valores 

mais detalhados podem ser consultadas em Moutinho dos Santos et al. (2013). 
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As emissões totais de gases poluentes e de gases de efeito estufa são apresentadas 

na Tabela 1 (resultados da Equação 3). Tais resultados, como dito anteriormente, representam 

uma projeção das emissões, cuja elaboração pode ser aprimorada mediante estudos mais 

aprofundados
24

.  

As informações mais detalhadas relacionadas ao modelo podem ser consultadas 

em Moutinho dos Santos et al. (2013), em especial nos apêndices do dito Relatório Técnico. 

Apresentam-se, aqui, somente as principais discussões sobre os resultados:  

 As emissões dos poluentes: monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos totais 

(HC), material particulado (MP) e dióxido de enxofre (SO2), apresentam quedas acentuadas 

quando o diesel é substituído pelo GNV. Isso demonstra que tais poluentes estão associados 

ao diesel, e substituí-lo representa um ganho significativo em qualidade do ar local. 

 As emissões de NOx, como já discutido, independem do combustível, portanto, 

qualquer motor a combustão interna produz esse poluente. No caso do GNV, as emissões de 

NOx são maiores do que aquelas registradas no diesel, por conta da diferença de densidade, 

poder calorífico e eficiência da combustão (GALBIERI, 2013). No entanto, tais valores ainda 

estão em consonância com a regulamentação PROCONVE 7.  

 A redução das emissões de CO2, apesar de diminuta, configura-se como uma 

surpresa interessante para o estudo. Inicialmente, os autores tomavam como hipótese a 

possibilidade de que a substituição do diesel pelo GNV acarretaria um trade-off de menos 

poluentes locais por mais gases de efeito estufa. Tal hipótese não foi confirmada, pois o uso 

do GNV reduz as emissões da maioria dos poluentes e também aquela do CO2. 
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 Nesses aprofundamentos, pode-se, por exemplo, trabalhar uma nova modelagem, que calcule a dispersão 

dessas emissões, e estimar o nível de concentração de cada um dos gases na atmosfera, permitindo, assim, 

melhor entender os efeitos sobre a saúde, assim como discutido na sessão anterior. 
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Figura 2: Resultados do Modelo – Consumo de Combustíveis 
Fonte: MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013, p 105 e 106
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Figura 3: Resultados do Modelo - Emissões para todos os cenários 
Fonte: MOUTINHO DOS SANTOS et al, 2013, p. 107-112 
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2.5 Conclusão do capítulo 

 

 

Concluiu-se que, em linhas gerais, o gás natural pode ser usado diretamente como 

combustível automotivo. Pode-se vislumbrar essa substituição como um cenário de longo 

prazo e com caráter mais definitivo, ou assumi-lo em caráter temporário, dentro de um 

processo de transição rumo ao uso de fontes renováveis de energia.  

As emissões de carbono e poluentes a partir do GNV são menores do que aquelas 

associadas ao uso de combustíveis derivados do petróleo, principalmente no processo de 

combustão. O impacto destas reduções em locais de alta circulação de veículos pode até 

mesmo (em faixas exclusivas de ônibus) representar um melhor benefício com relação aos 

efeitos sobre a saúde pública. 

Entretanto, o Brasil carece de uma política específica para o uso do gás natural, 

tanto no transporte quanto em outros usos finais. Tal situação gera um ambiente no qual o 

óleo diesel (que, frequentemente, recebe altos subsídios) torna-se, a rigor, mais competitivo e 

atrativo do que o GNV. Isso é agravado pela infraestrutura de distribuição limitada para o gás 

natural. Essa infraestrutura é insipiente em diversos países emergentes, inclusive no Brasil. 

Tal fato dificulta, entre outros, a revenda dos ônibus a gás. Experiências negativas do passado 

geraram diversos ‘tabus’ (e algumas verdades que permanecem vivas) entre os operadores do 

transporte público, que elevam, ainda mais, os obstáculos à entrada do GNV na frota de 

ônibus de São Paulo. 

Atendo-se, especificamente, às questões ambientais que estão em tela neste 

capítulo, pode-se afirmar que os resultados aqui expostos têm grande alcance e já permitem 

elaborar críticas e sugestões que podem colaborar no aprimoramento de políticas públicas, em 

especial com relação a duas legislações específicas da cidade de São Paulo. 

Como primeira sugestão, caberia rever a legislação que obriga a substituição de 

todos os ônibus com mais de 10 anos de uso. Isto porque à medida que um veículo se 

desgasta, mais combustível ele consome, e, consequentemente, maiores são suas emissões. 

(SPTrans, 2014). Neste caso, poderia se discutir a extensão deste prazo para veículos com 

combustíveis de queimas mais limpas, dentre eles o GNV. Isso adiaria a necessidade de 

revenda do veículo, tornando-o mais atrativo ao dono do mesmo, pois poderia ser usado por 

mais tempo, sem um agravamento das emissões
25

. 
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 De fato, como explicitado por Alonso (2013), descrevendo a experiência da cidade de Madrid, os veículos a 

gás que dominam no sistema de transporte público da cidade, não devem encontrar mercados secundários após 

seu descarte, pois têm como principal destino o sucateamento e destruição.  
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Por outro lado, cabe uma crítica à Lei Municipal 14.933 de 2009, usualmente 

chamada de Lei das Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo. Nela, o município assume 

uma responsabilidade notável na redução de emissão de gases de efeito estufa. Segundo a lei, 

ao longo de dez anos, a cidade deverá substituir a frota de ônibus a diesel por combustíveis 

mais limpos, de acordo com a diretriz estabelecida em seu Artigo 3, Parágrafo III: “Promoção 

do uso de energias renováveis e substituição gradual dos combustíveis fósseis por outros com 

menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, excetuada a energia nuclear” (marcação 

feita pelo autor).  

O uso da expressão ‘combustíveis fósseis’ coloca combustíveis com 

características totalmente diferentes quanto às emissões de GEE e poluentes em pé de 

igualdade. Como demonstrado pelos resultados deste capítulo, o gás natural e o óleo diesel 

são bastante distintos neste sentido. O texto da lei exclui o GNV do grupo de combustíveis a 

serem substituídos. No entanto, como demonstrado neste capítulo,o GNC poderia, na verdade, 

ser um forte aliado no combate às mudanças climáticas e à melhoria da qualidade do ar local. 

Apesar de não ter sido considerado no modelo, os autores consideram relevante a 

introdução de combustíveis renováveis, em adição ao GNV, à frota de São Paulo, a exemplo 

do Projeto Ecofrota, desenvolvido para atender a Lei Municipal nº14.933 de 2009. Essa 

legislação também estabelece que todo o sistema de transporte público da cidade deverá 

operar com combustíveis renováveis até 2018, reduzindo o uso de combustíveis fósseis a 10% 

a cada ano. Isso equivale a dizer que o sistema de transporte deveria reduzir o consumo de 39 

milhões de litros de diesel por ano. Apesar das dificuldades de cumprir tais metas, a Ecofrota 

tem grande mérito pelo que alcançou em seus poucos anos de atividade. Em 2012, o programa 

já contava com mais 2.500 veículos, (B20, Etanol, Híbrido, Trólebus e outros), o que 

representa mais de 16% da frota do sistema de transporte público da cidade. (SMT, 2012). No 

entanto, mesmo com a utilização de combustíveis renováveis, a Ecofrota não tem alcançado 

as metas estabelecidas pela Lei 14.9333. 

Na visão dos autores, tal Lei deveria ser flexibilizada, para que não corra o risco 

de não ser cumprida no longo prazo. Pode-se, por exemplo, estabelecer critérios de redução de 

emissões crescentes, mas que não limitem os combustíveis a serem adotados. Retomar o 

debate do ônibus a gás natural junto aos órgãos públicos da cidade de São Paulo (SMT, 

SPTrans e outros) requer a revisão da Lei 14.933/2009. 
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3 ANÁLISE QUALITATIVA COMPARATIVA (AQC ou QCA): UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Outro trabalho realizado durante o projeto de pesquisa do autor, e publicado em 

dois artigos em eventos internacionais, utilizou uma metodologia comparativa para analisar 

diversos casos de cidades, nas quais houve a adoção de ônibus a GNV.  A realização deste 

estudo comparativo buscou entender quais condições influenciaram na opção pelo gás natural 

em substituição ao diesel. Este estudo permitiu compreender quais os contextos políticos, 

econômicos e institucionais favoráveis para a adoção do GNV, ou de outros combustíveis 

alternativos. A síntese deste trabalho é apresentada no Capítulo 4 desta dissertação. 

Previamente, neste capítulo, realiza-se uma revisão bibliográfica do arcabouço 

teórico adotado, com foco, especialmente, na Análise Qualitativa Comparativa (AQC; ou, do 

inglês: Qualitative Comparative Analysis, ou apenas QCA). São introduzidos alguns 

elementos do debate quantitativo versus qualitativo no âmbito das ciências sociais 

comparativas. O debate desenvolvido aqui possui um foco exclusivamente metodológico e 

visa demonstrar, dentre outros, que a AQC pode encontrar aplicações interessantes no campo 

da energia, mesmo tendo sido pouco utilizada até o momento. Ademais, este capítulo é 

indispensável para se compreender a análise que segue adiante, no Capítulo 0. 

A QCA pode ser entendida tanto como uma abordagem específica, quanto como 

um conjunto de ferramentas metodológicas que visa aproximar os universos qualitativo e 

quantitativo. Ragin (1987) define-a como uma abordagem sintética. Descreve-se em linhas 

gerais (apenas o necessário para o entendimento e aplicação) o funcionamento e 

operacionalização da Álgebra Booleana associada ao método. Por fim são apresentadas a 

QCA e suas irmãs, que recentemente passaram a receber a denominação de Pesquisa 

Configuracional Comparativa (RIHOUX, RAGIN, 2008).  

A QCA possui um etenso debate em nível teórico
26

. Pretende-se, aqui, passar ao 

leitor apenas o básico sobre a QCA e seus principais tópicos de discussão. À medida que as 

técnicas forem descritas, serão apresentados trabalhos de diferentes áreas do conhecimento 

que as aplicaram, bem como breves comentários sobre os softwares de apoio. 

 

                                                           
26

 Rihoux e Ragin (2008) apresentam esse debate de maneira mais clara. Por meio do website COMPASSS 

(http://www.compasss.org) uma rede internacional de pesquisadores debate métodos comparativos nas ciências 

sociais, dentre os quais, a QCA) 

http://www.compasss.org/
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3.1 Métodos Qualitativos e Quantitativos nas Ciências Sociais Comparativas 

 

 

Um estudioso que tenha interesse no campo das ciências sociais
27

 percebe, logo 

em seu primeiro contato com o tema, que existe um embate entre pesquisadores de orientação 

quantitativa e outros com vocação qualitativa. Os primeiros acreditam que os eventos que se 

podem ‘contar’ melhor são também os que se podem ‘contar’ mais (são mais importantes). Os 

outros defendem exatamente o oposto, os fenômenos menos suscetíveis a mensuração são 

precisamente os mais teoricamente importantes (WICKHAM-CROWLEY, 1991). 

No universo das ciências sociais comparativas, este debate é ainda mais claro. 

Ragin (1987, p. 1) elucida que: “toda a pesquisa social empírica envolve comparação de 

alguma forma”. Comparativistas estão interessados em identificar semelhanças e diferenças 

entre unidades sociais (países, sociedades, culturas, períodos históricos). Segundo Rihoux 

(2006), as ciências sociais comparativas lidam frequentemente com um número limitado de 

casos (small-N, e intermediate-N). Mesmo quando o pesquisador dispõe de uma grande 

população, podem haver razões para que apenas um conjunto limitado de casos seja 

selecionado. 

Para Lee (2013), estudos comparativos em ciências sociais trabalham em duas 

dimensões. A primeira é denominada de ontológica, ou seja, o que existe no mundo e como 

ele é. Sua abordagem pode ser o funcionalismo, no qual a sociedade é assumida como um 

todo em equilíbrio e que responde à fenômenos, modificando as funções já existentes ou 

criando novas insituições para contrabalancear qualquer desequilíbrio. A abordagem também 

pode ser voltada à teoria do conflito, em que os interesses de instituições, grupos e atores 

sociais estão em permanente conflito e os fenômenos sociais são frutos deste processo 

interativo.  

A segunda dimesão é a epistemológica, ou seja, a forma como os eventos sociais 

podem ser entendidos ou como é possível obter conhecimento sobre eles. O postulado 

externalista argumenta que o conhecimento está ‘do lado de fora’, em dados empíricos, que 

podem ser observados e medidos. No debate, expressões como: abordagem  quantitativa, 

empiricismo e positivismo são também utilizados para se referirem a este postulado.  

                                                           
27

 Em todos os momentos em que a expressão “ciências sociais” é utilizada neste trabalho, refere-se à definição 

ampla do termo, não apenas a sociologia. A definição engloba as ciências políticas, história, geografia, a própria 

sociologia, entre outras. Todas elas compartilham características comuns que são apresentadas mais adiante. 
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Por outro lado, o princípio internalista busca produzir o conhecimento por meio de 

uma abordagem interpretativa do contexto, história e cultura, relacionados a determinado 

fenômeno social. Os termos abordagem qualitativa, racionalismo ou construtivismo são 

frequentemente tratados como sinônimos de internalismo
28

. Grande parte dos trabalhos sociais 

seguem linhas diametralmente opostas, como os de Weber, cuja dimensão ontológica é a 

teoria do conflito social, e a epistemológica é internalista; ou os de Durkheim, que é 

funcionalista e externalista, respectivamente (LEE, 2013).  

No universo das ciências comparativas, pesquisadores qualitativos possuem uma 

visão holística dos casos, e, portanto, comparam casos inteiros entre si no intuito de explicar e 

interpretar unidades macrossociais. “Isto é porque o entendimento humano de causalidade de 

eventos em geral é fundamentalmente holístico” (RAGIN, 1987, p. 23). Pode-se perceber, 

portanto, que as partes não são vistas isoladamente, mas em contextos ampliados, com suas 

formas globais. Em resumo, os fenômenos resultam de diversas combinações de um 

determinado número de condições, dificilmente isoláveis e dependentes de contextos, das 

quais não é possível mensurar o grau de relevância de uma ou de outra causa. 

Pesquisadores quantitativos, por outro lado, são radicalmente analíticos. Seus 

trabalhos, ao invés de se preocuparem em revelar causas históricas, envolvem, antes de tudo, 

testar (falsear) teorias e enunciados elaborados por seus antecessores (WICKHAM-

CROWLEY, 1991).  

Tradicionalmente, a crítica à abordagem positivista nas ciências sociais levou 

muitos pesquisadores a rejeitarem métodos quantitativos por considerarem que esta forma de 

análise não contempla eventos, estruturas e processos fora de contexto, misturando-os numa 

homogeneidade estatística irreal. Wickham-Crowley (1991) utiliza a expressão 

‘estatisticofobia’, para se referir a esta aversão. No entanto, é inegável que o uso de técnicas 

quantitativas proporcionou maior legitimidade às ciências sociais comparativas, 

contrabalanceando as fortes posições ideológicas que inevitavelmente impregnam este ramo 

do conhecimento (RAGIN, 1987). 

Estudos de orientação qualitativa são comumente criticados por ‘cozinhar os 

dados da pesquisa’, isto é, os pesquisadores tendem a selecionar apenas os fatos que 

corroboram suas teses e, muitas vezes, esquecem ou ignoram aqueles que não as suportam. 

Por outro lado, os pesquisadores de orientação quantitativa tendem recusar a ideia de que o 

                                                           
28

 Para simplificar a discussão a um público não especialista e de fora das ciências sociais, este trabalho utilizará 

com mais frequência os termos quantitativo e qualitativo para se referir a estas visões epistemológicas (apesar de 

teóricos como Rihoux (2014) considerarem essas expressões como incompletas, preferindo termos como 

“orientada por casos” (case-oriented), ou “por variáveis” (variable-oriented)). 
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estudo de poucos casos seja capaz de produzir análises com significância estatística. No 

entanto, muitos adeptos dos métodos estatísticos reconhecem que é necessário que o 

pesquisador conheça de fato os casos de estudo para poder utilizar de forma mais adequada os 

dados numéricos, tais como PIB, população e outros (WICKHAM-CROWLEY, 1991).  

Apesar da importância de dados numéricos para muitas das ciências sociais 

(economia, administração), há um relativo consenso de que os métodos estatísticos funcionam 

melhor onde é possível ter controle sobre o experimento, como nas ciências naturais. A 

medicina, a biologia, a química e muitas outras, utilizam das ferramentas estatísticas com 

melhor propriedade, obtendo resultados com bastante precisão. 

A forma como cada metodologia obtém e processa os dados da pesquisa é também 

diferente. A pesquisa qualitativa usualmente realiza observação participativa, análise 

documental, entrevistas com alto grau de detalhamento, etnografia, discussões em grupos e 

relatos históricos pessoais, em outras palavras, o pesquisador interage com aquilo que está 

estudando. A pesquisa quantitava, por ser externalista, busca evitar que o pesquisador se 

envolva com o objeto/fenômeno estudado e, por isso, prefere métodos como entrevistas 

impessoais, análise de registros/gravações e diferentes tipos de dados arquivados e publicados 

(MASUE, SWAI, ANASEL, 2013). 

Em um ensaio no ano de 2003, Ragin apresenta uma tabela comparando os 

métodos de estudo de caso e estatísticos; esses métodos são prioritariamente utilizados para 

estudos com amostragem pequena (small-N) ou grande (large-N), respectivamente
29

. Segundo 

o autor, a maioria dos pesquisadores se concentra em torno destas duas formas de trabalhos. 

Porém, surge um “gap” nas pesquisas comparativas com um número intermediário de casos 

(middle-N), às quais poucos pesquisadores se dedicam. Portanto, ele propõe o que chama de 

“Pesquisa Configuracional Comparativa”
30

, como estratégia mais indicada para trabalhar com 

N’s médios (entre 5 e 50 casos). Em todo este trabalho, a expressão QCA, em todos os 

momentos que aparecer pode ser entendida como sinônimo deste termo. 

Tem-se assim que o principal embate ocorre entre a incapacidade de generalização 

das abordagens qualitativas, e a perda de complexidade inerente dos fenômenos sociais 

                                                           
29

 Vide Figura 4, página 57. 

 
30

 Wagemman e Schneider (2007) apontam que este termo se refere à família de técnicas derivadas da QCA 

(Sessão 3.5) e virá a substituir a esta expressão no futuro. 
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ocasionada ao se aplicar estudos estatísticos. Isto e outros temas já discutidos foram 

sistematizados na Quadro 1
31

. 

 

Elementos da 

Pesquisa 

 

Metodos Quantitativos Metodos Qualitativos 

Objeto de 

estudo 

É fragmentado em variáveis. É observado em sua totalidade. 

N° de casos Quanto mais, maior é a significância 

estatística, porém mais homogênia fica a 

análise. 

Incapacidade do pesquisador em 

trabalhar com muitos casos 

simultaneamente. 

Objetivos Encontrar padrões e generalizar. Contemplar a complexidade inerente às 

ciências sociais. 

Resultados Relações simplificadas entre os casos. Elaboração de macroenunciados. 

Aplicações Testar/falsear teorias. Elaborar novas 

hipóteses. 

Interpretação causal e investigação 

histórica. 

Quadro 1: Métodos Quantitativos e Qualitativos nas Ciencias Sociais Comparativas 

Fonte: elaboração própria com base nos autores citados. 

 

Como é possível perceber, as duas abordagens possuem vantagens e 

desvantagens, assim como aplicações diferentes. A natureza dos fenômenos sociais requer a 

contribuição de ambas, mas, por vezes, pesquisadores com visões diferentes têm dificuldade 

para dialogar entre si. Seria possível encontrar um modelo “sinético” que agregasse os pontos 

positivos de cada metodologia? 

 

 

3.2 Análise Qualitativa Comparativa (AQC) 

 

 

Com o intuito de unir ambos os universos, Charles C. Ragin elaborou a 

ferramenta conhecida como Análise Qualitativa Comparativa (AQC, do inglês Qualitative 

Comparative Analysis). Esta foi formalmente apresentada com a publicação da obra “The 

Comparative Method”, em 1987. Ragin, juntamente com outros sociólogos, expressa sua 

preocupação quanto à incapacidade das técnicas estatísticas tradicionais em incorporar fatores 

históricos e culturais; ao mesmo tempo, inquietam-se com o fato dos métodos puramente 

qualitativos terem dificuldades para simplificar suas conclusões. Tal problemática reforça a 

                                                           
31

 Uma tabela comparativa como esta, só que mais detalhada, pode ser encontrada em Masue, Swai e Anasel 

(2013). Em Ragin (2003), há também uma tabela comparativa das abordagens metodologicas, na qual o autor 

insere uma terceira coluna: “Pesquisa Comparativa Configuracionais”, descrevendo a abordagem sintética 

proposta pela QCA. 
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concepção de que os fenômenos sociais são sempre ‘muito complexos’ para serem 

entendidos. 

A QCA atua diretamente no cerne desta questão: reconhece a complexidade, mas 

busca simplificá-la através da abordagem comparativa e da Álgebra Booleana (estratégia 

sintética). O resultado é dado em fórmulas que demonstram configurações parcimoniosas 

(simplificadas) das combinações causais de diferentes casos para produzir resultados similares 

(SCOUVART et al. 2007).  

Os pesquisadores que se utilizam desta metodologia classificam-na em dois 

níveis: um primeiro, epistemológico, como uma estratégia de pesquisa; e um segundo, como 

um conjunto de técnicas concretas. Ou seja, a QCA é, antes de tudo, uma abordagem, uma 

forma de encarar a confrontação de dados e teoria. Assim, desenvolveram-se ferramentas para 

aplicação desta abordagem (RIHOUX, 2006). 

Em um primeiro momento, a QCA permite que os objetos de estudos sejam 

observados holisticamente, permitindo a máxima complexidade. Do ponto de vista estatístico, 

tal característica é uma fraqueza. A resposta estratégica da QCA para isso é o conceito de 

‘causalidade múltipla conjuntural’, ou seja, as causas/condições que produzem determinado 

fenômeno social (produto) seguem os princípios abaixo (RIHOUX, 2006, p. 682): 

1. Causalidade Complexa: Frequentemente, é uma combinação de condições (variáveis 

independentes) que, eventualmente, produzem um fenômeno (variável dependente). 

Isso quer dizer que a metodologia reconhece que todo fenômeno social se origina de 

uma combinação variada de condições, as quais não podem ser desassociadas ou 

isoladas. Tais configurações frequentemente possuem relações não lineares, ou seja, 

na maior parte das vezes não é possivel medir qual causa foi mais ou menos relevante 

para a ocorrência do fenômeno.  

2. Equifinalidade: Várias combinações diferentes de condições podem gerar o mesmo 

produto Por exemplo: em um caso, o evento E foi gerado pela combinação das 

condições A e B, mas, em outro caso, pode ter sido consquência das causas C e D 

(consultar condições INUS na sessão seguinte); e 

3. Sensível ao Contexto: Dependendo do contexto (ou da conjuntura), uma determinada 

condição pode, muito bem, ter um impacto diferente sobre o produto. Também 

chamado de princípio da multifinalidade no qual determinadas condições podem gerar 

ou contribuir para gerar resultados diferentes em contextos ou tempos distintos. 
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Em resumo, ao utilizar a QCA, o pesquisador é instado a não especificar um 

modelo causal único, que se ajuste melhor aos dados, como se costuma fazer com as técnicas 

estatísticas. O que se faz é determinar o número e o caráter dos diferentes modelos causais 

que existem entre casos comparáveis (RIHOUX, 2006).  

A QCA incorpora, também, alguns pontos fortes da abordagem quantitativa. O 

emprego da Álgebra Booleana consiste em sistematizar a lógica apresentada por John Stuart 

Mill em sua obra A System of Logic: Ratiocinative and Inductive de 1843 (RAGIN, 1987). 

Mill (1843) utiliza duas técnicas em seu método
32

:  

a) Concordância: se duas ou mais instâncias de um fenomeno sob investigação têm 

apenas uma circunstância em comum, esta será a causa ou o efeito do fenômeno. O 

intuito é encontrar uma causa comum (padrões de invariância) para os fenômeno em 

questão;  

b) Método Indireto da Diferença: se um fenômeno ocorre em uma instância e não em 

outra, e as duas têm todas as circunstâncias em comum, exceto uma, presente na 

primeira e não na segunda, tal circunstancia é o efeito ou causa do fenômeno. 

 

É valido lembrar que tais técnicas (e, por consequência, a Álgebra Booleana, 

quando aplicada a QCA) não devem ser utilizadas mecanicamente, mas criticamente. A 

minimização (o coração da QCA) permite reduzir a complexidade e, ao mesmo tempo, 

encontrar os elementos necessários e suficientes para a produção do resultado. É, portanto, um 

bom modelo para transcender o debate entre qualitativo e quantitativo (WICKHAM-

CROWLEY, 1991).  

A Álgebra Booleana promove esta ponte, uma vez que requer que cada caso seja 

classificado com base em uma série de variáveis (condições e produto). Como esta é uma 

abordagem analítica, ela permite a replicação dos estudos, que podem ser corroborados ou 

falseados, condições chaves para o progresso do conhecimento científico. No entanto, a 

Álgebra Booleana não é radicalmente analítica, deixando espaço para se observar a dimensão 

holística dos fenômenos (RIHOUX, 2006). 

A sessão seguinte descreve o uso da Álgebra Booleana em suas  linhas gerais. Os 

exemplos citados, assim como os demais resultados desta dissertação, necessitam uma 

compreensão básica desta técnica.  

                                                           
32

 O método de Mill é considerado quase-experimental, pois o resultado depende da capacidade de isolar fatores, 

limitação inerente às ciências sociais, já que o pesquisador não tem controle sobre as variáveis. No entanto, é 

uma das melhores ferramentas da qual as ciências sociais ainda dispõe (GURGEL, VASCONCELOS, 2012).  
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3.3 Álgebra Booleana 

 

 

Esta linguagem matemática foi desenvolvida em meados do século XIX por 

George Boole. É, também, chamada de ‘álgebra da lógica’, sendo largamente utilizada nas 

ciências computacionais. Não é necessário entendê-la inteiramente para utilizá-la na QCA, 

portanto, serão descritos adiante apenas as ferramentas mais essenciais à sua aplicação junto à 

metodologia (RAGIN, 1987). 

Como a maior parte da literatura sobre QCA é de língua inglesa, cabe aqui 

algumas definições com relação à utilização dos termos. Para este trabalho, ‘configuração’ e 

‘combinação’ são sinônimos e referem-se à uma junção de causas específicas. Os termos 

‘condição’ e ‘causa’ também são sinônimos. O termo ‘produto’ (do inglês outcome) é 

utilizado para se referir à geração ou não geração do fenômeno estudado, para uma 

configuração específica. Como será explicado mais adiante, este termo refere-se ao resultado 

de uma multiplicação booleaa. Assim, evita-se a confusão com o termo ‘resultado’, que será 

utilizado para se referir à solução obtida pela QCA, após a análise booleaa, seja neste trabalho 

como em exemplos citados de sua aplicação. 

Em um primeiro momento, dicotomiza-se (atribui-se valor 1 ou 0) às variáveis 

dependentes (produto/outcome) e às variáveis explanatórias (condições/causas). Tal atribuição 

é condizente com o estudo qualitativo, uma vez que o foco destes não é a mensuração dos 

fenômenos sociais, mas a ocorrência ou não dos mesmos. Por exemplo, entre um protesto 

popular que reuniu mil pessoas e outro que reuniu dez mil, um pesquisador de orientação 

quantitativa poderá considerar que o segundo foi mais relevante, por ter sido maior. Um 

pesquisador de orientação qualitativa, no entanto, considerará ambos relevantes, pois, 

independente da adesão a cada um dos protestos, o objeto de pesquisa deste é o fenômeno 

social em si (o protesto). Métodos mais avançados da QCA permitem combinar ambas as 

visões e serão discutidos no final deste capítulo. 

Os dados são, então, dispostos em uma tabela-verdade (truth-table), na qual cada 

linha representa uma combinação lógica possível para o total de condições (colunas), com a 

geração ou não de produto (também representado em uma das colunas). Para um numero ‘n’ 

de condições, haverão 2
n
 combinações lógicas possíveis que serão representadas na tabela-

verdade. Destas, apenas algumas são empricamente observáveis, devido ao problema da 

diversidade/complexidade limitada (SCOUVART et al. 2007). 
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A questão da complexidade limitada dificulta as ciências comparativas no sentido 

de que a própria natureza dos fenômenos sociais impede a possibilidade de uma combinação 

máxima de elementos. Ou seja, mesmo identificadas todas as causas (ou pelo menos as 

principais) de um evento, dificilmente observa-se empiricamente todas as combinações 

possíveis destas, o que compromete, em parte, a ‘experimentalidade’ do estudo. O uso da 

Álgebra Booleana permite incorporar combinações logicamente possíveis, mas sem 

configurações observáveis no processo de minimização (RAGIN, 1987). Essas configurações 

são chamadas de remanescentes lógicos (logical remainders). 

Para poder elaborar uma tabela-verdade de qualidade, ou seja, uma tabela livre de 

contradições, a QCA exige que o pesquisador adquira familiaridade com os casos. 

Contradições ocorrem quando pelo menos duas configurações iguais geram produtos 

diferentes. Afirmar que dois casos possuem as mesmas características, mas obtiveram 

resultados diferentes, é, obviamente, uma contradição, que precisa ser solucionada antes da 

análise. Na maioria das vezes, alguma condição passa despercebida para o pesquisador em um 

primeiro momento. Quando tal condição é inclusa no estudo, soluciona-se a contradição. Pode 

ser necessário repetir este processo frequentemente, o que torna a QCA um método bastante 

trabalhoso. Porém, cada vez que o pesquisador retorna aos dados, aumenta seu aprendizado 

sobre a complexidade das causas e do fenômeno estudado (RIHOUX, 2006).  

Uma exemplificação fictícia à título de ilustração será apresentada a seguir. 

Tomar-se-á, como exemplo, um fenômeno social
33

, como manifestações populares (F), cujas 

causas identificadas pelo pesquisador, após estudar 20 de casos, são: aumento da passagem do 

transporte público (A), insatisfação política (B) e mobilização pela internet (C). A Tabela 1, 

representa a tabela-verdade deste estudo e será usada para debater as principais ocorrência 

durante uma Análise Qualitativa Comparativa. 

Observa-se que existem oito configurações possiveis para este estudo, ou seja, 2 

(presença ou ausência da causa) elevado à 3 causas identificadas. Deste modo, a linha 1, por 

exemplo, é interpretada, segundo a linguagem Booleana, da seguinte forma: dos 5 casos que 

apresentam a combinação ausência de A, ausência de B e ausência de C, nenhum deles gerou 

o produto F. As outras linhas são interpretadas de forma similar. 
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 Este exemplo possui caráter ilustrativo para explicar o funcionamento da QCA e não tem compromisso direto 

com a realidade.  
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Configuração Causa 

A 

Causa 

B 

Causa 

C 

Produto  

F 

Casos 

Positivos 

Casos 

Negativos 

1 0 0 0 0 0 5 

2 0 0 1 ? 0 0 

3 0 1 1 ? 0 0 

4 0 1 0 0 0 3 

5 1 0 0 1 1 0 

6 1 1 0 1 4 0 

7 1 0 1 1 2 2 

8 1 1 1 1 3 0 

Total - - - - 10 10 

Tabela 1: Tabela-verdade exemplo com as principais ocorrências em uma QCA 

Fonte: elaboração própria com finalidade ilustrativa. 

 

As colunas ‘Casos Positivos’ e ‘Casos Negativos’ apresentam, respectivamente, o 

número de casos em que o produto F está presente e ausente. Em um primeiro momento, estas 

colunas servem para lembrar o leitor que as linhas não representam casos e sim configurações 

qualitativas de causas, que geram ou não aquele produto, baseado nas observações do 

pesquisador. Mais adiante realiza-se uma técnica estatística simples para resolver casos 

contraditórios (como na linha 7). 

As linhas 2 e 3 não apresentam casos observáveis, o que impossibilita o 

pesquisador de atribuir 1 ou 0 na coluna F, pois este não é capaz de afirmar se tais 

configurações gerariam ou não o produto caso fossem reais, portanto são chamadas de 

remanescentes lógicos. Isto representa a “diversidade limitada” de configurações que é 

frequentemente observada em estudos comparativos e tende a aumentar exponencialmente 

quanto mais complexo for o fenômeno (quando este possui muitas causas). 

As linha 1 e 4 são configurações negativas, pois não geraram o fenômeno 

estudado. Pode-se entender, portanto, que locais onde a tarifa se manteve e onde a população 

não foi capaz de se mobilizar, estando ou não politicamente insatisfeita, não presenciaram 

manifestações. 

As configurações 5, 6, 7 e 8 demonstram a causalidade múltipla conjuntural, 

apresentado anteriormente, no qual configurações diferentes são capazes de gerar, em 

contextos diversos, produtos similares. Com uma análise prelimar da tabela-verdade, um 
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obsevador poderia concluir que o aumento da tarifa de transporte público (Causa A) foi 

necessário para que as manifestações ocorrecem
34

.   

Por fim, observou-se um situação de contradição na linha 7, pois produziu-se F 

em alguns casos, mas não em outros. Nos dois casos em que não houve manifestações, a 

população poderia ter considerado justo o aumento da tarifa e/ou não ter se mobilizado 

adequadamente. Tais contradições são frequentes em estudos comparativos e, para Rihoux 

(2006), encontrar configurações contraditórias é bom, pois permite ao pesquisador aprender 

mais sobre os casos, uma vez que precisará retornar a estes. Um pesquidador não deve 

considerar seu conjunto de dados iniciais como um ponto irrevogável; deve voltar aos seus 

dados e tentar encontrar uma nova causa que tenha passado despercebida durante a primeira 

observação. 

Ragin (1987) sugere alguma técnicas para lidar com o problema das contradições. 

É válido lembrar que estes “violam o espírito da pesquisa qualitativa orientada por casos e 

devem ser utilizadas apenas quando for impossível retornar aos casos originais e construir 

uma tabela-verdade mais apurada” (RAGIN, 1987, p. 118). A primeira delas é simplesmente 

considerar as configurações ambíguas como 0, ou seja, não é claro que esta causa gere o 

produto, portanto, é melhor tratá-la de maneira mais conservadora. A segunda é tratá-las 

como não existentes, deste modo, o algorítimo determina qual valor a configurações 

contraditória deve ter (a coluna produto daquela configuração deve receber a notação “–”) . A 

terceira é permitir complexidade máxima àquela configuração e atribuir-lhe valor 1. 

No entanto, a forma mais adotada para se solucionar as contradições é por meio da 

incorporação de frequência e critérios estatísticos. Deste modo, é possível definir uma 

probabilidade de que aquela configuração produza casos verdadeiros. Por exemplo, poder-se-

ia dizer que, na linha 7 da Tabela 1, há 50% de chance de que casos com aquela configuração 

gerem o produto F. Mais adiante, este valor probabilístico será tratado também como 

Consistência, o seja, o grau de certeza em que se pode afirmar que uma configuração 

contraditória gerou o fenômeno estudado. 

Uma vez construída a tabela-verdade, e entendidas as implicações metodológicas 

geradas por este estudo, é chegado o momento de desenvolver a análise Booleana 

propriamente dita. Sua lógica é um pouco diferente da arimética tradicional, mas é bastante 

clara. As operações Booleanas permitem ao pesquisador organizar, minimizar e interpretar os 

dados de sua pesquisa. 
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 Vide abaixo as definições de causas necessárias e suficientes 
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3.4 Operações na Álgebra Booleana 

 

 

A Álgebra Booleana
35

 utiliza sinais comuns à aritimética, mas com significados 

um pouco distintos. Aqueles que já utilizaram ferramentas avançadas em mecanismos de 

busca (como o Google ou indexadores) estarão acostumados aos sinais da Álgebra Booleana. 

A Adição é equivalente à partícula lógica “ou” (or). Por exemplo, a expressão 

A+B → F
36

 significa que F está presente (é igual a 1) se A OU B estão presentes. A 

multiplicação significa “e” (and) na linguagem lógica, sendo que o produto é definido como 

uma combinação específicas de condições. Ou seja: A*b*c → F (ou apenas Abc → F) indica 

que a presença de A, combinada com a ausência de B e C gera F. Cada condição, ou 

combinação delas (o que é mais frequente) que esteja separado por um sinal de “+” é 

considerada “suficiente” para gerar o produto (RIHOUX, RAGIN, 2008). 

Observa-se que, para a Álgebra Booleana, a ausência tem o mesmo valor lógico 

que a presença (tal propriedade é chamada de lógica combinatorial), isto equivale a dizer que, 

neste caso, F é verdadeiro apenas porque houve aquela combinação específica de condições. 

Tal propriedade “é consistente com a ideia de que os casos, (...), devem ser observados 

holisticamente” (RAGIN, 1987, p. 93) e também permite aos pesquisadores analisarem como 

as mesmas causas atuam em diferentes contextos. Em resumo, no primeiro momento da 

análise, a multiplicação serve para escrever em termos Booleanos (configurações) cada uma 

das linhas da tabela-verdade que geram F.  

Tal propriedade exige interpretação crítica por parte do pesquisador. Ao analisar 

somente a linha 5 da Tabela 1, ignorando as outras linhas, a lógica booleana afirmaria que os 

protestos ocorreram porque aumento da tarifa está combinado com a ausência de insatisfação 

politica e de mobilização pela rede. Poder-se-ia argumentar que o aumento da tarifa provoca 

insatisfação, mas isso caberia ao pesquisador explicar o porquê da sua avaliação e quais 

critérios definiu para estabeler as relações de causalidade de seu estudo. 
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 Adiante será utilizada uma forma usual e simples de representar as linhas de tabela-verdade por meio da 

utilização de letras maiúsculas, para representar a presença, e minúsculas para ausência. Ou seja, A=1 e a=0; 

B=1 e b=0; e assim por diante. Essa simbologia será utilizada enquanto se estiver explicando a metodologia e os 

princípios da QCA. No entanto, o software adotado (fsQCA 2.0) na análise do Capítulo 0 usa um modo diferente 

de representação: ele utiliza o símbolo “~” (til) antes do nome da variável para representar que ela está “negada” 

(é igual a 0). Então, no fsQCA, a = 1 enquanto ~a = 0 e assim por diante. 

  
36

 Na QCA, o símbolo “→” é preferível ao invés do “=”, já que uma equação Booleana não representa uma 

relação linear entre as condições e o produto, mas sim um afirmação lógica (WAGEMANN, SCHNEIDER, 

2007). 
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A principal aplicação da Álgebra Booleana nas ciências sociais diz respeito à 

minimização, sendo este o motivo de sua utilização em uma QCA. Mediante esta técnica é 

possível simplificar a complexidade dos fenômenos, produzindo resultados parsimônicos e 

generalizados. Segundo Ragin (1987, p. 93), a regra fundamental é: 

Se duas expressões booleanas diferenciam-se entre si em apenas uma condição 

causal, e ainda produzem o mesmo resultado, então, a condição causal que distingue 

as duas expressões pode ser considerada irrelevante e pode ser removida para criar 

uma expressão combinada mais simples. 

 

Por exemplo: se Abc e ABc produzem F, então pode-se dizer que B é irrelevante e 

a expressão ficará simplificada em: Ac → F, o que significa que F é verdadeiro quando A está 

presente e C está ausente. Uma vez atingido este ponto, é possivel fatorar as equações, 

isolando variáveis comuns à duas ou mais configurações. Exemplo: AB + AC + AD → F 

pode ser fatorado e se tornar: A (B + C + D) → F. A fatoração não simplifica a equação 

propriamente, mas torna sua leitura mais fácil. 

Tais expressões recebem o nome de Prime Implicants e representam a adesão de 

diversas configurações. O objetivo deste processo é cobrir o maior número possível de 

expressões booleanas primitivas (todas aquelas que se encontram na tabela-verdade) com um 

número logicamente mínimo de implicações primárias. O pesquisador pode controlar este 

processo de acordo com seu desejo de parcimônia, mantendo a simplificação máxima ou 

níveis de complexidade intermediários. A natureza e os objetivos do estudo definirão a forma 

como o pesquisador trabalhará com os Prime Implicants.  

A minimização Booleana (bem como a definição dos Prime Implicants e 

operações de fatoração) facilita a identificação de causas necessárias e suficientes. “Uma 

causa é definida como necessária se ela deve estar presente para que o resultado ocorra. Uma 

causa (ou combinação delas) é definda como suficiente quando ela, sozinha,  é capaz de 

produzir o resultado” (RAGIN, 1987, p. 99). No exemplo AB + AC + AD → F, A é uma 

causa necessária, pois se encontra em todos os termos da equação, mas não é suficiente, 

porque precisa estar combinada com alguma outra condição para produzir F. 

É importante notar que a atribuição de necessário ou suficiente pode dizer respeito 

a uma causa específica ou a um termo da equação. Além disso, a complexidade causal nas 

ciências socias também permite encontrar as chamadas condições INUS (“Insufficient but 

Necessary parts of causal recipes which are themselves Unnecessary but Sufficient for 

producing the outcome”) como descrita por Masue, Swai e Anasel (2013, p. 216). Estas se 

referem a condições que são partes “necessárias” a um único termo de uma equação Booleana 

e que, por si só, não são necessários, mas suficientes para gerar um produto. Por exemplo, em 
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AB + CD → F, as causas A e B separadamente são insuficientes para gerar F, mas são 

necessárias para formar o termo AB, que, por sua vez, é suficiente, mas não é necessário para 

produzir F. Neste caso, A, B, C e D são condições INUS. 

Por fim, a critério do pesquisador, é possível aplicar ao resultado final de uma 

análise Booleana a Lógica de DeMorgan (RAGIN, 1989), em que se constrói uma nova 

equação de combinações que expressam a ausência de produto. Nesta operação, o que se deve 

fazer é inverter a presença e a ausência (maiúsculas tornam-se minúsculas e vice versa) e “E” 

torna-se “OU” e vice versa. Por exemplo, se a redução booleana obeteve que Ab + Cd → F, 

ao se aplicar a lógica de DeMorgan, obtém-se: a + Bc + D → f (ausente). Mais uma vez, o uso 

desta técnica é opcional e varia de acordo com as necessidades e interesses da pesquisa em 

questão. 

A Álgebra Booleana foi descrita brevemente neste sub-capítulo, baseado em 

Ragin (1987), que adaptou esta linguagem para trabalhos nas ciências sociais comparativas. 

Este modelo, como qualquer outro, sofre críticas, em especial pela questão da dicotomização 

dos dados (transformá-los em 0 ou 1), pois, segundo alguns autores, a complexidade das 

ciências sociais vai além da causalidade múltipla, e poucas causas são apenas questão de 

“sim” ou “não” (RIHOUX, 2006). Apesar da discordância, que levou ao desenvolvimento de 

outras técnicas mais refinadas descritas abaixo, a abordagem e método de trabalho foram bem 

aceitos pela comunidade acadêmica. A QCA tem sido aplicada em diversas áreas do 

conhecimento e os resutados têm ajudado a progredir o conhecimento científico. 

 

 

3.5 Evoluções e aplicações da QCA 

 

 

Essa sessão discute a evolução das técnicas utilizadas pela QCA, desde sua forma 

original, como descrita por Ragin (1987), até suas variações mais modernas sumarizadas por 

Rihoux e Marx (2013); e Rihoux, Rezsöhazy e Bol (2011). À medida que as técnicas forem 

apresentadas, serão também citadas referências encontradas na literatura, que aplicaram tais 

técnicas, com seus objetivos e resultados. Por fim, serão apresentados também alguns dos 

softwares utilizados para estudos envolvendo a QCA. É possível baixar estes programas 

gratuitamente através do web site  http://www.compasss.org/
37

. Esses avanços permitem 

                                                           
37

 COMPASSS - COMPArative Methods for Systematic cross-caSe analysis é uma rede científica mundial de 

autores que se dedicam à pesquisa comparativa. 

http://www.compasss.org/
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maior proximidade com os métodos quantitativos, tornando a QCA mais consistente com seu 

objetivo de unir as formas de pesquisa das ciências sociais (RIHOUX, MARX, 2013). 

 

 

3.5.1 Crisp-Set (csQCA) 

 

 

A abordagem puramente Booleana da QCA, elaborada por Ragin, em 1987, é 

chamada de Crisp-Set (csQCA). Seu funcionamento é basicamente como descrito 

anteriormente, com dicotimização dos dados. Tal abordagem é criticada por autores de 

orientação puramente qualitativa, pois é considerada limitante da complexidade dos 

fenômenos sociais. Segundo estes autores, nem tudo nas ciências sociais é simplesmente 

“sim” ou “não”, “verdadeiro” ou “falso”, “branco” ou “preto”. Em defesa, Ragin (1987) 

aponta que muitos objetos de um estudo qualitativo podem ser definidos apenas 

nominalmente. Por exemplo, diz-se que protestos simplesmente ocorrem ou não ocorrem, e 

não “houve 30% de protesto”.  

Por ser mais simples e, talvez, por este mesmo motivo, esta vertente é a mais 

utilizada em trabalhos de QCA. Autores como Ragin (1987), Rihoux (2006), De Meur e 

Rihoux (2009), entre outros, defendem que o modelo dicotômico possui, na verdade, uma 

significativa robustez analítica. Segundo estes autores, modificações da operacionalização de 

uma única condição podem trazer profundas alterações da fórmula mínima.  

O uso de outras técnicas desenvolvidas com base na QCA tradicional deve 

atentar-se a algumas condições: a) usá-las somente quando os dados disponíveis sejam 

naturalmente não-dicotômicos, pois “forçar” uma dicotomização pode causar perda de 

informação; e b) quando o número de casos para cada uma das categorias diferentes de 0 ou 1 

for relevante em relação ao total, ou seja, haver um bom equilíbrio entre valores positivos e 

negativos, como regra geral estes últimos devem representar no mínimo 1/3 do total 

(WAGEMANN, SCHNEIDER, 2007). Tendo isto em mente, estas outras técnicas serão 

brevemente descritas mais adiante, juntamente com citações de trabalhos que as aplicaram. 

No entanto, Ragin (1987, p. 86) argumenta que: 

Enquanto esses processos ocasionam alguma perda de informação, esta não costuma 

ser grande, tipicamente. Em muitos estudos comparativos, esta restrição não oferece 

um obstáculo maior porque muitos fenômenos de interesse dos comparativistas, 

tanto causas como produtos, já são medidas de escala nominal. Eles são fenômenos 

qualitativos, tal como a presença ou ausência de eventos, processos, e estruturas, que 

são difíceis de se medir em escalas de intervalos.  
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Alguns trabalhos recentes demonstram tal afirmação e aplicam a csQCA em 

distintas áreas do conhecimento. Sager (2004) a utilizou para testar duas correntes teóricas do 

planejamento do transporte urbano: a teoria neoprogessista e a teoria das escolhas coletivas. 

Ao comparar a capacidade de coordenar e implementar políticas públicas de 17 cidades 

européias, o autor identificou a teoria neoprogressista como o modelo mais eficiente de 

administração dos casos analisados (SAGER, 2004, p. 83)
38

. 

Outro trabalho interessante é de Scouvart et al. (2007), que analisa o 

desmatamento da floresta amazônica brasileira. Os autores analisaram, por meio de artigos 

científicos publicados e visitas de campo, as causas (7 no total) relacionadas ao 

desflorestamento, em 7 localidades da bacia amazônica, e em 3 períodos de tempo, 

totalizando 21 casos. Os dados foram rodados no software fsQCA (vide abaixo). Neste 

estudo, nem mesmo a minimização Booleana foi capaz de reduzir a complexidade, uma vez 

que o resultado final foi uma fórmula booleana com 9 configurações que geram o 

desmatamento. Segundo os autores, isto “sugere que os casos selecionados não compartilham 

conjuntos causais de desmatamento similares e que as causas do desmatamento na Amazônia 

Brasileira são múltiplas, complexas e contextuais” (SCOUVART et al. 2007, p. 269). 

O estudo de Warren, Wistow e Bambra (2013) utilizou a QCA não para reduzir a 

complexidade, mas para comprovar a relevância de fatores socioeconômicos no sucesso de 

políticas de saúde pública de intervenção. Os casos foram divididos em quatro grandes 

grupos: homens jovens e idosos, e mulheres jovens e idosas. Os autores analisam então a 

relação destes grupos com outras condições como escolaridade, relacionamentos sociais e 

problemas primários de saúde. Os resultados deste estudo permitem aos tomadores de 

decisões escolherem as políticas de intervenção mais eficientes com base em cada grupo e 

suas condições sociais. 

Em Yamasaki (2009) a mudança na política nuclear de 10 países europeus é 

definida como o produto de 5 causas
39

. O foco do estudo são os movimentos sociais 
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 O estudo possui quatro condições que representam os elementos do debate entre as teorias de planejamento 

urbano, como centralização das decisões e profissionalização. Quando um caso apresentava concordância com a 

teoria neoprogressista, em uma determinada condição, era-lhe atribuído valor 1, quando as práticas daquele 

seguiam a teoria das escolhas coletivas, era-lhe atribuído valor 0. As configurações de ausência/presença destas 

condições se relacionavam com quatro produtos. O que o autor fez foi replicar a análise das configurações para 

cada produto, considerando estes como não existentes (valor 0) quando apresentavam contradições. 

Aparentemente esta análise foi realizada manualmente pelo autor, pois o reduzido número de condições tornou o 

estudo pouco complexo e também nenhum software é citado (SAGER, 2004). 

 
39

 1) Mobilização de movimentos sociais antinucleares; 2) Partidos políticos pró energia nuclear; 3) Relação 

entre Estado e Indústria nuclear; 4) Mudanças no contexto político internacional; e 5) Ocorrência de eventos 
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antinucleares e se estes são relevantes para mudanças nas decisões políticas. O estudo parte da 

hipótese de que “as mudanças de política ficam estagnadas quando movimentos antinucleares 

estão mais ativos, e, reciprocamente, mudanças significativas parecem ocorrer quando a 

mobilização antinuclear é baixa” (p. 485). Os resultados praticamente corroboram esta 

hipótese: a ausência de mobilização social antinuclear intensa, nos cinco anos que 

antecederam as mudanças de quase todos os casos, é necessária para que esta mudança ocorra. 

Esses resultados permitiram à autora levantar um debate sobre a força dos movimentos sociais 

e a importância do seu “timing” em diferentes contextos. 

 

 

3.5.2 Fuzzy-Sets (fsQCA) 

 

 

Em resposta às críticas, Charles Ragin publicou, em 2000, a obra “Fuzzy-Sets 

Social Sciences” (fsQCA) onde expande a lógica da QCA. Fuzzy-set significa conjuntos 

indistintos (ZADEH, 1965) e permite que variáveis tenham diferentes graus de associação 

(membership) à um conjunto, que, no caso da QCA, são condições e produtos. Em outras 

palavras, ao invés de se atribuir 0 ou 1 às variáveis, atribui-se-lhes uma escala entre 0 e 1, 

indicando a variação entre “nenhuma” e “total associação”, respectivamente. Em geral, o 

pesquisador define (calibra) limites de associação e os atribui à suas variáveis. Por exemplo: 

um caso X pode ter diferentes graus de associação à uma condição A, como: nenhuma (0), 

baixa (0,25), média (0,5), alta (0,75) ou total (1). 

Esta técnica pode ser entendida como um prolongamento da csQCA, ou como um 

novo modelo de abordagem, que segue uma rota distinta para tentar conectar os mundos 

quantitativo e qualitativo. A fsQCA é adequada para se trabalhar com grande amostragem de 

casos (large-N) e onde os pontos de partida são dados quantitativos (RIHOUX, 2006).  

No entanto, muitos pesquisadores ainda são relutantes em utilizar esta técnica, 

porque ela é baseada na álgebra fuzzy (desenvolvida por Zadeh, 1965), e não mais na 

Booleana. Assim, ela é menos intuitiva e diretamente acessível do que a crisp-set, que é 

binária. No entanto, apesar do algorítimo ser mais complexo e da informação inserida neste 

tipo de modelo poder ser mais refinada, todos os conceitos centrais da QCA tradicional – 

                                                                                                                                                                                     
focais (Chernobyl, Three Miles Island, choque do petróleo de 1973). Essas causas foram apenas consideradas 

quando ocorrem até cinco anos antes da mudança de política nuclear em cada caso (ou uma “quase mudança” = 

0). 



54 
 

necessidade, suficiência, equifinialidade, causalidade conjuntural, tabela-verdade – podem ser 

aplicados a esta forma de análise (WAGEMANN, SCHNEIDER, 2007). 

Segundo Lee (2013), na fsQCA, a relação de causalidade é definida como: o 

cálculo do valor de associação de uma condição Xi  e de um produto Yi. Deste modo, se Xi  ≥ 

Yi, a condição é, então, necessária (Yi é um subconjunto de Xi), por outro lado, se Xi  ≤ Yi, 

então a condição é suficiente (Xi é um subconjunto de Yi). A autora também revisa 

criticamente três trabalhos que utilizaram a fsQCA para comparar Estados que promovem 

políticas de bem-estar social. 

Em um estudo recente, Hess e Mai (2014) utilizam a fsQCA para estudar os 

fatores que afetam a transição dos combustíveis fósseis para renováveis na geração de 

eletricidade (sustainability transitions) em 18 países da Ásia. A análise revelou que a geração 

de eletricidade renovável em países mais ricos e democráticos (Japão, India, Coréia do Sul) é 

menor do que em países mais probres e autoritários (como China, Vietnã e Coréia do Norte). 

Os autores concluem que são outros fatores, diferentes de riqueza e democratização 

(usualmente considerados como relevantes para a promoção de energias renováveis), que 

influenciam as transições para sustentabilidade. 

Dias (2011) argumenta que a utilização da técnica fuzzy-set possui um alto 

potencial inovador para estudos organizacionais no Brasil. Segundo o autor, enquanto em 

períódicos internacionais tanto a csQCA quanto a fsQCA são largamente utilizados (mais de 

6.000 artigos científicos, no momento de sua pesquisa), no Brasil a metodologia é 

praticamente desconhecida: apenas 4 artigos publicados em peródicos nacionais (DIAS, 

2011).  

De acordo com um depoimento de Rihoux (2014), não cabe dizer qual o melhor 

modelo, entre crisp-set e fuzzy-set, pois ambos possuem funções e aplicabilidade diferentes, e 

cada tipo de pesquisa exigirá uma abordagem própria. Ele sugere que os pesquisadores 

experimentem as duas técnicas, em diferentes projetos de pesquisa, já que isso lhes permitirá 

familiaridade com as metodologias. 

 

 

3.5.3 Multivalue (mvQCA) 

 

 

Outra técnica derivada da QCA tradicional é a Categoria Multivalores (Multivalue 

– mvQCA). Esta técnica foi introduzida por Cronqvist (2003) e, com ela, é possível efetuar a 
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minimização, assim como na csQCA, para atingir soluções parcimoniosas. Esta é uma 

resposta às críticas de que o formato crisp-set causa perda de informações dos dados e o risco 

de obtenção de um grande número de contradições, uma vez que as configurações precisam se 

encaixar em apenas dois produtos. Sua principal diferença com relação à fsQCA é o tipo de 

algorítimo utilizado, a mvQCA usa o Multi-value Logic Synthesis, elaborado por engenheiros 

eletrônicos da Unversidade de Berkeley, que é, essencialmente uma lógica Boolena, mas 

comporta diferentes valores. 

A mvQCA pode utilizar múltiplas variáveis em sua análise, além de apenas 0 ou 

1. Assim, as condições ou produtos de uma configuração podem possuir valores como 0, 1, 2 

ou 3, por exemplo. Seu grande desafio, no entanto, é encontrar a melhor forma de determinar 

o número e o critério que cada valor representará para cada variável. Em outras palavras, o 

pesquisador precisa saber a melhor forma de categrorizar as variáveis, isto é, encontrar a 

calibragem adequada. Porém, ele deve tomar cuidado para não gerar categorias demasiadas, 

aumentando, assim, a complexidade e inviabilizando a minimização Booleana 

(CRONQVIST, 2003). 

Em resumo, a mvQCA utiliza o procedimento da análise Booleana, permitindo 

múltiplas categorias ao invés de apenas duas. É uma boa forma de reduzir as contradições na 

tabela-verdade, sem agravar o problema da diversidade limitada.  Em tese, seria possível que 

cada multivariável fosse convertida em condições binárias (dummy variables). No entanto, a 

quantidade de remanescentes lógicos (logical remainders) aumentaria consideralvemente por 

causa de combinações que nunca ocorreriam
40

.  

Uma aplicação da mvQCA foi realizada por Bell e Seidel (2012), na qual os 

autores entrevistaram profissionais da área de saúde (casos), no estado da Tasmânia, na 

Austrália, buscando formas de otimizar o serviço de saúde local, em especial no tratamento de 

doenças crônicas. As 8 perguntas (condições) possuam três respostas possíveis (0, 1 e 2, 

quando o entrevistado não podia se decidir, era atribuído 0 à sua resposta). Segundo os 

autores, a mvQCA permite identificar os pontos principais onde os tomadores de decisões 

devem agir de modo a permitir uma melhoria significativa do tratamento de pacientes com 

doenças crônicas. 

Apesar de ser possível encontrar aplicações desta técnica na literatura, a mvQCA 

ainda é bastante nova, e não há muitos pesquisadores que a aplicam, pois preferem as técnicas 

descritas anteriormente.  

                                                           
40

 Vide a analogia do semáforo em Cronqvist (2003). 
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3.5.4 Outras técnicas 

 

 

Para todas as técnicas apresentadas é possível também utilizar as ferramentas 

MSDO/MDSO (most similar, different outcome/most different similar outcome). Sua função é 

ajudar o pesquisador nos passos iniciais da pesquisa, geralmente agrupando as causas em 

categorias similares, e reduzindo parte da complexidade. (RIHOUX, 2006).  

É possível observar em Gurgel e Vasconscelos (2012) a aplicação da MDSO. Os 

autores estudaram as configurações estratégicas de um grupo de 15 empresas listadas na 

BMF&BOVESPA, que eventualmente exploram imperfeições de mercado para obterem alto 

desempenho. Apesar da pequena amostragem de casos, haviam 19 condições no estudo. Os 

autores preferiam agrupar estas condições em quatro categorias (poder, exclusividade, 

agilidade e regulação) para que os procedimentos de análise fossem facilitados. Os resultados 

foram bem sucedidos em reduzir a complexidade do fenômeno do alto desempenho através da 

exploração de imperfeições de mercado em apenas 3 configurações parcimoniosas. 

 

 

3.5.5 Qual técnica é a mais indicada para um determinado estudo?  

 

 

Segundo Herrmann e Cronqvist (2006) a resposta depende de basicamente dois 

fatores: a) a amostragem da pesquisa (N dos casos); e b) a necessidade de preservar a 

complexidade dos dados. As conclusões dos autores são representadas na Figura 4. 

Segundo os autores, a QCA tradicional (crisp-set) é mais recomendada para 

estudos com um número de casos baixo ou médio, e onde parte da informação pode ser 

perdida (por causa da dicotomização). A fsQCA é mais indicada para trabalhos onde o N é 

maior e há alta preocupação em preservar os dados. A mvQCA encontra-se na região central 

do gráfico. Para situações fora das áreas correspondentes aos métodos sintéticos, recomenda-

se o uso de técnicas de orientação mais qualitativa ou quantitativa. Além disso, a forma como 

o pesquisador lida com o problema das contradições pode, também, ter um impacto sobre os 

resultados de cada método (HERRMANN, CRONQVIST, 2006). 
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Figura 4: Quando preferir csQCA, fsQCA ou mvQCA 

Fonte: HERRMANN, CRONQVIST (2006), p. 16. 

 

Para a aplicação destas metodologias, o website COMPASSS (THIEM, 2014) 

disponibiliza, gratuitamente, alguns programas. A página classifica os programas em dois 

tipos: a) os que possuem Interface Gráfica para o Usuário (GUI), como o fs/QCA, o Tosmana 

e o Kirq; e b) os que são de Interface de Linha de Comando (CLI), como os scripts QCA e 

QCA3 para “R”, e o Stata fuzzy. Os primeiros são bastante simples e de aparência amigável. 

No entanto, são limitados em suas possibilidades e demorados de utilizar, pois exigem que o 

usuário repita diversas tarefas. Os últimos são consideravelmente mais flexíveis e eficazes, no 

entanto, exigem experiência e conhecimento do usuário em programação.  

O debate qualitativo versus quantitativo (ou de seus respectivos sinônimos) pode 

extender-se longamente. Este capíulo buscou apresentar os principais elementos da discussão, 

assim como a abordagem sintética conhecida como Análise Qualitativa Comparativa, ou os 

Métodos Configuracionais Comparativos. Segue-se, agora, para a aplicação da metodologia 

realizada pelo autor. 

 

  



58 
 

4 COMPARAÇÃO ENTRE CIDADES QUE ADOTARAM O GÁS NATURAL 

COMPRIMIDO (GNC) EM TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da QCA desenvolvida pelo autor, em que 

foram comparadas diversas cidades que substituíram o diesel usado em ônibus por outros 

combustíveis, com um olhar voltado ao gás natural. 

Estes resultados foram formalizados nos artigos “Análise comparativa qualitativa 

(QCA) de cidades que introduziram gás natural comprimido em suas frotas de ônibus 

urbanos”, publicado no IX Congresso Brasileiro de Planejamento Energético (BRITO, 

GALBIERI, MOUTINHO DOS SANTOS, 2014) e Qualitative Comparative Analysis (QCA) 

of cities that introduced Compressed Natural Gas (CNG) in their urban bus fleet, em processo 

de submissão para o 5º Encontro Latino-Americano de Economia da Energia (BRITO, 

GALBIERI, MOUTINHO DOS SANTOS, COSTA, ainda não publicado). Uma publicação 

para periódico deste mesmo estudo também está em desenvolvimento. 

 

 

4.1 Introdução 

 

 

Os artigos resgatam, em sua introdução, o conceito de Transporte Sustentável e 

sua relação com a qualidade de vida nas cidades. O conceito, como já debatido anteriormente, 

possui uma definição ampla, que engloba: proporcionar acessibilidade e confiabilidade ao 

transporte; otimizar o uso de recursos; reduzir emissões de poluentes e gases de efeito estufa; 

promover inovações tecnológicas; e incentivar o transporte público (BRITO, GALBIERI, 

MOUTINHO DOS SANTOS, 2014). Diversos projetos ao redor do mundo foram inspirados 

por este conceito (às vezes definido de maneira mais ou menos específica) para trabalhar 

diferentes níveis de promoção do transporte urbano (VINCENZO et al, 2010; ALTER-

MOTIVES, 2010; MOUTINHO DOS SANTOS et al. 2013). 

Com base nessa perspectiva multifacetada, diversas cidades buscam tornar-se 

exemplos de promotoras do transporte sustentável (MOUTINHO DOS SANTOS et al., 2013). 

Dentro do campo das opções energéticas associadas ao sistema de transporte, uma das 

estratégias adotadas é substituir combustíveis como o diesel e a gasolina por alternativas mais 

limpas, ao que se refere, principalmente, às emissões de gases produzidos pelo combustível, 
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como os biocombustíveis, gás natural comprimido (GNC) e eletricidade. Mesmo em termos 

de escolha de opções de energia, os tomadores de decisão precisam considerar uma série de 

razões que podem motivar alguma alteração, ultrapassando as preocupações com a qualidade 

do ar local (SPERLING, SHAHEEN, 1995; SCHWELA, ZALI, 1999). 

Muitos fatores influenciam a decisão da administração central de uma cidade, a 

quem, normalmente, compete a responsabilidade da escolha de um energético substituto para 

o sistema de transporte público (BRITO, GALBIERI, MOUTINHO DOS SANTOS, 2014). 

Os artigos em tela avaliam três fatores: viabilidade econômica, dependência de diesel e 

melhoria do transporte público. Investigou-se quais configurações (combinações desses 

fatores) conduziram à opção pelo gás natural comprimido (GNC). Em todos os casos 

estudados, sejam naqueles em que GNC foi, ou não foi, adotado como um substituto para o 

diesel, observou-se que a preocupação com a redução das emissões de poluentes e de gases de 

efeito estufa foi um fator que sempre esteve presente em todos eles. Esta condição - 

preocupação ambiental - foi, portanto, isolada para melhor estudo de outros fatores
41

.  

A metodologia QCA é usada, a fim de compreender melhor estes padrões 

complexos de condições que conduzem a um fenômeno qualitativo. As questões que os 

artigos buscaram responder são: 

• Quando as cidades optam por substituir o diesel por combustíveis alternativos em suas 

frotas de ônibus, quais causas (condições) conduzem a essa decisão ou mudança? 

• É possível notar algum padrão nessa opção, dadas as mesmas condições? 

• Quais as condições que especificamente levam à opção GNC? E quais as que não 

levam? 

 

 

4.2 Metodologia 

 

 

Os artigos descrevem resumidamente a metodologia QCA apresentada, 

anteriormente, no Capítulo 3. Adotam a abordagem csQCA, uma vez que a natureza 

puramente qualitativa do produto (opção pelo GNC como substituto ao diesel) e das variáveis 

                                                           
41

 Como o Capítulo 2 já apresentou as vantagens ambientais do uso do GNV, este artigo se focou nas outras 

condições que influencia a opção por este combustível. Deste modo, o fator ambiental, apesar de ter sido 

considerado nas etapas iniciais da AQC, foi excluído da análise e mantido apenas como uma condição de 

comparabilidade. 
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(economicamente viável, melhoria do transporte público, dependência de diesel) são 

facilmente ‘dicotomizáveis’.  

Os artigos exploram a metodologia no contexto de mudanças de combustível no 

sistema de ônibus urbanos. A técnica csQCA, como demonstrada anteriormente, não limita o 

estudo. Tal como definido por Ragin (1987), muitos objetos de um estudo qualitativo podem 

ser definidos apenas nominalmente. Além disso, a csQCA é mais comum na literatura e muito 

fácil e intuitiva para os não-especialistas em QCA. Como será observado a seguir, estes 

estudos abordam objetos muito complexos com a abordagem crisp-set e obtiveram 

simplificações e conclusões muito interessantes. 

 

 

4.3 Descrição dos casos, produtos e variáveis. 

 

 

4.3.1 Dados e Fontes 

 

 

O primeiro e maior grupo de casos estudados foi extraído de ALTER-MOTIVES 

(2010), um projeto que relata experiências de cidades que incentivaram a substituição dos 

combustíveis veiculares, tais como diesel e gasolina, principalmente na Europa. Selecionou-se 

um conjunto de iniciativas que visam promover os combustíveis alternativos para os ônibus 

de transporte público.  

Dos 131 casos iniciais do documento, efetivamente 32 foram analisados nos 

estudos realizados (casos de 1 a 32 na Tabela 2). Cada caso foi avaliado de acordo com a 

informação disponível no documento original. Os outros casos (de 33 a 39 na mesma Tabela 

2) foram estudados, cada um a partir de documentos específicos, artigos ou entrevistas 

(LIENIN et al., 2005; RAVINDRA et al., 2006; GARG et al., 2007; ALONSO, 2013; 

SPTRANS; 2013). 

A Tabela 2 resume os casos estudados. As informações são apresentadas segundo 

as cidades e países onde os casos ocorreram e as escolhas que foram realizadas. A Tabela 

também atribui valores 0 ou 1 (ausente/presente) para as condições nomeadas como 

dependence, economic e public, e o produto nomeado como cng. As sessões 4.3.2 e 4.3.3 

oferecem um melhor detalhamento das variáveis, bem como dos critérios para atribuição dos 
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valores. A Tabela 4 mostra apenas os dados brutos e especifica quais casos são estudados. A 

Seção 4.3.4 apresenta a tabela de verdade, que é, efetivamente, o ponto de partida 

propriamente dito de uma análise booleana. 

 

 

4.3.2 Produto 

 

 

Uma vez que os estudos procuram compreender as causas que levam à escolha de 

Gás Natural Comprimido, este foi, então, definido como o produto (coluna cng da Tabela 2). 

A próxima seção explicará em detalhes como as relações de causalidade são estabelecidas 

dadas as condições selecionadas e o produto. Diferentes abordagens (como mvQCA) 

poderiam incorporar outras opções de energia, ou mesmo a substituição do óleo diesel por 

mixes mais ecológicos de combustíveis, como, por exemplo, o programa Ecofrota da cidade 

de São Paulo
42

, atribuindo-lhes valores diferentes e tornando o estudo mais amplo. Este 

trabalho, no entanto, optou por se concentrar no GNC. 

As combinações que produzem a escolha por GNC receberam valor 1 (também 

referidas como casos positivos), e aquelas que produziram a escolha de outras fontes de 

energia receberam valor 0 (também referidas como casos negativos). Em 27 casos, houve a 

presença de ônibus a GNV e, em 12, a ausência, apresentando uma boa diversidade entre os 

casos positivos e negativos (quase um terço do total é composto de casos negativos) 

(RIHOUX, 2006; WAGEMANN, SCHNEIDER, 2014). O número total de casos (39) é 

considerado uma boa amostra para trabalhar com a QCA, ou seja, métodos comparativos 

como um pequeno-N (2 a 5 casos) ou médio-N (entre 5 e 50 casos)
43

.  

 

  

                                                           
42

 Na Tabela 2, São Paulo está representada duas vezes (casos 38 e 39), aludindo à dois momentos diferentes da 

implementação de combustíveis substitutos ao diesel em ônibus. O primeiro, na primeira década dos anos 2000, 

em que a cidade chegou a ter uma frota relevante (mais de 400 veículos) a GNV, e o segundo, após a 

promulgação da Lei Municipal 14.933, e o início da Ecofrota, e a exclusão dos GNV (SPTrans, 2014). 

 
43

 Como já foi exaustivamente enfatizado, amostras maiores requerem diferentes metodologias que são, em 

geral, estatísticas (e, portanto, métodos mais quantitativos ou orientados por variável), as quais perdem a 

complexidade que os cientistas sociais tanto valorizam (RIHOUX, RAGIN, 2008). 
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Caso Cidade País Opção dependence economic public cng 

1 Donostia San Sebastian Biodiesel 1 1 0 0 

2 Paris França Vários 1 1 1 1 

3 Valência Espanha Biodiesel 0 1 0 0 

4 Vitoria-Gasteiz Espanha Biodiesel e Hibrido 1 0 0 0 

5 Linköping Suécia Biogás 1 1 0 0 

6 Skopje Macedônia Dual GNC/Diesel 0 1 0 1 

7 Sofia Bulgária Dual GNC/Diesel 0 0 1 1 

8 Várias cidades Portugal Elétrico 0 1 1 0 

9 Stockholm Suécia Etanol 1 0 0 0 

10 Veneza Itália GNC 0 1 0 1 

11 Porto Portugal GNC 1 0 0 1 

12 Frankfurt Alemanha GNC 0 1 0 1 

13 Plovdiv Bulgária GNC 0 1 1 1 

14 Atenas Grécia GNC 0 1 0 1 

15 Rzeszow Polônia GNC 0 1 0 1 

16 Bourgas Bulgária GNC 0 1 1 1 

17 Bratislava Eslováquia GNC 0 1 0 1 

18 Gdynia Polônia GNC 0 1 0 1 

19 Szeged Hungria GNC 0 1 0 1 

20 Augsburg Alemanha GNC 0 1 0 1 

21 Gothenburg Suécia GNC 0 1 1 1 

22 Cairo Egito GNC 1 1 0 1 

23 Cesena&Forli Itália GNC e Elétrico 0 0 1 1 

24 Turin Itália GNC e Elétrico 0 1 0 1 

25 Malmö Suécia GNC e Hidrogênio 0 0 0 1 

26 Tarnow Polônia GNC e Híbrido 1 1 0 1 

27 Lille França GNC/Biogás 0 0 0 1 

28 Rhein-Ruhr Alemanha Hibrido 0 0 0 0 

29 Londres Inglaterra Híbrido 1 0 1 0 

30 Berlim Alemanha Hidrogênio 0 0 0 0 

31 Krakow Polônia GNL 0 0 0 0 

32 Suceava Romênia GLP e Biogás 0 0 1 0 

33 Seul Coréia do Sul GNC 0 1 1 1 

34 Los Angeles Estados Unidos GNC 1 1 1 1 

35 Madri Espanha GNC 1 1 1 1 

36 Basel Suíça GNC e Hidrogênio 0 1 0 1 

37 Deli Índia GNC 1 0 1 1 

38 São Paulo 2000s Brasil GNC 1 0 1 1 

39 São Paulo 2010s Brasil Renováveis 1 0 1 0 

Tabela 2: Tabela de dados brutos – Casos, Condições e produtos 

Fonte: (ALTER-MOTIVES, 2010; RAVINDRA et al., 2006; GARG et al., 2007; ALONSO, 

2013; LIENIN et al., 2005; SPTRANS; 2013). 
 

Legenda: 
dependence: Redução da dependência de Diesel 

economic: Viabilidade Econômica/Recebeu Subsídios 

public: Melhoria em Transporte Público 

cng: Produto – opção pelo GNC (1) ou por outro combustível (0) 
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4.3.3 Condições 

 

 

4.3.3.1 Condição zero: Preocupação Ambiental  

 

 

Na maioria dos projetos, observa-se a preocupação em reduzir os poluentes e as 

emissões de GEE como o principal indutor a projetos de substituição de combustíveis. Em 

ALTER-MOTIVES (2010), por exemplo, todos os casos descritos demonstram essa 

preocupação, já que o objetivo do projeto ALTER-MOTIVES foi listar iniciativas que 

contribuíram para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Mesmo aqueles casos que não 

foram extraídos a partir desta referência, consideram estas preocupações extremamente 

relevantes para a sua escolha de mudar o combustível.  

Assim, uma vez que esta condição está presente em todos os casos, sejam 

positivos ou negativos, ela foi excluída da análise, a fim de permitir um melhor estudo das 

outras condições. Trata-se de uma causa necessária, que é, então, tratada como um fator de 

comparabilidade. Em outras palavras, a presença desta condição em todos os casos evidencia 

que não se está comparando maçãs com laranjas. 

 

 

4.3.3.2 Condição "dependence": Redução da dependência em relação ao diesel 

 

 

O princípio fundamental da segurança energética é a diversificação, tanto em 

fontes como em fornecedores, de modo que, em caso de um corte súbito de suprimento, os 

danos econômicos e sociais não serão absolutos (BRITO et al., 2012). Isso define a relação de 

causalidade desta condição com os diferentes resultados observados.  

No entanto, reduzir a dependência de produtos petrolíferos, em especial em 

relação ao diesel no caso dos ônibus, embora benéfica, nem sempre é possível de se 

promover. Em muitos casos, não é tão simples desenvolver uma estrutura de abastecimento 

equivalente, como as requeridas pelo GNC ou veículos elétricos. Além disso, para algumas 

cidades, as alternativas não se revelam competitivas quando comparadas com o diesel em suas 

relações de preço do combustível, dos veículos e da infraestrutura (MOUTINHO DOS 

SANTOS et al., 2013). Por este motivo, alguns casos optam por usar misturas (blends) com 
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biodiesel, ou tecnologias dual fuel (por exemplo: diesel + GNV) ou híbrida (diesel + 

eletricidade). Embora essas opções ajudem a reduzir parte da dependência em respeito ao 

diesel, as mesmas não permitem a substituição total (SPTRANS, 2013).  

Foi dado valor de 1 para esta causa, quando ela foi claramente descrita nos 

estudos de caso como um motivador para a escolha do combustível alternativo. 

 

 

4.3.3.3 Condição "economic": Viabilidade econômica/recebeu subsídios 

 

 

Projetos na área de sustentabilidade, além de questões ambientais e sociais, 

também precisam ser economicamente viáveis para se materializarem. Esta condição é 

amplamente discutida na literatura como uma das principais barreiras (ou não) para as 

políticas de mudança da fonte de energia, tais como Moutinho dos Santos et al. (2013); Brito 

et al., (2012); C40 – CITIES (2012);  International Energy Agency (2011); Ribeiro (2001); D. 

Sperling e Shaheen (1995).  

Fatores como o preço do petróleo e a dependência fazem com que diferentes 

opções tornem-se mais atrativas, mesmo que requeiram alto investimento inicial. Se 

externalidades provocadas pelo uso do diesel (danos à saúde, e custos associados às emissões 

de CO2) fossem incorporadas aos preços (internalizadas), isto também incentivaria opções 

mais limpas. Por esta razão, muitos governos locais, e outras instituições, concedem subsídios 

para promover essas alternativas, quando a competitividade, por si só, não é suficiente para 

fazer a mudança acontecer. 

Observou-se que, nas cidades onde a empresa de ônibus é operada pelo governo 

local (não uma concessão), há uma maior facilidade em obter apoios financeiros a projetos, 

ajudando-os a adquirir viabilidade. Mas estes subsídios também podem vir de entidades 

supranacionais, como o Projeto CIVITAS, que promove iniciativas sustentáveis de transporte 

por toda a Europa. Os incentivos assumem a forma de postos de abastecimento, faixas 

exclusivas (corredores) e financiamento para a compra de veículos novos. Esses subsídios 

permitem que às empresas de ônibus testem novas tecnologias, que são incorporadas no 

efetivo da frota.  

Em casos que decidiram mudar para outras fontes de energia, porque estas eram 

mais competitivas, ou porque o projeto recebeu subsídios, foi atribuído valor 1 nesta variável. 
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4.3.3.4  Condição "public": Melhorias no transporte público 

 

 

A mobilidade urbana também é um elemento fomentado pelo transporte 

sustentável. Quando uma cidade tem um transporte público amigável e acessível, os usuários, 

mais frequentemente, optam por ele, reduzindo o número de carros nas ruas e o tempo de 

viagem (BRITO, GALBIERI, MOUTINHO DOS SANTOS, 2014).  

Esta condição está fortemente relacionada com as demais condições já 

apresentadas; para alguns olhares, esta variável pode ser considerada como um efeito ao invés 

de uma causa. No entanto, de acordo com Alonso (2013), a melhoria de transportes públicos, 

combinada com a substituição do combustível da frota, é uma estratégia comum para as 

cidades, pois isso faz com que ambos sejam mais eficientes (ALTER-MOTIVES, 2010). A 

tecnologia é uma poderosa aliada da mobilidade urbana, pois permite: cobrança eletrônica; 

informações precisas aos usuários em relação ao tempo de espera e itinerários; design de 

ônibus de piso rebaixado; e assim por diante.  

Portanto, nos artigos, considerou-se a preocupação em melhorar o transporte 

público como uma condição para a substituição de combustíveis de ônibus urbanos. Os casos 

que explicitamente buscaram melhorar a mobilidade urbana no momento da substituição do 

combustível receberam o valor 1. 

 

 

4.3.4 Tabela-Verdade 

 

 

Ao inserir os dados no software fsQCA e selecionar a opção Crisp-Set Algorithm, 

uma tabela-verdade é gerada. A Tabela 3 sintetiza os dados brutos deste trabalho (aqueles 

apresentados na Tabela 2) na forma de uma Tabela-Verdade. É importante notar que as linhas, 

em tabelas-verdade, não representam casos, mas possíveis configurações das condições 

estabelecidas. Cada configuração pode representar um, mais do que um, ou nenhum caso. A 

coluna number mostra quantos casos apresentaram essa configuração. 
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O software gera uma linha para cada configuração lógica possível. Neste estudo, 8 

(2
3
) linhas foram construídas

44
, e uma vez que não havia remanescentes lógicos (logical 

remainders), nenhuma linha teve de ser removida.  

 

Configuration dependence economic Public Number gnv raw consist. 

1 1 1 1 3 1 1.000.000 

2 0 1 0 12 1 0.916667 

3 0 1 1 5 1 0.800000 

4 0 0 1 3 0 0.666667 

5 1 0 1 4 0 0.500000 

6 1 1 0 4 0 0.500000 

7 0 0 0 5 0 0.400000 

8 1 0 0 3 0 0.333333 

Tabela 3: Tabela-verdade dos casos 

Fonte: Software fsQCA 2.0 , com adaptações 

A coluna consistência dos dados brutos (raw consist.)
45

, demonstra que existem 

contradições nos dados brutos, o que significa que algumas das configurações geradas 

apresentam tanto casos positivos como negativos. Esta coluna representa a porcentagem dos 

casos com aquela configuração cujo produto é igual a 1. Por exemplo, na linha 2, 12 casos 

apresentam aquela configuração (0-1-0), mas 91% deles (11 casos) produziram o produto, e o 

restante (1 caso) não o fez. 

Como foi debatido no Capítulo 3, lidar com contradições é uma questão que 

levanta muitas preocupações entre os teóricos da QCA. No entanto, algumas limitações 

inerentes do processo de pesquisa (prazos, orçamentos, impossibilidade de retornar à fonte 

inicial) requerem forma diferentes e mais práticas para contornar este problema. Infelizmente, 

tais técnicas acabam “violando o espírito das pesquisas qualitativas orientadas por casos e 

devem ser usadas somente quando é impossível retornar aos casos originais e construir uma 

tabela verdade melhor" (RAGIN, 1987, p. 118).  

Este trabalho adota critérios estatísticos, definindo, assim, uma probabilidade de 

produzir casos verdadeiros. Portanto, pode-se dizer que, na linha 2, da Tabela 3, por exemplo, 

existe uma possibilidade de 91% (como mostra a coluna de consistência) que os casos com tal 

configuração gerem o produto. Este trabalho considera como configurações que geram casos 

                                                           
44

 A Base 2 traduz a linguagem binárias utilizada pela Álgebra Booleana (0 ou 1), e 3 é o número de condições. 

 
45

 Consistência é definida como: “o grau em que as evidências empíricas suportam a alegação de que existe uma 

relação de conjuntos teóricos” (RIHOUX, RAGIN, 2008, p. 182). 
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positivos aquelas que apresentaram consistência acima da 0,7, uma vez que um 

arredondamento é necessário para que a Tabela 3 fique somente com valores 0 e 1. 

O estudo apresenta um grande número de linhas contraditórias, e, na maior parte 

delas, o valor 0 foi atribuído. Isto significa que, quando defrontados com estas configurações, 

existe uma alta probabilidade de que os casos não produzam a escolha para GNC. Por esta 

razão, o artigo também incorporara o estudo dos produtos negativos, uma característica 

também disponível no software fsQCA 2.0. Esta opção permitiu a compreensão de quais 

combinações não produzem a escolha para GNC. 

 

 

4.4 Resultados 

 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados para a QCA dos casos positivos, e a Tabela 5 

apresenta os resultados dos casos negativos. Ambas as análises utilizaram o algoritmo de 

Quine-McCluskey, realizando uma série de processos, característicos dos procedimentos de 

minimização Booleana, como descritos no Capítulo 3. Aqui são mostradas apenas as soluções 

parcimoniosas (mais simples) para ambas as análises, uma vez que as soluções complexas e 

intermediárias são exatamente iguais
46

.  

 

 Raw Coverage Unique Coverage Consistency 

--- PARSIMONIOUS SOLUTION ---     

~dependence*economic      0.555556 0.407407 0.882353 

economic*public           0.259259 0.111111 0.875000  

solution coverage: 0.666667  

solution consistency: 0.900000 

Tabela 4: Análise dos casos positivos da Tabela Verdade 

Fonte: Software fsQCA 2.0. 

                                                           
46

 Como discutido no Capítulo 3, há uma linguagem simples para interpretar fórmulas booleanas: letras 

maiúsculas representam 1, e minúsculas representam 0. Essa regra é bastante útil para compreender o 

funcionamento da álgebra booleana. No entanto, como também já foi mencionado, o software utilizado adota 

uma notação diferente. Nele, todas as vezes que o símbolo “~” (til) aparece antes de alguma variável, significa 

que esta está sendo negada (recebendo valor 0). Além disso, os resultados também utilizam o símbolo “→” ao 

invés de “=”, uma vez que uma equação Booleana não representa uma relação linear entre as condições e o 

produto, mas uma implicação lógica (WAGEMANN, SCHNEIDER, 2014). 
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A coluna ‘raw coverage’ expressa a porcentagem dos dados primários cobertos 

por cada uma das equações. A coluna ‘unique coverage’ mostra quantos casos são descritos 

por aquela equação somente. Ambos expressam a importância empírica de tais combinações 

causais na geração do resultado (RAGIN, 2006). ‘Conistency’ mede o grau de cada termo da 

solução como um subconjunto do resultado, ou seja, a porcentagem que aquela configuração é 

suficiente para produzir o resultado (RAGIN, 2006). ‘Solution coverage’ e ‘solution 

consistency’ indicam a porção dos dados totais englobados pela solução e a sua consistência, 

respectivamente. Observa-se aqui que os valores descritos na coluna. 

É possível representar o resultado final da Tabela 4 com as expressões Booleanas 

(também referidas com implicadores primários) apresentadas nas Equações 4 e 5: 

 

1. ~dependence*economic + economic*public → cng                 Equação 4 

 

Ou fatorando:  

 

2. economic*(~dependence + public) → cng                               Equação 5 

 

A Expressão 1 pode ser lida
47

 como: a ausência de dependence E a presença de 

economic OU a presença de economic E a presença de public geram a presença de cng. De 

maneira simplificada, a expressão 2 pode ser interpretada qualitativamente como: a opção por 

gás natural comprimido nas frotas de ônibus urbanos ocorre quando: 1) há viabilidade 

econômica para o GNC, combinado com 2) a falta de preocupação em reduzir a dependência 

de óleo diesel OU 3) o interesse em promover melhorias na mobilidade urbana.  

 Raw Coverage Unique Coverage Consistency 

--- PARSIMONIOUS SOLUTION ---     

~economic 0.666667 0.500000 0.533333 

dependence*~public 0.333333 0.166667 0.571429 

solution coverage: 0.833333 

solution consistency: 0.526316 

Tabela 5: Análise dos casos negativos da Tabela Verdade  

Fonte: Software fsQCA 2.0. 

                                                           
47

 Como em álgebra linear, a multiplicação é sempre "resolvida" antes de soma. Em álgebra booleana, isto 

significa que as condições que são "multiplicadas" (AND lógico) representam configurações suficientes para 

gerar o produto. 
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De maneira similar, é possível representar o resultado final da Tabela 5 com a 

seguinte expressão booleana (ou implicador primário), apresentado na Equação 6: 

 

3. ~economic + dependence*~public → ~cng                                  Equação 6 

 

A Expressão é lida como: a ausência de economic OU a presença de dependence 

E a ausência de public geram a ausência de cng. Assim, a Expressão 3 pode ser interpretada 

qualitativamente como: a opção pelo gás natural comprimido nas frotas de ônibus urbanos não 

ocorre quando: 1) o GNC não é economicamente viável OU 2) há uma preocupação com a  

dependência de combustível, combinado com 3) a falta (ou não claramente especificado) de 

interesse em promover melhoria na mobilidade urbana.  

 

 

4.4.1 Interpretação 

 

 

As interpretações dos resultados expressos nas Equações 5 e 6 são apresentadas a 

seguir. 

 

4.4.1.1  economic*(~dependence + public) → cng 

 

 

Este implicador primário mostra que a condição viabilidade econômica 

(economic), adquirida por meio de subsídios ou não, é necessária para produzir a opção pelo 

gás natural. Isso mostra que, nos casos estudados, o GNC é considerado o mais atraente 

economicamente para uso em transporte de ônibus. A tecnologia é um fator-chave para a 

competitividade do gás natural, e ainda representa um obstáculo para outras fontes 

alternativas, como energia elétrica (híbrido ou bateria) e célula de combustível a hidrogênio. 

Muitas cidades empreendem projetos que visam testar essas novas tecnologias, mas poucos 

veículos foram, efetivamente e definitivamente, incorporados às frotas (RIBEIRO, 2001). 

O interesse em promover melhorias para a mobilidade urbana (public) pode estar 

associado à opção GNC por conta dos benefícios sinérgicos de sua utilização no transporte 

público, pois é mais seguro e os veículos produzem muito menos ruído (ALONSO, 2013). O 

fator econômico desempenha um papel decisivo, como mostrado pela combinação com a 
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causa necessária economic, uma vez que o desenvolvimento de alternativas energéticas para o 

sistema de transportes como um todo gera custos adicionais, e a competitividade do gás faz 

esta escolha preferível. 

A falta de preocupação em reduzir a dependência do óleo diesel (dependence), 

enquanto combinado com condição economic, é o resultado mais intrigante. Cerca de metade 

dos casos (Raw Coverage = 0,55) que optaram pelo GNC é explicada por este implicante 

primário, enquanto 40% dos dados brutos podem ser descritos exatamente com ele (Unique 

Coverage = 0,40).  

Enquanto isso pode representar uma limitação dos dados, em que os relatórios não 

definem explicitamente a redução da dependência do diesel como um fator para optar por 

GNV, isso também pode representar, na verdade, uma formulação equivocada da hipótese. 

Portanto, esta condição pode ser corrigida da seguinte forma: em vez de preocupações em 

reduzir a dependência de diesel, poderia representar a preocupação em reduzir a dependência 

dos combustíveis fósseis. 

Neste caso, optando por GNC, em substituição ao diesel, estar-se-ia gerando outra 

forma de dependência. As razões pelas quais tais cidades aceitariam trocar de dependência 

podem envolver: 1) a dependência do transporte público por gás geralmente não provoca 

riscos de suprimento tão críticos em relação à dependência do setor elétrico por gás 

(principalmente no caso de motores dual-fuel); ou 2) isso é visto como uma dependência 

menor ou temporária, uma vez que GNC é considerado em muitos casos, como combustível 

de transição para fontes renováveis (e gasosas) de energia, como o biogás e o hidrogênio, que 

podem utilizar a mesma infraestrutura construída inicialmente para o GNV (ALTER-

MOTIVES, 2010).  

 

 

4.4.1.2  ~economic + dependence*~public → ~cng 

 

 

O estudo deste caminho causal que leva a opções diferentes do GNC (~cng) ajuda 

a compreender melhor o problema descrito nos parágrafos anteriores. Essa segunda análise 

não mais aponta para uma relação de causalidade, mas ajuda a entender quais caminhos não 

geraram o resultado. Ela expressa um trade-off comum entre planejamento energético e de 

transporte: pagar mais para a opção menos atraente economicamente (devido ao preço do 
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combustível ou tecnologia), ou arriscar-se numa nova forma de dependência por combustível 

(VINCENZO et al., 2010; C40 – CITIES, 2012). 

A ausência de viabilidade econômica (~economic) é verdadeira para uma vasta 

gama de casos, como mostrado pela sua Raw Coverage = 0,66 e a sua Unique Coverage = 

0,50. Esta condição também é suficiente, o que significa que a ausência de viabilidade 

econômica (em comparação com GNV), por si só, não é uma preocupação dos planejadores 

de transportes públicos, uma vez que estes estão conscientes e dispostos a escolher um 

combustível diferente do GNC.  

No entanto, isso não é uma condição necessária, uma vez que o outro caminho 

não é combinado com ele. Embora o segundo caminho (dependence*~public) tenha 

coberturas inferiores (raw = 0,33; unique = 0,16), não é menos importante qualitativamente. 

A QCA considera todas as configurações como relevantes, este último caminho, 

especificamente, é importante, pois permite compreender o problema colocado na sessão 

anterior. 

Como foi referido anteriormente, muitas tecnologias mais limpas e renováveis, 

como o hidrogênio, híbridos e elétricos, ainda apresentam preços mais elevados em 

comparação com os mais convencionais, ou porque eles ainda estão no início de suas 

respectivas curvas de aprendizagem e ou porque a produção ainda é em pequena escala 

(ALTER-MOTIVES, 2010).  

Na situação de biodiesel e etanol, a limitação é o preço do combustível em si, uma 

vez que a produção ainda é pequena em relação ao petróleo. Por esta razão, é ainda preferível 

utilizar o biocombustível em adição ao petróleo (através de misturas), ao invés da substituição 

total. Deve notar-se que, em relação ao biogás, observou-se, em muitos casos, um interesse 

em sua exploração, uma vez que pode ser obtido por tratamento de água e de aterros e, 

portanto, lidando com outros problemas ambientais indiretamente, por exemplo, a gestão do 

lixo urbano. 

O caminho equifinal para este resultado negativo (dependence*~público) mostra o 

trade-off referido anteriormente. Em primeiro lugar, é importante notar que a "não 

preocupação" para melhorar o transporte público (~public) não significa necessariamente que 

a cidade não quer melhorá-lo, mas que esta condição não foi incluída como um aspecto do 

processo de mudança de combustível. Algumas das razões podem ser sugeridas: 1) a cidade já 

oferece um bom serviço de transporte público, de modo que o projeto trabalha apenas a 

mudança do combustível; ou 2) o alto preço de uma tecnologia não dominada consome todos 
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os recursos financeiros do projeto, fazendo com que melhorias no serviço de transporte 

público tornem-se inviáveis (RIBEIRO, 2001). 

Esta variável é combinada ("Adicionada") com a condição dependence, 

mostrando, neste caso, o objetivo de reduzir a dependência do diesel de petróleo. Como 

apontado anteriormente, a hipótese descrita para esta condição deveria ter sido expandida para 

os combustíveis fósseis em geral, em vez de apenas óleo diesel. Os autores formularam esta 

hipótese porque acreditavam que a dependência do diesel era uma dependência mais grave do 

que aquela em relação ao gás natural, mas o estudo falseou essa hipótese, especialmente 

quando se trata de cidades de países europeus, que são altamente dependentes do gás 

importado da Rússia (ALTER-MOTIVES, 2010). Neste caso, pode-se entender que a opção 

por não usar GNC tem um forte objetivo de diversificar a matriz energética para o transporte 

público. 

 

 

4.5 Conclusão do capítulo 

 

 

Nos casos analisados, observa-se que o gás natural ainda não é utilizado em seu 

pleno potencial no transporte urbano. Estudos dessa natureza podem ajudar a identificar os 

melhores meios para promover o uso do GNC como uma solução amplamente aceita e como 

promotor de um transporte mais sustentável. 

Os resultados reforçam a importância do gás natural veicular como substituto ao 

diesel. Observou-se nos casos estudados que, além de mais limpo, a adoção da tecnologia do 

gás natural também é considerada mais barata do que outras opções alternativas. A 

preocupação em reduzir a dependência do petróleo pode ser substituída por uma crescente 

dependência em relação ao gás natural, que tem as suas próprias sensibilidades de segurança 

energética e geopolíticas, especialmente quando envolvendo países europeus. Isso, no entanto, 

reforça a importância da construção de um mix sustentável de fontes de energia para ônibus. 

Evidente que a diversidade tecnológica impõe, ela mesma, eventuais custos adicionais de 

operação, e, muitas vezes, dependendo da dimensão das frotas, as cidades podem sacrificar 

economias de escala em nome de maior segurança energética. 

Por fim, o interesse em promover melhorias para a mobilidade urbana pode estar 

associado à opção GNC por conta dos benefícios sinérgicos de seu uso no transporte público, 

uma vez que é mais seguro e os veículos produzem muito menos ruído. Essa questão foi 
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explicitada por Alonso (2013), que também revelou que os ônibus a gás da cidade de Madrid 

são todos ottolizados, demonstrando, mais uma vez, que tais benefícios sinérgicos superam 

inclusive o tema da maior eficiência de motores de Ciclo Diesel versus Motores de Ciclo 

Otto. 

Apesar de que a abordagem binária (crisp-set QCA), não traz limitações ao 

estudo, como discutido anteriormente, outras técnicas irmãs da QCA (fuzzy-set e multivalue 

category QCA) podem trazer novas luzes aos resultados deste estudo.  

Vale a pena lembrar que, para a análise booleana, todas as condições têm o 

mesmo peso. Não se pode dizer que uma ou outra condição é mais importante. Assim, apesar 

de uma condição ter sido classificada como necessária para a opção de GNC, é a configuração 

total (combinação de condições) que gera (ou não) este resultado. O estudo também traz 

campo potencial para pesquisadores que utilizam a metodologia QCA, bastante interessante 

para aplicação em estudos comparativos de energia e transporte. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Buscou-se aqui demonstrar que os temas energia e transporte sustentável podem 

ser trabalhados de maneira convergente, por meio de diferentes olhares metodológicos. Como 

já mencionado, reconhece-se que as reflexões aqui desenvolvidas estão distantes de esgotar 

temáticas tão ricas e complexas.  

No Capítulo 1, descreveu-se o conceito que foi o principal motivador deste e dos 

demais trabalhos desenvolvidos pelo autor: o Transporte Sustentável. Este conceito abarca 

uma diversidade de práticas, que buscam construir um transporte nas cidades mais amigável e 

eficiente. Este trabalho focou uma das dimensões importantes: a substituição dos 

combustíveis veiculares. O autor reconhece que tal dimensão, por si só, não é suficiente para 

promover o transporte sustentável em sua totalidade. No entanto, é na interface das opções 

energéticas que as áreas de conhecimento da energia e do transporte cruzam-se mais 

fortemente. 

Este trabalho incorporou projetos desenvolvidos pelo autor durante o período do 

mestrado. O intuito dessa dissertação foi apresenta-los e, ao mesmo tempo, demonstrar a 

continuidade entre eles. São trabalhos que contam com abordagens, metodologias e 

aplicabilidades diferentes, mas, ainda assim, são contínuos e definem um mesmo campo de 

pesquisa, isto é: a substituição de combustíveis utilizados em frotas de ônibus urbanos, com 

um olhar mais voltado à troca de óleo diesel por gás natural comprimido. 

O Capítulo 2 sintetizou as informações contidas no relatório ‘Revisão do Conceito 

de Transporte Sustentável & Promoção do GNV na Estratégia de Substituição do Óleo Diesel 

no Transporte Urbano’. Foram descritas as principais características técnicas, econômicas e 

ambientais das tecnologias que permitem adotar o gás natural em ônibus, englobando o 

veículo, o combustível e a infraestrutura de abastecimento. O capítulo também deu atenção 

especial aos impactos sobre a saúde humana dos poluentes característicos das emissões 

veiculares. Construiu-se um modelo ambiental de emissões atmosféricas, supondo a 

substituição do diesel pelo GNC. 

Os resultados obtidos nesta análise apontam para um ganho considerável na 

redução tanto de gases poluentes, como de CO2. Esses permitem formular críticas às políticas 

públicas que a cidade de São Paulo tem adotado durante os últimos anos, com relação ao uso 

de combustíveis no transporte público.  
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Assim, como abordado nas conclusões do Capítulo 2, a cidade de São Paulo 

possui entraves corporativos e regulatórios para a utilização do GNV no transporte público. 

Os primeiros dizem respeito ao tabu existente entre os empresários que, por conta de más 

experiências com o GNV no passado, recusam-se a retornar a este combustível (sem que lhes 

sejam oferecidam vantagens econômicas extraordinárias, e, provavelmente, além do razoável 

em qualquer política pública), desconhecendo os avanços que a tecnologia alcançou.  

A revenda do ônibus é ainda um fator limitante para o empresário, pois limita as 

opções tecnológicas aos veículos dual-fuels, os quais, no Brasil, ainda não parecem ter 

conquistado suficiente competitividade. Algumas das críticas feitas no Relatório Técnico 

produzido por Moutinho dos Santos et al. (2013) dizem respeito à questão da viabilidade 

econômica do gás natural no Brasil. Trata-se de variável fundamental no modelo apresentado 

no Capítulo 4
48

. Porém, trazer tal debate para a realidade brasileira, tratada, principalmente no 

Capítulo 2, fugiria do escopo do capítulo, que buscou focar na questão ambiental do uso dos 

combustíveis.  

Dentro do campo ambiental, o trabalho conduziu a importantes reflexões. Um 

primeiro ponto é a percepção de que a diminuição dos gastos em saúde e perda de 

produtividade oriunda das doenças causadas pela poluição emitida pela combustão de diesel, 

não têm sido internalizados nos cálculos econômicos e nas definições de políticas públicas 

referentes ao transporte público. Dentro desta perspectiva, o GNV perde parte da atratividade, 

pois representa, antes de tudo, solução imediata e tecnologicamente madura para mitigar 

alguns dos males impostos pelo uso do diesel. 

Outra reflexão fundamental enfatiza o entrave regulatório imposto pela Lei 

Municipal 14.933/2009 que, em seu texto, exclui o GNV, por proibir a utilização de 

combustíveis fósseis. No entanto, os resultados da Modelagem Ambiental apresentada no 

Capítulo 2 demonstram que o GNV pode ser uma alternativa vantajosa em substituição ao 

óleo diesel, principalmente em uma grande metrópole como São Paulo. 

O Capítulo 3 buscou apresentar ao leitor os principais elementos do debate teórico 

sobre o embate qualitativo versus quantitativo. Apresentou-se um arcabouço metodológico 

sintético – a pesquisa Configuracional Comparativa que visa construir uma ponte entre ambas 

as abordagens. Apresentou-se a ferramenta básica deste conjunto: a Análise Qualitativa 

Comparativa, AQC, que tem demonstrado robustez metodológica e capacidade de evoluir em 

suas técnicas. 

                                                           
48

 De fato, a dissertação demonstra que na maior parte dos locais onde se adotou o GNV em substituição ao 

diesel, a viabilidade econômica foi determinante (uma condição necessária) para a escolha do gás. 
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O autor reconhece limitações quanto à aplicação da metodologia: a dicotomização 

das variáveis ainda é um problema e encontrar as relações de causalidade (o que é causa e o 

que é efeito) ainda desafia os pesquisadores deste campo. O estudo elaborado no Capítulo 0 

continha demasiadas configurações contraditórias, o que pode vir a fragilizá-lo, em algum 

sentido.  

A QCA, tanto como abordagem quanto como técnica, possui um enorme potencial 

para aplicação em estudos de políticas energéticas, planejamento e comparações em diferentes 

níveis (intermunicipal, interestaduais, transnacionais, organizacionais, etc.), especialmente no 

Brasil, onde ainda muitos pesquisadores destas áreas desconhecem a metodologia. 

Com o estudo comparativo desenvolvido no Capítulo 0, o autor buscou entender 

quais as condições, excluindo-se a preocupação ambiental (pois esta já é dada como uma 

causa necessária para todos os casos), motivam as cidades a escolher o GNC como substituto 

ao diesel em suas frotas de ônibus. Os resultados apontam que a opção por este combustível 

ocorre porque este é mais atrativo economicamente, mas precisa estar combinado com o 

interesse de se promover melhorias na mobilidade ou com uma falta de preocupação em gerar 

uma nova dependência energética (sendo que esta interpretação já corresponde a uma leitura 

alternativa dos condicionantes dada pelo próprio autor).  

A segurança energética do Brasil é bastante fragilizada pela dependência de 

importações de óleo diesel. Em 2010, as importações de diesel representaram US$ 4,5 

bilhões. Segundo dados do Balanço Energético Nacional – BEN (EPE, 2014), o Brasil 

importou 8,5 mil toneladas equivalentes de petróleo na forma de óleo diesel. A conversão das 

frotas de ônibus para GNV possui, portanto, um potencial para reduzir drasticamente essa 

necessidade de importação de óleo diesel. Em outras palavras, cambiar parte do diesel 

utilizado por ônibus para o gás natural pode ajudar a diversificar a matriz de combustíveis do 

setor transporte e contribuir para segurança energética brasileira. 

No plano internacional, as reservas mundiais provadas de gás natural já são 

maiores do que aquelas de petróleo e mais bem distribuídas, deste modo, o gás natural torna-

se uma opção estratégica em termos de segurança energética. Evidente que esta conquista não 

pode ser obtida totalmente e de imediato no Brasil, pois o país continua fortemente 

dependente de gás natural importado da Bolívia (e, mesmo, do mundo, na forma de GNL, 

para acionar suas termelétricas em tempos de restrição hídrica ou de excesso de demanda 

elétrica). 

O incremento da demanda por gás natural poderá ser gradualmente suprido pela 

produção crescente oriunda dos campos de áreas rochosas do pré-sal. O pré-sal aumenta 
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consideravelmente as reservas totais de gás natural do Brasil. Segundo a Pré-Sal Petróleo 

(PPSA), apenas o campo de Libra, leiloado em Outubro de 2013 pode dobrar as reservas do 

país. Nas camadas rochosas do pós-sal, o Brasil dispõe atualmente de 458,2 bilhões de m³ de 

GN, mas, apenas o campo de Libra, poderá acrescentar de 314 a 470 bilhões de m³ 

(SALLOWICZ, 2014).  

Assim, segundo os resultados apresentados pela QCA do Capítulo 0, a cidade de 

São Paulo possui as condições suficientes para promover o gás no transporte público. No 

entanto, o principal aprendizado que se pode extrair de toda esta dissertação é: para se 

alcançar um transporte mais sustentável, é necessário encontrar um mix de energia mais 

adequado para cada situação.  

Defende-se aqui, com base nos resultados desta dissertação, que o uso veicular do 

GNC para ônibus seria um aproveitamento mais eficiente e sustentável deste recurso na 

cidade de São Paulo. Porém, refuta-se a ideia de que o GNV deva ser o combustível único 

para as frotas de ônibus urbanos das cidades brasileiras. Observa-se que o Brasil dispõe de 

diversas alternativas tecnológicas, que promovem benefícios ambientais juntamente com uma 

boa atratividade econômica. Cita-se aqui os combustíveis já utilizados pela Ecofrota da cidade 

de São Paulo – biodiesel, etanol, diesel de cana e a eletricidade – que já apresentaram ganhos 

ambientais significativos em nível local, merecendo uma expansão do projeto. 

 

 

5.1 Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

 

O presente trabalho abre diversas possibilidades para trabalhos futuros. Tais 

trabalhos podem abordar os temas trabalhados aqui, como a substituição de combustíveis 

veiculares, transporte sustentável e qualidade do ar nas cidades, ou replicarem as 

metodologias utilizadas, como a modelagem ambiental ou a análise qualitativa comparativa. 

Eis algumas sugestões de trabalhos futuros: 

 

 Uma vez que esta dissertação reconhece barreiras para a utilização do gás natural 

em veículos pesados, sugere-se o desenvolvimento de estudos que busquem 
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encontrar meios de viabilizar a implantação de infraestrutura para este 

combustível. O conceito de “Corredores Azuis”
49

 é uma proposta interessante. 

 A modelagem ambiental pode incorporar outros combustíveis, além do gás 

natural, deste modo, seria possível comparar um gama maior de possibilidades e 

encontrar o mix energético mais racional; 

 É possível a inserção de outras variáveis, não consideradas na modelagem 

ambiental, podendo corroborar a viabilidade econômica dos ônibus a gás natural 

no Brasil. Neste caso, seria interessante analisar tanto o ponto de vista das 

companhias de ônibus (custos de instalação e operação) quanto dos usuários 

(impactos no preço da tarifa de transporte público). 

 Elaboração de uma modelagem capaz de calcular a dispersão de poluentes 

emitidos por fontes móveis. Deste modo, seria possível analisar quais os efeitos na 

saúde que serão reduzidos com a entrada de fontes mais limpas, como na 

metodologia DALY, explicada no Capítulo 2.2 

 O mesmo estudo apresentado no Capítulo 0 (como descrito no final do mesmo) 

pode ser replicado utilizando-se técnica diferentes da QCA (fsQCA e mvQCA), 

incorporando mais novas variáveis, comparando os novos resultados e formulando 

conclusões mais consistentes. 

 É possível também aplicar a QCA seja para comparar diferentes combustíveis 

tanto no setor de transportes, quanto em outros como geração elétrica, residencial, 

industrial, seja para comparar as políticas energéticas aplicadas a estes mesmos 

setores.  

                                                           
49

 Corredores Azuis são rotas para transporte rodoviário (em geral de veículos pesados) que utiliza o gás natural 

veicular, que pode ser gás natural comprimido – GNC – ou liquefeito – GNL. O principal fator de viabilidade 

para os Corredores Azuis é a existência de postos de abastecimento, de modo a incentivar o uso de veículos 

movidos a gás natural (IGU&ECE, 2012). 
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