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1. Objetivo 

O presente estudo de alternativas tecnológicas e energéticas mais limpas para ônibus 

urbanos visa a oferecer subsídios técnicos iniciais para um melhor entendimento dos 

cenários possíveis de atendimento das atuais demandas (internacionais, nacionais, 

regionais e locais) por políticas de redução das emissões de gases do efeito estufa e da 

poluição atmosférica urbana no setor de transportes públicos, em especial, o setor de 

ônibus. A compreensão dos diferentes parâmetros ambientais é essencial para 

orientar as decisões de adoção de políticas públicas ditas "sustentáveis", bem como 

na escolha entre diferentes tipos de energia motriz disponíveis nos mercados locais. 

Pretende-se sensibilizar e instrumentalizar autoridades e governos nas áreas de 

transporte, meio ambiente e saúde pública sobre os ganhos ambientais, custos de 

capital envolvidos e a conveniência da substituição dos veículos convencionais do 

transporte público coletivo urbano que são movidos a diesel, por alternativas 

tecnológicas e energéticas de menor potencial poluidor. Trata-se aqui de impactos, 

tanto do ponto de vista do aquecimento global causado pelas emissões de dióxido de 

carbono (CO2) e Black Carbon (BC), como do tóxico local - principalmente em razão 

do material particulado fino (MP2.5) cancerígeno e dos óxidos de nitrogênio (NOx) 

precursores do ozônio, emitidos na queima do diesel de origem fóssil. O BC, porção 

ultrafina (nanopartículas) do MP2.5, é o outro principal agente do aquecimento 

global, por meio da absorção e bloqueio da radiação solar causados pelas altas 

concentrações atmosféricas de MP ultrafino e pela sua deposição na superfície das 

calotas polares. 

Os resultados deste estudo comparativo de impactos e dos custos de capital 

envolvidos de cada alternativa indicam tendências e a ordem de grandeza dos 

potenciais de redução das emissões anuais totais da frota circulante, em relação às 

emissões de CO2 e aos principais poluentes atmosféricos automotivos que causam 

impacto na saúde - monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos ou combustível não 

queimado (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado fino (MP2.5). 

Ressalte-se, que os HC e os NOx quando expostos à radiação solar, são precursores da 
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formação do ozônio (O3) na atmosfera. Pelo seu agressivo impacto direto, mau cheiro, 

incômodo das emissões de escapamento excessivas, danos relevantes à saúde e 

rotineira violação dos padrões de qualidade do ar nas cidades, o O3 e o MP2.5 são 

considerados pelas autoridades ambientais e de saúde pública como os poluentes 

mais críticos e principais objetos dos programas de controle das emissões 

atmosféricas no meio urbano. Por outro lado, do ponto de vista planetário, as 

emissões de CO2 de origem fóssil tornaram-se objeto específico de ações de controle 

em todo planeta, como por exemplo, no Município de São Paulo, onde são objeto de 

rigorosas metas legais de redução por meio de substituição do diesel convencional 

por alternativas tecnológicas e energéticas não-fósseis no setor de ônibus urbanos 

(Lei Municipal nº 14.933/2009, artigo 50). 

Finalmente, este estudo oferece a tomadores de decisão no setor dos transportes 

públicos, uma ferramenta de cálculo simples para que se possa fazer, de modo 

expedito, as estimativas de redução (ou aumento) de emissões de poluentes tóxicos e 

globais, a depender do tipo de intervenção almejada de modernização de frota. Essa 

ferramenta de cálculo deu origem a um Simulador de Emissões de Ônibus Urbanos 

em ambiente Web que pode ser encontrado na página da Associação Nacional de 

Transportes Públicos - ANTP. 
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2. Contexto 

2.1. Caracterização das emissões de poluentes veiculares 

Quando um veículo convencional se desloca - automóvel, taxi, van, motocicleta, 

ônibus ou caminhão - ele produz um impacto no meio ambiente e danos à saúde 

pública, emitindo poluentes gasosos e sólidos, gerando poluição sonora, consumindo 

combustível, ocupando espaço cada vez mais escasso nas áreas urbanas e provocando 

congestionamentos, que contribuem para aumentar o consumo de combustível e, na 

maioria dos casos, a quantidade de poluentes emitida pela frota em circulação com a 

redução da velocidade dos veículos. O tempo de permanência dos usuários de 

veículos motorizados nos congestionamentos é também um fator adicional de dano à 

saúde, pois as concentrações de poluentes no interior da cabine dos veículos podem 

ser até dez vezes maiores que fora dela, na via pública. 

A partir da distância das viagens motorizadas, e por meio do simples registro de 

parâmetros, como freqüência das viagens, tipo e ano dos veículos e combustível 

utilizado, é possível, por meio de uma conta simples, estimar a carga de poluentes 

(expressa em unidade de massa por ano) que é lançada na atmosfera nos 

deslocamentos motorizados. 

Os poluentes tóxicos típicos dos veículos (produtos da combustão incompleta) que 

provocam danos à saúde e ao patrimônio físico da cidade são o monóxido de carbono 

(CO), os hidrocarbonetos não queimados no motor (HC), os óxidos de nitrogênio 

(NOx = NO + NO2), o dióxido de enxofre (SO2) - formador do ácido sulfúrico, que 

produz a chuva ácida - os aldeídos (CHO) e o cancerígeno material particulado (MP), 

também conhecido por fuligem ou fumaça preta. 

O ozônio (O3), que é benéfico quando está na estratosfera a cerca de 30 km de 

altitude, filtra os raios ultravioleta, causadores do câncer de pele. Mas, quando 

formado na baixa atmosfera (troposfera), provoca danos à saúde por ser um gás 
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irritante altamente reativo. O O3 é um poluente secundário, não é formado 

diretamente no motor, nem emitido pelo escapamento; ele resulta de reações 

fotoquímicas na atmosfera entre seus precursores (esses sim, emitidos pelos 

veículos), os HC e os NOx, na presença de luz solar. 

Atualmente, com a redução das concentrações urbanas do CO, devido ao uso de 

catalisadores nos veículos leves equipados com motores do ciclo Otto, e do SO2, 

obtida pela diminuição do teor de enxofre dos combustíveis, os poluentes mais 

preocupantes, segundo as autoridades ambientais e de saúde pública, são o MP2.5 - 

partículas muito finas com diâmetro inferior a 2,5 micron (milésimo do milímetro) 

consideradas cancerígenas pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que penetram 

nas áreas mais profundas dos pulmões e lá ficam para sempre - e o O3, gás de alta 

reatividade, que pode causar lesões nos tecidos do trato respiratório e ardência nos 

olhos. 

Todos esses gases e partículas, poluentes primários que saem pelo escapamento dos 

veículos com motor a combustão, são quantificáveis, mediante o conhecimento de 

seus respectivos Fatores de Emissão (FE) médios, que dependem de cada tipo de 

veículo, combustível utilizado e de seu estado de manutenção. Normalmente, 

trabalha-se para quantificar os poluentes, com FE médios típicos de cada tecnologia 

veicular. Esses fatores são encontrados em grande variedade na bibliografia e são 

normalmente apresentados em gramas/km. Conhecida a distância total de 

deslocamento do veículo, e multiplicando-se pelo FE, obtém-se a quantidade em 

massa (g) total emitida de cada poluente. 

Os fatores FE médios de emissão variam de frota para frota, de cidade para cidade e 

de país para país porque resultam de pesquisas e medições locais que dependem do 

tipo de veículo, do estado geral de manutenção, da geografia local, clima etc. Sua 

determinação numérica não é assunto trivial, pois há que se conhecer as 

peculiaridades de cada parâmetro para selecionar os valores corretos dos FE para 

cada caso, para cada poluente. A bibliografia nacional e internacional disponibiliza os 

fatores de emissão para cada poluente típico de cada tipo de veículo, combustível, 

país e localidade. Os FE ainda podem variar de acordo com a metodologia utilizada. 

Cada tipo de veículo está também associado a um Fator de Consumo (FC) expresso 

em litros/km e sua quantificação também pode ser realizada dentro da mesma lógica 

da quantificação das emissões. Cada litro de cada tipo de combustível pode ser 

convertido em emissões totais de dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil, principal 

agente causador do efeito estufa ou aquecimento do planeta. O CO2 também é 

emitido pelo escapamento como produto da combustão completa, juntamente com o 

vapor d'água. Embora o CO2 de origem fóssil seja maléfico para o planeta, o CO2 não 

causa diretamente danos à saúde humana nas concentrações encontradas na 

atmosfera. 
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A utilização dos combustíveis ditos renováveis, na forma pura ou em misturas com os 

combustíveis de origem fóssil, pode reduzir o impacto do sistema de transportes no 

aquecimento global. Há que ficar claro, entretanto, o conceito de "renovabilidade" 

utilizado em cada estudo para cada tipo de combustível "não-fóssil" e as premissas 

assumidas em relação às emissões totais de CO2 de origem fóssil no ciclo de vida 

desses combustíveis. Esse cuidado se justifica pelo simples fato de que o consumo 

indireto de combustíveis fósseis no processo de produção dos combustíveis ditos 

renováveis pode ser alto a ponto de não justificar sua utilização para fins de mitigação 

do aquecimento global. É o caso, por exemplo, do etanol de origem de milho, muito 

comum nos Estados Unidos. 

Para alguns poluentes, os congestionamentos também contribuem com o aumento 

das emissões; e também do consumo de combustível, pela operação do motor em 

regimes de velocidade média mais baixa e anda-pára. Existem meios para quantificar 

o aumento dos FE em função da redução da velocidade média do tráfego. Há funções 

matemáticas empíricas médias sugeridas na bibliografia (ex: Modelo Europeu 

Copert) para fazer essa quantificação. 

O ruído emitido também pelos veículos, um dos problemas ambientais mais graves 

no meio urbano, pode ser quantificado e depende do tipo, ano-modelo, velocidade e 

do estado de manutenção do veículo, entretanto, em determinadas simulações de 

tráfego é difícil fazer a quantificação, pois o ruído de um veículo se soma ao ruído de 

outros que trafegam na mesma via, sendo extremamente complexa a tarefa de 

separar o impacto isolado de cada fonte em movimento. É sugerido em muitos 

estudos de mobilidade sustentável com o foco de maior interesse em outros 

parâmetros (emissões, velocidade média, área de ocupação da via pública, consumo 

de combustível, tempo de deslocamento etc), que o impacto sonoro de cada modo de 

transporte e tipo de veículo seja mencionado apenas qualitativamente, pois avaliações 

quantitativas do parâmetro ruído demandariam estudos especializados específicos 

adicionais. A avaliação qualitativa deve apenas deixar a mensagem, de simples 

entendimento, de que um ônibus convencional a diesel quando observado 

isoladamente é bem mais ruidoso do que um ônibus movido a gás natural equipado 

com um motor do ciclo Otto, ou que uma bicicleta impacta menos a população 

exposta na calçada do que um ciclomotor. Essa informação pode ser 

preferencialmente apoiada por simples medições individualizadas comparativas, 

feitas por profissionais habilitados, sem interferência de outras fontes de ruído. 
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2.2. Participação dos veículos a diesel na  
poluição atmosférica urbana 

A fim de ilustrar a importância dos veículos a diesel na poluição atmosférica nos 

grandes centros urbanos, são utilizadas a seguir como referência as informações 

disponibilizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb, sobre a 

contribuição das fontes de emissão de poluentes atmosféricos na Região 

Metropolitana de São Paulo - RMSP. Os estudos e levantamentos dessa agência 

indicam, de modo convergente com o que ocorre em outras grandes cidades do 

mundo, que os veículos automotores são a principal fonte de emissão de poluentes, 

afetando diretamente mais de 20 milhões de pessoas no caso da RMSP. Para o 

material particulado (MP) cancerígeno e os óxidos de nitrogênio (NOx) - precursores 

da formação do ozônio (O3) - os veículos a diesel se destacam com a maior 

contribuição entre as fontes emissoras, sendo, portanto, os principais responsáveis 

pela ocorrência de níveis extremamente elevados de concentração de MP e O3 no 

ambiente onde essas duas dezenas de milhões de pessoas habitam e trabalham. Esses 

dados da Cetesb são conservadores e não consideram as muitas centenas de milhares 

de veículos de outros municípios e estados fora da RMSP que, atraídos por esse pólo 

econômico regional, circulam rotineiramente na área metropolitana; não refletem 

tampouco o estado real de manutenção da frota em circulação, que pode elevar as 

estimativas de emissão para números bem maiores. Daí a importância dos novos 

equipamentos portáteis (PEMS  Portable Emissions Measurement Systems) de 

medição de emissões a bordo de veículos, que podem subsidiar inventários de 

emissões de qualidade muito superior, pois os fatores estatísticos de emissão 

refletirão a realidade das ruas. 

A figura 1 mostra os poluentes que mais impactam a saúde pública e suas respectivas 

contribuições absoluta e relativa por tipo de fonte na RMSP. Observa-se, que os 

veículos automotores são os principais responsáveis pelas emissões de: monóxido de 

carbono (CO); dióxido de enxofre (SO2), que há muitos anos deixou de ser 

considerado uma ameaça à saúde pública devido à gradual redução do teor de enxofre 

dos combustíveis no Brasil, com prioridade às áreas metropolitanas - especialmente, 

o diesel, a gasolina e o óleo combustível industrial; precursores do O3 (HC e NOx); e 

MP10 e MP2.5 - material particulado cancerígeno com diâmetro de até 10 micron e 

2.5 micron respectivamente. 
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Figura 1 
Contribuição relativa das fontes de poluentes na RMSP 

 

Fonte: Cetesb, 2014. 

As finas partículas poluentes de MP da atmosfera carregam componentes perigosos e 

merecem atenção especial. Enquanto os veículos como um todo são responsáveis por 

cerca de quarenta por cento do total de MP10, as emissões desses veículos são 

responsáveis por quase todas as partículas mais finas (PM2.5 - com diâmetro de até 

2,5 micron) emitidas diretamente pelo tubo de escapamento, que são as mais 

prejudiciais à saúde, pois são pequenas o suficiente para penetrar profundamente nas 

regiões mais profundas dos pulmões - os alvéolos - e de lá não saem jamais. Os 

veículos também são responsáveis indiretos pela formação de grande parcela dos 

aerossóis secundários (51%), criados a partir das emissões de SO2 e NOx e 

diretamente responsáveis por boa parte das partículas totais em suspensão, que 

retornam à atmosfera depois de se precipitarem no solo devido à movimentação dos 

veículos. 

Veículos a diesel (caminhões, ônibus, pick-ups e vans) são a fonte dominante de MP e 

NOx e constam como fonte significativa de SO2. Os efeitos dessas emissões são ainda 

mais prejudiciais, quando são liberadas em áreas densamente povoadas. 

Em suma, MP e os precursores de O3 são as principais ameaças à saúde pública nas 

grandes regiões metropolitanas. As maiores fontes desses poluentes são os veículos a 

diesel - para NOx e PM - e os automóveis de passageiros e motociclos - para os HC. 
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3. Metodologia 

3.1. Escolha das cidades 

A escolha das cidades a serem consideradas nas simulações das emissões foi baseada 

no critério de incluir o maior número possível de cidades que tivessem dados 

confiáveis sobre a sua frota atual de ônibus. Para atingir este objetivo foi utilizado o 

banco de dados do Sistema de Informação da Mobilidade - SIMOB, da ANTP, que 

tem dados sobre as cidades com mais de 60 mil habitantes no país. Esses dados 

foram complementados com informações fornecidas diretamente pelos operadores de 

transporte coletivo da cidade de São Paulo (São Paulo Transportes - SPTrans) e do 

Estado do Rio de Janeiro (Federação dos Transportadores de Passageiros do Estado 

do Rio de Janeiro - Fetranspor). 

3.2. Escolha dos veículos novos - tecnologias disponíveis 

3.2.1. Motores avançados movidos a diesel de baixo teor de enxofre 

Os avanços tecnológicos dos motores a diesel, como a injeção eletrônica de 

combustível sob altíssimas pressões e os turbo compressores e intercoolers, 

possibilitaram atingir os níveis de emissão definidos até a fase anterior à P7 do 

Proconve, equivalente ao Euro 3. Na fase atual P7, que corresponde à Euro 5, 

entretanto, para uma parcela dos modelos comercializados, houve necessidade de 

adoção de sistemas de pós-tratamento de emissões para redução do NOx. Para que 

isso fosse possível, o diesel comercial distribuído no País sofreu sensíveis melhorias 

em sua qualidade ambiental, com a redução dos teores de enxofre para níveis iguais 

ou menores a 50 ppm (S50); caso não houvesse essa melhora, os sistemas de pós-
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tratamento poderiam sofrer danos permanentes. A partir de 2012, em algumas áreas 

urbanas do território nacional, o diesel de 10 ppm (S10) começou a ser distribuído. 

Sem a redução do teor de enxofre até o nível S10, os avanços no controle das emissões 

de NOx, com a adoção do catalisador à base de uréia (SCR - Selective Catalytic 

Reduction), e as futuras reduções previstas das emissões de MP por meio da adoção 

de filtros (DPFs - Diesel Particulate Filters), conforme Euro 6 (ainda não 

regulamentadas no Brasil), não seriam possíveis. 

A outra via tecnológica para o controle do NOx adotada por alguns fabricantes em 

certos modelos de motores a diesel, visando ao atendimento dos níveis previstos em 

P7 que teve início em 2012, é o sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation) ou sistema 

de recirculação dos gases de escape, que pode ou não ser associado a um DPF, capaz 

de promover drásticas reduções no material particulado (MP) emitido pelos veículos 

a diesel. 

O EGR reduz a formação de NOx em determinadas condições de operação do motor 

por meio da recirculação para dentro da câmara de combustão de uma parcela dos 

gases inertes (já queimados) retirados da exaustão. Isso reduz a quantidade de 

mistura ar-combustível e faz reduzir a pressão, a temperatura e a eficiência da 

combustão, no intuito de abater os picos de formação de NOx no escapamento. Trata-

se de uma forma eficazde reduzir a emissão de NOx, entretanto, paga-se uma 

penalidade com a queda da eficiência do motor, de sua potência e com o aumento do 

consumo de combustível. Além disso, essa estratégia faz com que os níveis de emissão 

de MP, em certos casos, se elevem acima do tolerado. Nesses casos,                

                                                                                  

                                                                                 

                                      , que atendam a legislação em vigor. 

A outra via para redução do NOx, predominante nos motores da fase P7 do Proconve 

(Euro 5), principalmente para veículos rodoviários mais pesados, é o SCR, associado 

ao uso de uréia diluída em água na proporção de 32% - Agente Redutor Líquido 

Automotivo (ARLA-32). Ressalte-se, que a uréia comercializada para fins agrícolas 

jamais pode ser utilizada nos veículos, pois a a contaminação poderia prejudicar todo 

sistema de armazenamento e injeção de uréia. O SCR é adotado em projetos de 

motores que priorizam a calibração de modo a garantir melhor eficiência, baixo 

consumo de combustível e baixa emissão de MP. Essa estratégia implica sempre a 

alta emissão de NOx. Para então reduzir o NOx, os gases de escapamento atravessam o 

SCR onde a uréia é pulverizada em doses exatas na corrente de escape antes do SCR, 

que então permitirá que as reações químicas se processem, reduzindo o lançamento 

de NOx na atmosfera. A maior parcela do NOx é transformada em N2 + H2O + O2, 

gases inertes não poluentes. 
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Na opção pelo SCR o motor é originalmente desenvolvido e calibrado para trabalhar 

na melhor condição de eficiência (respeitado o limite legal do MP), assim, o consumo 

- quando comparado às típicas estratégias de uso do EGR para o combate do NOx - é 

em geral um pouco menor. 

Este é um dos motivos da opção pela adoção do SCR em muitos casos onde a 

intensidade de uso de um dado modelo de veículo é tipicamente alta: para comerciais 

leves,                                                es pesados, o SCR com o 

uso do ARLA-32, que requer um reservatório e seu sistema próprio de injeção 

devidamente instalados nos veículos. 

A legislação brasileira segue com uma certa defasagem os padrões da União Européia. 

Enquanto o Brasil entrou na fase P7 (Euro 5) em 2012, os europeus ingressaram em 

Euro 6 em 2013, com limites muito mais restritivos, especialmente para o material 

particulado. Estima-se, a partir de discussões preliminares, que no Brasil, a P8 (Euro 

6) poderá ser eventualmente adotada em 2020. 

Os motores que operam com o ARLA-32 são monitorados pelo sistema OBD (On 

Board Diagnosis). O sistema identifica extrapolação de limites indicando a ausência 

de ARLA-32. Nesses casos, um aviso luminoso de falha é aceso no painel e o sistema 

reduz gradualmente a pote  ncia do veículo (conforme artigo 2o da Resolução nº 

403/2002 do Conama). Após                                                   

   o for sanado, a potência é reduzida ao mínimo, o suficiente apenas para conduzir o 

veículo a um posto autorizado. Com o reabastecimento com Arla-32, o veículo retorna 

à potência original. 

      -                                                                  . Seu 

consumo em relação ao diesel é de cerca de 5% em volume. O preço final para o 

transportador no Brasil em 2015 era entre 2 e 3 R$/l. 

                                                      1986 foram significativos, 

tanto em relação às emissões de veículos leves quanto para os pesados. Comparando-

se os limites de emissão das fases P2 e P7 para veículos novos, observa-se a redução 

de 87% nos limites de CO, 81% para HC, 87% nos limites de NOx e 96% para o MP. 

No que diz respeito ao consumo de combustível e às emissões de CO2, embora alguns 

modelos específicos tenham de fato sofrido otimizações de projeto que efetivamente 

trouxeram ganhos, em termos de eficiência, os operadores de frota e a própria 

agência ambiental reportam valores médios inalterados em relação aos veículos de 

tecnologias anteriores, como os P5 (Euro 3). 

                                                                             

tenham muita atenção com a capacitação de condutores e mecânicos. O correto uso e 

manutenção dos veículos P7 (Euro 5) é fundamental para garantir a durabilidade 
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desses equipa                                     ções das emissões de poluentes, 

conforme os valores certificados do veículo novo. 

Ressalte-se, que os veículos de classe tecnológica Euro 6 atingiram tal nível de 

sofisticação tecnológica que, não se autoriza na Europa a utilização de misturas de 

biodiesel com teores superiores a 7% (B7), devido ao risco de ocorrência de falhas, 

danos nos sistemas de injeção e outros componentes e provável não-atendimento dos 

níveis de emissões de poluentes. Isso significa que a possibilidade de uso de mistura 

B20 nos veículos de última geração poderá ser descartada no Brasil a partir de 

2018/19, data estimada de início da fase P8 do Proconve. 

3.2.2. Misturas de diesel convencional com biodiesel1 

O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel fóssil. Pode ser produzido a partir 

de biomassa, como gorduras animais ou óleos vegetais, resíduos industriais e esgoto 

sanitário. São esses insumos que, na presença de um catalisador, reagem 

quimicamente em um processo denominado transesterificação para formar o 

biodiesel. 

Quando o biodiesel está de fato de acordo com as normas de qualidade da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível - ANP, ele pode ser utilizado 

em motores a combustão interna e substituir, total ou parcialmente, o óleo diesel de 

petróleo. Entretanto, a substituição total (100% ou B100) do diesel fóssil por 

biodiesel no caso de motores avançados dotados de tecnologia Euro 6 é 

recomendada pelos fabricantes de motores projetados para utilização exclusiva do 

diesel de petróleo, mediante restrições em relação ao tipo e frequência dos 

procedimentos de manutenção. Atualmente, somente é autorizada pela indústria 

sem restrições de manutenção e garantia, a adição até a proporção de 20% (B20), 

desde que a qualidade do biodiesel seja certificada. Em outros países, também é 

observada uma tendência de se autorizar sem restrições de manutenção e garantia 

as experiências alternativas com misturas até o B20, para motores até classe Euro 5. 

Não há proibição da adoção de teores maiores que 20%, apenas algumas restrições 

de manutenção e garantia por parte de algumas montadoras, por exemplo, 

conforme informado por seus representantes técnicos no Brasil. A própria Volvo 

tem no País diversos veículos com B30 e B100, utilizados mediante a adoção de 

procedimentos de manutenção especiais, dada a susceptibilidade de peças e 

componentes do motor ao desgaste prematuro devido ao uso de misturas com alto 

teor de biodiesel. 

                                                           
1 Este texto é a síntese adaptada do Relatório "Biodiesel B20 - O Rio de Janeiro anda na frente" 

elaborado pela FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do 
Estado do Rio de Janeiro: http://www.fetranspordocs.com.br/downloads/47BiodieselB20.pdf 
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A utilização do biodiesel representa algumas vantagens sociais, econômicas e 

ambientais, entretanto, pode haver restrições quanto aos cuidados em seu manuseio 

e armazenagem, bem como ao rastreamento da qualidade do produto. 

O biodiesel é um combustível biodegradável, não tóxico, essencialmente livre de 

compostos sulfurados e aromáticos (cancerígenos, característicos do diesel fóssil) e 

tem alta lubricidade, além de produzir uma queima mais limpa, o que resulta em 

menores níveis de emissão de poluentes, à exceção do NOx que aumenta quanto 

maior for o teor de biodiesel da mistura. 

O biodiesel pode ser produzido com emprego de tecnologia simples e de fácil 

transferência para o setor produtivo, além de valorizar a agricultura familiar e a 

fixação do homem ao campo. 

Segundo a ANP, em 2010, 23,8% do diesel no Brasil foram importados, assim, a 

utilização do biodiesel produzido no Brasil permite reduzir a dependência das 

importações, o que representa uma vantagem estratégica para o País. De acordo com o 

Portal do Biodiesel (2010), o uso comercial do B2, em 2008, criou um mercado 

potencial para a comercialização de 800 milhões de litros de biodiesel por ano, 

correspondendo a uma economia anual da ordem de US$ 160 milhões na importação 

de diesel. Outra vantagem diz respeito ao fato de o Brasil dispor de solo e clima 

adequados ao cultivo de oleaginosas, o que assegura o suprimento interno e possibilita 

grande potencial de exportação. Além disso, a indústria nacional de biodiesel possui 

em 2015 mais de 50 produtores e encontra-se com sua capacidade de produção ociosa. 

Isso significa que, se toda a capacidade fosse utilizada, a indústria do biodiesel poderia 

atender a demanda do B10, caso o mesmo se tornasse obrigatório. A soja é a espécie de 

maior cultivo no Brasil. No entanto, há outras espécies vegetais que merecem destaque, 

tais como o dendê (palma), o babaçu e o girassol. 

No dia 13 de janeiro de 2005 foi publicada a Lei nº 11.097/2005 estabelecendo um 

percentual mínimo de mistura de biodiesel no diesel fóssil comercializado no país. No 

decorrer do ano de 2007, a mistura biodiesel-diesel ainda era voluntária, passando a 

ser compulsória, no dia 1º de janeiro de 2008, por meio da referida lei, que 

estabeleceu um percentual obrigatório de 2% de biodiesel (B2). O bom 

funcionamento do programa, o crescimento da capacidade de produção no país e o 

rápido desenvolvimento do mercado permitiram ao governo federal antecipar, para 

julho de 2008, a elevação do percentual mínimo para 3% (B3), pela Resolução CNPE 

n°2 de 13/03/2008. Assim, em 2008, houve um relevante aumento na produção de 

biodiesel no Brasil. O montante fabricado de B100 atingiu 1.167.128 m³, contra 

404.329 m³ do ano de 2007, ocasionando um aumento de 188,7% no biodiesel 

disponibilizado no mercado interno (BEN, 2009). Em julho de 2009, foi estabelecida 

a adição obrigatória de 4% de biodiesel no diesel pela Resolução CNPE nº 2 de 

27/04/2009. Já a obrigatoriedade do B5 se deu em janeiro de 2010, antecipando em 
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três anos a meta inicialmente prevista pelo governo para 2013, o que resultou na 

produção de 5.100.000 m3 apenas naquele ano. Com essa nova mistura, estabelecida 

na Resolução CNPE nº 6 de 16/09/2009, os índices de ociosidade das unidades 

produtoras se tornaram inferiores a 45%. Por sua vez, a Lei nº 13.033/2014 

determinou a adição de 7% de biodiesel ao diesel, a partir de 1º de novembro de 2014. 

O percentual de biodiesel já havia sido elevado de 5% para 6% pelo texto original da 

Medida Provisória 647, que foi transformada na Lei nº 13.033/2014. 

Emissões das misturas de biodiesel 

Nas proporções em que o biodiesel vem sendo usado no Brasil, que chegam 

atualmente no máximo a 7% (B7) os ganhos em relação às emissões tóxicas de CO, 

HC, NOx e MP não são muito expressivos, sendo que no caso do NOx, poluente crítico 

nos centros urbanos, podem ser observados discretos aumentos das emissões. Na 

tabela 1, podem ser observadas as variações típicas das emissões de poluentes tóxicos 

e CO2 em função do percentual da mistura de biodiesel: 

Tabela 1 
Variação das emissões de poluentes e CO2 com a adição de biodiesel no diesel 

Poluente 
Redução das emissões com biodiesel 

B5 B20 B100 

CO -7 -15 -48 

CO2 -7 -9,5 -78 

HC -5 -20 -67 

MP -8 -15 -47 

SOx -5 -20 -100 

NOx <1 2 a 4 10 a 20 

Fonte: EPA, 2011. 

A produção do biodiesel faz parte de um processo cíclico natural que auxilia na 

mitigação do efeito estufa, uma vez que há um equilíbrio entre a massa de carbono 

fixada na vegetação (biodiesel de origem vegetal) e aquela liberada na atmosfera na 

queima - caso sejam consideradas apenas as emissões que ocorrem no uso final no 

veículo. Em outras palavras, no caso do B100, trata-se de combustível constituído de 

carbono neutro, com emissão zero de CO2 no uso final (queima). . Se forem 

consideradas as emissões de CO2 fóssil produzidas no "ciclo de vida" do combustível 

nas etapas de preparação da terra, plantio, colheita, produção do óleo vegetal, 

transformação do óleo em biodiesel e distribuição do biocombustível até chegar ao 

tanque dos veículos as emissões de certos tipos de biodiesel, segundo sua origem, 

podem ser volumosas; no caso de uso de gordura animal como matéria prima do 

biodiesel, essas emissões das etapas iniciais do ciclo de vida podem ser maiores do 

que no caso dos óleos vegetais. 
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Para as misturas de biodiesel, quanto maior for a proporção de biodiesel, maior será a 

redução nas emissões líquidas de CO2 fóssil da mistura. Feitos os cálculos 

estequiométricos, a COPPE/UFRJ, em seu estudo de alternativas energéticas em 

ônibus urbanos, utiliza para o B20 a redução de 15,79% de emissão de CO2 em relação 

ao diesel convencional com 5% de adição de biodiesel (B5), sem considerar as 

emissões do ciclo de vida (somente emissões no uso final - queima). Como pode ser 

observado, há uma diferença não desprezível entre o percentual de redução de CO2 

fóssil considerado pela COPPE (15,79%) para o B20 e o valor de (9,5%), conforme 

referência da USEPA que considera como base o diesel convencional puro sem adição 

de biodiesel. 

Aspectos técnicos relevantes 

Entupimento de filtros: o ponto de entupimento de filtro a frio é uma característica 

que deve ser avaliada com atenção, a fim de que sejam fornecidas condições de 

operação sob baixas temperaturas. Essa característica tende a se tornar desfavorável 

em locais frios, principalmente quando gordura animal é utilizada como matéria-

prima, uma vez que a mesma tende a solubilizar em baixas temperaturas. Requisitos 

de boa performance até -44 graus Celsius podem ser exigidos para utilização em 

regiões extremamente frias. 

Aumento do consumo: em relação ao rendimento, o biodiesel puro apresenta 10% a 

menos de energia quando da sua combustão. Dessa forma, pode ocorrer diferença de 

desempenho dos motores, que pode ser menor quanto maior for a quantidade desse 

biocombustível adicionada ao diesel derivado do petróleo. 

Qualidade do biodiesel: a contaminação microbiológica pode ocorrer no biodiesel, 

tendo como conseqüência a biodegradação. A contaminação pode ser veiculada por 

meio do ar ou pela água com perda de qualidade do combustível e conseqüente 

formação de borra. De acordo com o Sindcom, problemas relacionados à qualidade 

têm sido identificados apenas no elo final da cadeia. Dessa forma, deve-se dar 

importância aos cuidados no manuseio, transporte, recebimento e abastecimento do 

biodiesel, principalmente em função de suas características peculiares, como 

biodegradabilidade, estabilidade química etc. Também é de extrema importância que 

o manuseio do biodiesel seja realizado de acordo com a Norma ABNT NBR 

15512/2008. 

Os problemas citados, relativos à quebra de grande quantidade de veículos da frota 

paulistana que operava com a mistura B20 no Ecofrota, sugerem que inúmeros 

cuidados devem ser tomados com a manutenção da integridade físico-química da 

mistura. A operação dos 1.200 veículos do Programa que usavam B20 foi suspensa 

em março de 2014 devido a sucessivos problemas mecânicos observados, implicando 

prejuízos para as operadoras. 
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Além disso, enquanto operavam com B20, os veículos apresentavam um aumento de 

cerca de 3,8% no consumo de combustível, agravado pelo maior preço relativo do 

biodiesel (à época do programa), resultando em mais déficit operacional. Ressalte-se, 

que a volatilidade do preço relativo do biodiesel em relação ao diesel comercial é um 

parâmetro que sempre deverá estar presente nos estudos de viabilidade técnico-

econômica da adoção dessa alternativa. 

Preço do biodiesel 

O preço dos combustíveis é sempre um item de extrema preocupação para os 

operadores de transporte, pois é o segundo item de maior influência no custo total do 

transporte. 

O preço da matéria-prima é um fator limitante para a expansão do uso do biodiesel. 

De acordo com a Agência Internacional de Energia, a matéria-prima representa entre 

85% e 92% do custo total do biodiesel, enquanto os custos de conversão do óleo 

vegetal em biodiesel estão entre 8% e 15%, nas plantas industriais de grande escala, e 

entre 25% e 40% nas de pequena escala. Uma solução apontada para baixar o custo 

da matéria-prima é a redução da dependência da soja e investimento em outras 

culturas, transferindo ao campo conquistas tecnológicas consolidadas: mamona, 

palma, girassol, amendoim e canola. De acordo com relatório elaborado pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dentre os insumos cultivados para produção 

do biodiesel, a mamona e o dendê são os que proporcionariam preços mais próximos 

do diesel fóssil, seguidos pela soja. O girassol é apontado como o insumo que terá o 

preço mais elevado para produção do biocombustível. No entanto, a soja ainda será 

provavelmente a principal matéria-prima utilizada para produção do biodiesel na 

próxima década. 

O cenário previsto pela EPE era de manutenção, pelo menos até o ano de 2020, da 

expressiva diferença de preço final aos consumidores entre o diesel comum e o 

biodiesel puro, em grande parte oriundo da soja. Os altos preços das matérias-primas 

empregadas para produção de biodiesel e a expectativa de manutenção deste patamar 

no curto e médio prazos, associados à previsão de redução do preço do diesel 

derivado do petróleo, desestimulariam o uso deste biocombustível em um percentual 

superior ao mandatório (7%) e reduziriam sua competitividade. No entanto, essas 

previsões pessimistas caíram por terra com a redução dos preços dos insumos e 

descongelamento do preço do diesel. Tal cenário foi invertido e agora, se mantidas 

essas mesmas condições ao longo do tempo, o biodiesel passou a ser competitivo com 

o diesel convencional. 

De acordo com a Coordenação da Comissão Executiva Interministerial de Biodiesel, 

governo e produtores no Brasil reconhecem que a soja não é a mais apropriada em 

termos de rendimento de óleo por hectare cultivado, porém é a matéria-prima 



 
 

18 

disponível em grande quantidade. Assim, o maior gargalo para o Programa Nacional 

de Produção e Uso do Biodiesel é diversificar a disponibilidade de matérias-primas 

oleaginosas, tornando-as economicamente viáveis para a produção de biodiesel. 

A SPTrans apresentou em novembro de 2014 um estudo comparativo do custo 

operacional de algumas alternativas para os ônibus urbanos de São Paulo, que incluiu 

os custos de investimento nos veículos. O B20 aparecia como segunda melhor opção 

entre as alternativas energéticas, depois do diesel convencional, com um acréscimo 

de apenas 3% em relação ao diesel convencional (B6) - muito próximo ao valor obtido 

nos testes com B20 da Fetranspor no Rio de Janeiro. Com a queda do preço relativo 

do biodiesel a partir de 2015, é provável que, atualmente, o custo operacional 

comparativo do B20, embora o consumo seja 3,8% maior que o diesel convencional, 

seja competitivo com o diesel comercial, ou até mais vantajoso. 

Síntese dos aspectos relevantes do uso do B20 

- Em outros países, é observada a tendência de uso de misturas de até 20% de 

biodiesel (B20), para motores até classe Euro 5 ou Proconve P7. Entretanto, o uso 

de misturas com teores superiores a 20% pode ser viabilizado com devida cautela, 

implicando a necessidade de adoção de procedimentos especiais de manutenção e 

possíveis restrições de garantia, conforme informado pela Volvo do Brasil, que tem 

veículos no País rodando com B30 e B100 em Curitiba. Por outro lado, para os 

motores mais avançados com tecnologia Euro 6 (próxima fase do Proconve P8), 

alguns fabricantes declaram autorizar atualmente na Europa o uso de misturas 

somente até a proporção de 7% (B7). Reconhece-se entretanto, que esse tópico 

específico carece de maior investigação; 

- Os ganhos da mistura B20 em relação às reduções das emissões tóxicas de CO, HC, 

NOx e MP não são muito expressivos, sendo que no caso do NOx, poluente crítico 

nos centros urbanos, podem ser observados algum aumento das emissões. A 

SPTrans declarou aumento de 8% nas emissões de NOx nos veículos testados no 

Município de São Paulo no Programa Ecofrota com a mistura B20; 

- Similarmente ao etanol combustível, dependendo de sua origem, o Biodiesel 

apresenta quantidades variáveis de emissões de CO2 fóssil produzidas no ciclo de 

vida. A análise do ciclo de vida (ACV) do biodiesel pode ou não ser considerada 

numa política de redução das emissões de GEE. No caso da soja, por exemplo, que é 

responsável pela produção de cerca de 71% do biodiesel brasileiro, observa-se uma 

grande quantidade de emissões de CO2 de origem fóssil (pode chegar a dezenas de 

pontos percentuais dependendo do critério da estimativa - que não é objeto deste 

estudo). Portanto, utilizar biodiesel, etanol ou qualquer outro tipo de 

biocombustível numa política de mitigação de emissões de GEE, não 

necessariamente significa que as emissões fósseis sejam nulas; muitas vezes são de 

fato abundantes, mas ocultadas por detrás da expressão "combustível renovável"; 
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- A SPTrans reportou aumento de cerca de 3,8% no consumo dos ônibus operando 

com B20 em São Paulo, além de problemas mecânicos ocorridos provavelmente, 

segundo ela, pela origem de gordura animal do biodiesel. O B20 foi descontinuado 

no Ecofrota por esse motivo, devido à quebra de diversos veículos; 

- Medidas especiais de controle e manutenção de tanques são recomendadas durante 

o transporte, recebimento e armazenamento do biodiesel; 

- Para veículos de classe tecnológica até P7 (Euro 5), qualquer adição de biodiesel 

acima de 20% está sujeita à autorização e restrições de manutenção e garantia por 

parte dos fabricantes. 

3.2.3. Gás natural e biometano2 

As alternativas energéticas ao diesel, ditas sustentáveis, incluem o gás natural 

veicular (GNV), por seu impacto ambiental local reduzido, redução do ruído interno e 

externo do ônibus, disponibilidade e custo competitivo com a tecnologia diesel - em 

que pese suas emissões de CO2 de origem fóssil. Ressalte-se, que os motores que 

queimam GNV, podem queimar indiferentemente o biometano purificado de 

qualidade certificada, oriundo do biogás, 100% renovável, produzido a partir de 

dejetos e resíduos orgânicos domésticos, industriais e agropecuários. 

Não sendo o GNV uma alternativa renovável nem no ciclo de vida nem no uso final, 

como a eletricidade de origem hidrelétrica, solar, ou como biocombustíveis - que 

ainda não encontraram as condições técnicas, comerciais, logísticas, culturais e 

conjunturais ideais para substituição integral do diesel veicular - o gás natural é 

considerado no cenário da ciência climática como uma alternativa parcialmente 

sustentável, de transição. Mas, do ponto de vista do controle da poluição local por 

material particulado fino cancerígeno, característico do uso do diesel, o GNV é 

considerado pela ciência ambiental como uma alternativa altamente favorável à 

qualidade do ar e saúde pública. 

Lembre-se, que os biocombustíveis líquidos, como o biodiesel, apresentam emissões 

em quantidades variáveis de origem fóssil no ciclo de vida. Assim, um conjunto de 

alternativas energéticas adaptado a cada realidade conjuntural local, com um teor 

gradual decrescente do componente fóssil, deverá provavelmente forjar a realidade 

do "transporte sustentável" motorizado nas próximas décadas. Afinal, não se muda a 

realidade estrutural instalada num piscar de olhos. 

Cercado de tecnologias avançadas de distribuição e motorização, exaustivamente 

testadas e aperfeiçoadas ao longo de décadas, o gás natural vem se destacando como 

                                                           
2 Este texto foi desenvolvido a partir de extratos integrais e parciais de projeto de pesquisa em 

elaboração, gentilmente compartilhado pelo Dr. Rodrigo Galbieri do Instituto de Energia e Meio 
Ambiente da Universidade de São Paulo - IEE-USP, que trata do uso de GNV em caminhões no 
Município de Sorocaba. 
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alternativa para o transporte em diversas cidades do mundo, a exemplo de Malmö 

(Suécia), Madri (Espanha), Frankfurt (Alemanha), Basiléia (Suiça), Atenas (Grécia), 

cidades da Índia, dentre outras (ALTER-MOTIVES, 2010). 

São enormes as reservas disponíveis de gás natural no Brasil e no mundo, 

tendendo aparentemente a ganhar maiores participações na matriz energética 

mundial, ao menos no médio prazo, caso não haja por parte de governos locais, 

após a Conferência do Clima de Paris - COP-21, uma radicalização das políticas 

públicas anti-emissões de gases do efeito estufa (GEE), que incluam a área dos 

transportes. 

O uso de GNV diminui em um grau reduzido (apenas alguns pontos percentuais, a 

depender do critério da estimativa e das tecnologias em questão) as emissões de 

GEE, reduz consideravelmente as emissões de material particulado fino 

cancerígeno (MP2,5), emitido em abundância pelos motores a diesel, 

especialmente os mais antigos e os em más condições de manutenção. A proporção 

de redução da emissão de MP2,5 é de 50% a menos em relação a um ônibus de 

última geração a diesel Euro 5 e de 93% a menos, comparado a um ônibus a diesel 

Euro3. Além disso os motores do ciclo Otto (ignição por centelha) a gás são 

sensivelmente mais silenciosos do que seus concorrentes convencionais a diesel - 

um conforto a mais para passageiros e menos impacto de ruído e incômodo para 

quem circula nas ruas e calçadas. 

Uma política pública bem coordenada com investimentos e incentivos pode 

compensar eventuais custos adicionais da adoção de GNV nos transportes em 

substituição ao diesel. 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 de combustível, no menor custo de manutenção, na maior 

durabilidade dos veículos e menor incidência das externalidades, que são difíceis 

de calcular (MOUTINHO DOS SANTOS et al., 2013). Lembre-se, que a pré-

existência de uma rede para suprimento doméstico do gás natural ajuda a 

viabilizar o uso do GNV como alternativa financeiramente competitiva. E ainda, 

sua infraestrutura pode ser usada para distribuição do biometano oriundo do 

biogás em plena expansão. 

Dentro deste contexto, faz falta neste momento no Brasil a cultura amplamente 

praticada em países desenvolvidos para respaldo de políticas públicas inovadoras, 

que sejam justificadas economicamente por análises de custo-benefício, que 

necessariamente internalizem os custos sociais e ambientais evitados das alternativas 

sujas e não-sustentáveis, viabilizando as opções limpas e sustentáveis, antes 

consideradas não-competitivas. 
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Biogás e biometano 

A operação de ônibus dedicados a queimar GNV pode tornar-se 100% sustentável, 

caso essa seja feita direta ou indiretamente com biometano, produzido do biogás 

renovável, zerando as emissões de GEE do gás natural veicular (GNV) fóssil. A 

operação indireta é aquela onde o biometano purificado é injetado na rede local de 

distribuição de gás natural, gerando os créditos de "operação renovável" 

correspondentes para os operadores do transporte. Eis a saída estratégica para a 

tecnologia de motores a gás na era da mitigação das emissões fósseis que causam as 

mudanças climáticas. Estima-se que grande parte das reservas de combustíveis 

fósseis permanecerão intactas debaixo da terra, em face da ameaça de aquecimento 

do planeta. 

O uso do biogás oriundo de resíduos para geração distribuída de energia elétrica ou 

força motriz nos transportes é duplamente sustentável. Isso porque além de 

substituir o diesel fóssil, evita o lançamento direto do biometano na atmosfera - que 

tem potencial de aquecimento global 25 vezes maior que o CO2 - e evita sua queima 

em flares, que produzem emissões de CO2 tão indesejáveis quanto as de origem fóssil. 

O biogás é produzido na digestão anaeróbia da matéria orgânica de efluentes e 

resíduos domésticos, industriais e agropecuários. É composto de metano (CH4) e 

CO2, com pequenas quantidades de ácido sulfídrico (H2S); a amônia (NH4), o 

hidrogênio (H2), o nitrogênio (N2), o monóxido de carbono (CO), os carboidratos 

saturados ou halogenados e o oxigênio (O2) também podem ser encontrados em 

traços no biogás.                                            ’     (H2O) e pode 

conter material particulado (MP) e compostos orgânicos com silício (siloxanas). 

O metano (ou biometano) - CH4 representa 45% a 50% do biogás de aterros. Aparece 

seis meses a dois anos após a disposição dos resíduos e sua produção pode durar 

décadas. Os estudos de ZANETTE (2009) revelam um potencial de produção de 

biogás superior a 50 milhões de m3 de CH4 por dia no Brasil (o que corresponde 

energeticamente, grosso modo, a 50 milhões de litros diários de diesel - ou 18,25 

bilhões de litros anuais de diesel). Caso o País decida por desenvolver uma política 

energética consequente de longo prazo nesta área, insumos não faltarão. 

A Política Nacional de Resíduos tem induzido recentemente no Brasil uma maior 

dinamização e profissionalização da gestão dos resíduos e operação de aterros, o que 

favorece a expansão do potencial de geração do biogás no Brasil. São 

economicamente viáveis, os aterros e estações de tratamento de efluentes de 

populações superiores a 50.000 habitantes e fazendas de suínos e de pecuária leiteira 

com pelo menos 5.000 e 1.000 cabeças, respectivamente. 
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O biogás deve ser tratado, em caso de aplicação veicular e injeção na rede de gás 

natural, necessita ser purificado para atingir as especificações oficiais do GNV a 

níveis de 90 a 99% de metano, por meio da remoção do CO2 e do H2S. 

Tecnologia veicular para uso de GNV em ônibus 

A Scania, MAN, Volvo, Mercedez e Iveco atuam no mercado de motores e veículos 

dedicados à queima do gás metano em motores de quatro tempos de ignição por 

centelha do ciclo Otto. Os motores atendem à normativa Euro 6. Alguns fabricantes 

também vem trabalhando no Brasil no desenvolvimento de kits Dual Fuel, que são 

adaptados nos motores a diesel para queimarem simultaneamente o gás junto com o 

óleo diesel. 

A Scania tem realizado uma série de experimentos recentes com sucesso em diversas 

cidades brasileiras com seu ônibus dedicado a gás de 15 m e motorização que atende 

os limites Euro 6, operando com biogás oriundo de dejetos de animais. 

A MAN (Grupo Volkswagen), segundo a pesquisa do IEE-USP, pode apresentar no 

mercado brasileiro um ônibus com tecnologia Dual Fuel. O protótipo foi desenvolvido 

com tecnologia nacional pela MAN Latin America juntamente com a Bosch América 

Latina que desenvolveu o kit e responde pelo sistema de injeção dos combustíveis no 

motor do veículo, permitindo que o ônibus rode com até 90% de GNV e atenda o 

EURO V. 

A Mercedes-Benz do Brasil também investe na tecnologia Dual Fuel. O motor 

Mercedes-Benz OM 926 LA bicombustível foi projetado para ser utilizado em 

transporte coletivo urbano (ônibus). Esse motor visa a atender à legislação Proconve 

P7 (equivalente ao Euro 5) – sendo o principal combustível o GNV, complementado 

pelo óleo diesel, seja o diesel de petróleo ou as misturas com diesel de cana ou 

biodiesel. A quantificação do volume de gás é gerenciada eletronicamente, em 

combinação com o controle eletrônico da relação de ar/combustível. 

Entretanto, por enquanto, não há notícia de que o sistema Dual Fuel tenha obtido 

autorização do Conama/Ibama para sua comercialização, uma vez que ultrapassa, na 

emissão de CH4 (não tóxico), o limite legal de HC (combustível não queimado total) 

estabelecido no regulamento estrito do Proconve P7. Desse modo, os desenvolvedores 

de kits Dual Fuel defendem, em caráter de exceção, a flexibilização do limite de THC 

para motores com kits Dual Fuel diesel-gás, uma vez que as emissões excedentes de 

CH4 não representam nenhum dano à Saúde Pública; e pela insignificância das 

quantidades emitidas de CH4, também não representariam risco em relação ao 

aquecimento do planeta - ao contrário, com a possibilidade de instalação dos kits em 

motores a diesel existentes, podem contribuir de modo relevante para a mitigação das 

emissões de particulado fino cancerígeno, e também de CO2 fóssil, quando os motores 

diesel são operados com o biometano renovável. Mas, mesmo se operados com GNV 
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de origem fóssil, parece que a tecnologia Dual Fuel não traria sequer uma sobrecarga 

mínima ao aquecimento do planeta: de acordo com informação pessoal de 

representante técnico da Bosch em 22 de fevereiro de 2016, recentes testes realizados 

em parceria com a Mercedes indicaram que o balanço do CO2 equivalente é sempre 

positivo no ciclo de teste em laboratório; ou seja, as baixíssimas emissões de metano, 

mesmo multiplicadas pelo fator 25 (fator de equivalência entre o CO2 e o CH4 no 

potencial de aquecimento global), são compensadas com a redução da emissão de 

CO2 naturalmente proporcionada pelo GNV, quando comparado ao diesel. 

Os entraves à utilização e/ou expansão do uso do GNV 

A principal barreira que os veículos dedicados a GNV e a tecnologia Dual Fuel 

enfrentam é a questão do número de pontos de abastecimento. Para que os veículos a 

GNV alcancem participações relevantes na matriz de transportes, é necessário que a 

infraestrutura de abastecimento seja expandida. O mesmo pode ser dito a respeito da 

expansão da rede de gasodutos no país e dos investimentos para prospecção e 

extração do gás. Os proprietários de pontos de abastecimento não se sentem 

estimulados a investir na distribuição de GNV a menos que a frota seja grande. 

Um aspecto relevante, é que a rede de distribuição no Brasil não pode ser considerada 

incipiente, mostra certa robustez, ao menos nas regiões sul e sudeste. A maior 

barreira para a expansão do uso do GNV no Brasil, portanto, ainda é a indefinição do 

Governo Federal sobre a prioridade do gás natural para uso em termelétricas, em 

detrimento do setor de transportes, o que causa instabilidade no mercado. 

O Brasil carece de uma política específica para o uso do gás natural, tanto no 

transporte quanto em outros usos finais. Isso gera um ambiente no qual a cadeia do 

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

competitiva e atrativa do que o GNV. Isso é agravado pela infraestrutura de 

distribuição limitada para o gás natural. Essa infraestrutura incipiente em diversos 

países emergentes, inclusive no Brasil, e aumenta os obstáculos ao uso do GNV. 

3.2.4. Ônibus híbridos diesel-elétrico 

                                                                                

interna com a elétrica. Há uma diversidade de configurações quanto à interação entre 

os dois propulsores, sendo o objetivo principal aumentar a eficiência do motor de 

combustão interna e do veículo, reduzir o consumo e as emissões de poluentes e CO2  

                                         ência dos motores elétricos à autonomia dos 

motores convencionais a combustão, obtendo melhores resultados em todos os 

aspectos. 

As principais configurações são "em série", "paralela", split e plug-in. Na 

configuração série, a tração nas rodas vem de um ou mais motores elétricos 

acoplados diretamente às rodas, alimentados por baterias ou por um gerador 



 
 

24 

acionado por um motor de combustão. Nesse caso, não há conexão entre o motor de 

combustão e as rodas. Ressalte-se, que a tecnologia empregada pela Volvo em série é 

com cardan, não com tração direta na roda. Na configuração em série, o motor a 

combustão pode trabalhar em regime constante sempre na região de máxima 

eficiência e mínimas emissões. 

Na configuração paralela, o motor de combustão se conecta às rodas, permitindo a 

transferência de energia mecânica tanto do motor de combustão quanto do(s) 

motor(es) elétrico(s) para as rodas. Um sistema eletrônico inteligente dosa os torques 

de cada motor em cada condição de operação. O motor elétrico é também usado como 

gerador para recar                                         , as baterias são carregadas 

pelo motor de combustão e também pela energia proveniente da frenagem 

regenerativa. A energia recuperada pela frenagem é usada em parte para alimentar 

componentes auxiliares como o compressor de ar, o controle de climatização e os 

servo-auxiliares da direção. Tudo com mais eficiência do que os sistemas de 

alimentação convencionais. Normalmente, as baterias de células de íons de lítio ou de 

NiMH operam bem com picos de potência oriundos d                          

                                                              -     , 

significando menor peso e tamanho do pacote de baterias. 

Nos híbridos paralelos que circulam em Curitiba e Bogotá, por exemplo, o motor a 

diesel é acionado depois que o motor elétrico leva o ônibus a atingir uma 

determinada velocidade. O motor elétrico é utilizado para arrancar o ônibus e 

acelerá-lo até aproximadamente 20 km/h e o motor diesel entra em funcionamento 

em velocidades mais altas. Isso depende da inclinação da rampa, posição do pedal de 

acelerador, carga da bateria, temperatura de motor e mais uma série de outros 

fatores. O motor a diesel fica desligado quando o veículo está parado para embarque e 

desembarque de passageiro evitando emissões indesejadas de poluentes; a energia 

das frenagens é usada para carregar as baterias do motor elétrico. As duas fontes de 

potência trabalham em conjunto, combinando o grande torque em baixas rotações do 

motor elétrico à capacidade superior de tração do motor diesel em rotações mais 

altas. 

A figura 2 apresenta o funcionamento típico do veículo híbrido paralelo, conforme 

acima descrito (linha verde), comparativamente ao funcionamento isolado do motor 

diesel (linha laranja) e do motor elétrico (linha vermelha). As unidades normalmente 

utilizadas para o torque T e para a velocidade angular rpm, são Nm e rotações/min 

respectivamente. Observa-se na figura, que no funcionamento no modo híbrido, a 

partir de uma determinada velocidade baixa, os motores elétrico e diesel funcionam 

em conjunto somando seus respectivos torques, proporcionando um desempenho 

otimizado do veículo em todas as faixas de rotação do motor. 
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Figura 2 
Esquema de funcionamento do veículo diesel paralelo 

 

Fonte: Volvo do Brasil, 2014, comunicação pessoal. 

Os resultados em economia dos ônibus híbridos paralelos testados no Brasil pela Volvo 

(em operação em Curitiba) levaram a uma redução de 80%- de NOx, 90% de MP e no 

consumo e emissões de CO2, de cerca de 35% em relação a um ônibus urbano 

convencional a diesel. Esses dados referem-se ao motor de tecnologia EURO 3. A figura 

que segue apresenta as emissões comparativas de ônibus de diferentes tecnologias, 

mostrando com clareza as vantagens ambientais dos ônibus híbridos e a conveniência de 

sua aplicação em centros urbanos saturados pela contaminação atmosférica. 

Figura 3 
Emissões comparativas de ônibus com diferentes tecnologias 

 

Fonte: Volvo do Brasil, 2014, comunicação pessoal. 
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Na configuração split, cada um dos eixos do veículo é alimentado por um propulsor 

diferente. Há ainda uma classe de veículos híbridos, de alta energia, que tem um 

sistema de baterias de alta capacidade que pode movimentar o veículo por grandes 

distâncias somente com os motores elétricos. 

                         plug-in permitem carregar as baterias em uma tomada de 

carga rápida ("cargas de oportunidade" de alguns minutos) nos terminais e paradas 

mais prolongadas. Os híbridos plug-in podem operar com quantidades 

significativamente menores                          - fósseis ou renováveis. 

Os ônibus híbridos apresentam como desvantagem o aumento da complexidade 

mecânica, entretanto a experiência vem demonstrando que os custos de manutenção 

podem ser equivalentes aos veículos convencionais. O maior custo inicial do veículo 

híbrido é compensado ao longo da vida útil pela grande economia de combustível (no 

caso dos híbridos paralelos, até 35%, a depender do ciclo de utilização) 

comparativamente aos veículos convencionais a diesel. 

Síntese dos aspectos relevantes dos ônibus híbridos 

- Os ônibus híbridos apresentam maior complexidade mecânica que os convencionais 

a diesel e os custos de aquisição do veículo e manutenção são mais altos; entretanto, 

isso pode ser compensado ao longo da vida útil pela grande economia de 

combustível (para os híbridos paralelos, até 35%, a depender do ciclo de utilização) 

comparativamente aos veículos convencionais a diesel; 

- Os resultados em economia dos ônibus híbridos paralelos testados no Brasil pela 

Volvo (em operação em Curitiba) resultaram numa redução de 80%- de NOx, 90% 

de MP e no consumo e emissões de CO2, de cerca de 35% em relação a um ônibus 

urbano convencional a diesel. Esses dados referem-se ao motor de tecnologia EURO 

3. - O veículo híbrido paralelo emite 50% menos material particulado e NOx, em 

relação aos veículos com tecnologia Euro 5; 

- O tempo que o veículo híbrido fica parado em terminais, paradas e 

congestionamentos pode representar até 50% do período total de operação do 

ônibus. Como o motor a diesel fica desligado, durante todo esse tempo, não há 

emissões de poluentes. Outra vantagem do veículo híbrido paralelo é não emitir 

ruído em cerca de 30% a 40% do tempo de operação (movimento); 

- O veículo híbrido desenvolvido pela Volvo para Curitiba tem tecnologia plug-in, que 

permite recargas rápidas (cargas de oportunidade) da bateria nos pontos de 

embarque e desembarque de passageiros. O ônibus opera 70% no modo elétrico e 

30% no modo híbrido. O plug-in apresenta redução no consumo de combustível e 

de emissões de CO2 em até 75% em relação ao ônibus convencional movido a diesel; 
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- O modelo articulado híbrido pode ser desenvolvido para atender a necessidade de 

transporte de alta capacidade para circular nos corredores BRT (Bus Rapid 

Transit); 

- A operadora de ônibus urbanos de Bogotá, Colômbia adquiriu recentemente 350 

ônibus híbridos paralelos fabricados pela Volvo do Brasil para o Sistema 

TransMilenio, já em operação. No pacote adquirido está incluído um custo fixo 

equivalente por quilômetro rodado; além do chassi, inclui a manutenção plena do 

veículo, desde a troca de óleo até reparos, e ainda disponibiliza mecânicos, 

equipamentos e ferramentas para trabalhar na garagem do cliente. A frota híbrida 

de Bogotá passou a ser a segunda maior do mundo, ultrapassada apenas pelo Reino 

Unido com 700 unidades; 

- Os estudos do C40 Cities realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Bogotá, indicam 

que embora o ônibus híbrido tenha maior valor de investimento inicial, ao longo de 

12 anos os ônibus híbridos tem custo e retorno equivalentes ao ônibus diesel no 

mesmo tipo de operação. 

3.2.5. Ônibus equipados com motores diesel e movidos a etanol aditivado 

A Suécia tem uma experiência relevante de utilização de etanol em ônibus urbanos 

em larga escala na frota de Estocolmo, tendo atualmente cerca de 500 unidades em 

circulação. O primeiro ônibus movido a etanol aditivado puro operando com motor 

do ciclo diesel iniciou sua operação na Suécia em 1985, há quase 30 anos. Os veículos, 

produzidos por um único fabricante, são equipados com motores especialmente 

projetados para o etanol com alta taxa de compressão e manufaturados com materiais 

e equipamentos compatíveis com o uso do álcool. O etanol que abastece os veículos é 

aditivado em 5% com uma substância (Beraid) que provoca a detonação por 

compressão da mistura sem necessidade da centelha e também atua como anti-

corrosivo. Motores do Ciclo Otto de ignição por centelha, semelhantes aos utilizados 

em carros a álcool, não podem ser utilizados em veículos pesados devido à sua baixa 

eficiência térmica e alto consumo, em relação aos motores a diesel. 

Sem considerar a adoção de equipamentos de tratamento dos gases de exaustão, 

como filtros e catalisadores, os ônibus a etanol apresentam níveis de emissão de 

poluentes muito inferiores aos dos motores a diesel, especialmente o material 

particulado. 

A cautela do governo sueco refletida no longo tempo para implantação da frota de 

600 ônibus a etanol deveu-se à necessidade de longos prazos para ajustes culturais, 

técnicos e operacionais nas empresas de transportes, a fim de evitar conflitos e 

impacto nos preços das tarifas. Foram também consideradas pelos tomadores de 

decisão, as incertezas que cercam o mercado da produção e abastecimento de 

biocombustíveis, como a possibilidade de ocorrência de pragas, oscilações dos preços 

relativos do açúcar e do petróleo e aumento da atratividade técnica e econômica do 
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biodiesel e de outras tecnologias de motorização que se tornarão realidade no futuro 

próximo, como os veículos elétricos a bateria, híbridos e o hidrogênio. 

Considere-se ainda, que eventos semelhantes ao que ocorreu no Brasil no início dos 

anos noventa, com o desaparecimento do etanol dos postos de combustíveis, podem 

gerar prejuízos aos transportadores e graves conseqüências para os usuários. 

Ressalte-se, que não fosse a possibilidade de uso alternativo de álcool e/ou gasolina 

nos motores flex, o mercado do etanol hidratado poderia ter encolhido, pela extinção 

gradual da frota residual de carros dedicados exclusivamente ao álcool hidratado 

puro. Convém lembrar, que os motores do ciclo diesel movidos a etanol não admitem 

a utilização alternativa flexível de óleo diesel, tampouco são passíveis de uma 

conversão simples para operação com diesel. 

Emissões atmosféricas 

A utilização de etanol anidro misturado à gasolina e do etanol hidratado puro em 

veículos leves de passageiros no Brasil trouxe, desde o início dos anos oitenta, 

benefícios para o meio ambiente e saúde pública, como a redução drástica da emissão 

de compostos de chumbo na atmosfera, visto que o álcool é também um 

antidetonante, substituindo o chumbo tetraetila. 

Além de contribuir com a redução do chamado efeito estufa, por não emitir - na fase de 

uso final do ciclo de vida do combustível - o dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil, 

ao substituir veículos movidos a derivados de petróleo, os veículos a álcool ou os flex, 

queimando etanol hidratado puro, eliminam as emissões de enxofre, atenuando a 

acidificação da atmosfera, além das emissões de substâncias cancerígenas, como 

benzeno, olefinas, formaldeídos e outros componentes policíclicos e aromáticos (HPAs) 

nocivos presentes nos combustíveis fósseis. Estudos laboratoriais recentes feitos pela 

Cetesb, demonstraram que veículos comerciais leves a diesel emitiam cerca de até 100 

vezes mais HPA's do que os movidos a etanol testados. 

No que se refere às partículas finas com diâmetros até 2,5 microns (milésimo de 

milímetro) emitidas predominantemente pelo tubo de descarga dos veículos a diesel, 

pelo fato de o álcool ser composto por moléculas simples, de baixo peso molecular, e 

por garantir a queima com menor quantidade de ar, essa alternativa energética tem 

emissão desprezível, o que constitui uma grande vantagem ambiental sobre a 

gasolina e o diesel. Em São Paulo, por exemplo, a frota circulante a gasolina e diesel 

(principalmente este último) contribui com cerca de 40% de toda emissão de material 

particulado inalável - PI (diâmetro inferior a 10 microns) lançada na atmosfera. 

Diversos estudos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo indicam 

que as partículas finas (diâmetro inferior a 2,5 micron) são responsáveis pelo 

aumento dos índices de morbi-mortalidade em cerca de 10% na Região Metropolitana 

de São Paulo - RMSP, especialmente entre crianças e idosos. 
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As únicas emissões mensuráveis que apresentam aumento em relação à gasolina e 

diesel, são os acetaldeídos dos veículos a etanol, que tem potencial de dano à saúde 

inferior ao formaldeído, presente em maior quantidade nas emissões do diesel e 

gasolina. Entretanto, com a utilização dos catalisadores, os níveis de emissão podem 

tornar-se muito baixos e de impacto pouco significativo. 

Lembre-se ainda, que a emissão de partículas ultrafinas (Black Carbon), típica do 

diesel, também contribui com o fenômeno do aquecimento global. 

Testes dos ônibus a etanol realizados em São Paulo - Projeto Best 

O Projeto BEST - BioEthanol for Sustainable Transport, financiado pela União 

Européia teve como objetivo avaliar o uso do etanol como combustível alternativo ao 

diesel em ônibus urbanos. O acompanhamento comparativo do desempenho 

operacional de um ônibus importado da Suécia (avaliação de consumo de 

combustível, desempenho e falhas ocorridas), tomou como referência um ônibus a 

diesel nacional equivalente. 

A Cetesb avaliou as emissões de poluentes convencionais do motor a etanol da Scania 

e encontrou valores muito baixos, que atendem os limites da Resolução Conama 

403/2008 – a fase P7 ou Euro 5 (tabela 2). Observa-se também, que os níveis de 

emissão encontrados estão abaixo dos valores EEV (Enhanced Environmentally 

Friendly Vehicle) da Diretiva 2005/55/CE da União Européia. Veículos que atendem 
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privilégios, tais como o ingresso em áreas ambientalmente sensíveis, onde outros 

veículos a diesel mais poluidores não podem circular. 

Tabela 2 
Emissões comparativas de ônibus urbanos de diferentes tecnologias 

Tipo Vigência 
CO 

g/kWh 
HC 

g/kWh 
NOx 

g/kWh 
MP 

g/kWh 
Opacidade A.L. 

m-1 

Atual/Brasil:  
Conama P5 (Euro 3) 

2003 2,1 0,66 5 0,1 0,8 

Euro 5 2009 1,5 0,46 2 0,02 0,5 

EEV Voluntário 1,5 0,25 2 0,02 0,15 

Conama P7 2012 1,5 0,46 2 0,02 0,5 

Euro 6 2013 1,5 0,13 0,4 0,01 n.d. 

Motor Etanol - 0 0,05 1,7 0,01 0,01 

Fonte: PET/COPPE/Fetranspor, 2012. 

Os testes operacionais do ônibus a etanol realizados pelo Cenbio, confirmando os 

números levantados mais recentemente pela SPTrans, indicaram um consumo de 

etanol 64% maior que o consumo do ônibus a diesel. O etanol utilizado nesses 
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motores sofre encarecimento devido ao aditivo, o que também implica maior custo 

operacional no quesito combustível. 

Ônibus a etanol e o efeito estufa 

Em escala global, os veículos contribuem com cerca de 25% das emissões de gases do 

efeito estufa. Essas emissões têm origem predominante na queima de combustíveis 

fósseis, especialmente a gasolina, o diesel e o gás natural. 

Além de suas excelentes características carburantes e do menor impacto ambiental 

local, e além da geração de empregos de qualidade no campo e da redução da 

dependência ao petróleo, o etanol produzido a partir da cana de açúcar para uso 

automotivo é o responsável pela redução da emissão de dióxido de carbono de origem 

fóssil no Brasil pela frota de automóveis, que chegou a 12,5% do total de energia 

consumida no setor de transportes (MME, 2013). 

Apesar de ter um papel relevante como energia renovável no Brasil, em outros países, 

nem sempre o etanol pode ser visto como uma alternativa para o combate às 

mudanças climáticas, pois o uso de insumos fósseis na produção do etanol é elevado 

quando produzido a partir do milho, beterraba, celulose ou outros insumos de origem 

de biomassa. Entretanto, no ciclo de vida do etanol, desde a preparação da terra, 

plantio, colheita, beneficiamento, produção, distribuição e utilização como 

combustível, verifica-se que a cana de açúcar é, de longe, a matéria prima que menos 

insumos fósseis utiliza. O consumo direto de combustíveis fósseis é limitado ao 

transporte por caminhões, máquinas agrícolas utilizadas na plantação e colheita e na 

produção de fertilizantes. O consumo indireto de combustíveis fósseis é muito baixo, 

porque a matriz de geração de energia elétrica brasileira é essencialmente hidráulica - 

fora da época de estiagem, quando as usinas térmicas a gás natural representam cerca 

de 30% do total do consumo de energia no País. 

As emissões de gases do efeito estufa das diferentes matérias primas do etanol em 

comparação à cana de açúcar utilizada no Brasil mostra que o etanol produzido a 

partir do milho nos Estados Unidos utiliza de oito a nove vezes mais insumos fósseis 

do que a cana em seu ciclo de vida. 

Quanto ao balanço energético, a relação (energia disponível no etanol)/(energia fóssil 

no ciclo de vida) para a cana de açúcar é de 8 a 10, segundo estudo de Macedo da 

Unicamp, enquanto para o milho, utilizado nos Estados Unidos para a produção de 

etanol, é de menos de 2. 

Dessa forma, a utilização do etanol hidratado puro e do etanol anidro misturado à 

gasolina, tem trazido desde o início do Proálcool, benefícios inquestionáveis quanto à 

proteção do clima do planeta, evitando grandes quantidades de emissões de gases do 

efeito estufa (CO2 fóssil). O setor de cana de açúcar traz ainda, outra parcela 
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considerável de contribuição para mitigar emissões com o uso do bagaço (na usina) 

para a produção de açúcar e energia elétrica. 

Em que pesem o maior custo de aquisição e operação dos ônibus, a incerteza da 

regularidade da disponibilidade desse biocombustível a preços competitivos, típica do 

mercado de etanol, a contribuição de frotas de ônibus urbanos movidos a etanol com 

as emissões globais evitadas de CO2 fóssil e com as emissões locais evitadas de MP, de 

fato é expressiva - principalmente no que diz respeito à eliminação das emissões de 

material particulado (MP) nesses veículos. Assim, o sucesso dessa experiência de 

origem sueca, é um sinalizador da viabilidade técnica da utilização dessa alternativa, 

especialmente no Brasil, onde o etanol é produzido a partir da cana de açúcar, que 

tem o melhor desempenho climático frente a outros insumos de origem de biomassa. 

Síntese dos aspectos relevantes dos ônibus a etanol 

- Os veículos a etanol são equipados com motores especiais com alta taxa de 

compressão e manufaturados com materiais e equipamentos compatíveis com o uso 

do etanol. O álcool que abastece os veículos é aditivado em 5% com uma substância 

à base de polietilenoglicol e isobutanol produzida originalmente na Suécia pela 

Sekab denominada Beraid, que viabiliza a detonação por compressão sem 

necessidade da centelha e também atua como anticorrosivo; 

- Sem considerar a adoção de equipamentos de tratamento dos gases de exaustão, 

como filtros e catalisadores, os ônibus a etanol apresentam níveis de emissão de 

poluentes convencionais muito inferiores aos dos motores a diesel, especialmente o 

material particulado e o CO2 de origem fóssil; 

- Uso de etanol carrega as incertezas do mercado da produção e abastecimento de 

biocombustíveis, como a possibilidade de ocorrência de pragas, oscilações dos 

preços relativos do açúcar e do petróleo e aumento da atratividade técnica e 

econômica do biodiesel e de outras tecnologias de motorização que estão entrando 

no mercado – veículos elétricos a bateria, com emissão zero e manutenção muito 

simples, e os híbridos; 

- Os motores do ciclo diesel movidos a etanol não admitem a utilização alternativa de 

diesel, tampouco são passíveis de uma conversão simples para operação com diesel; 

- O uso de etanol de cana de açúcar ao invés do diesel contribui significativamente 

com a redução do efeito estufa por não emitir na fase de uso final do ciclo de vida do 

combustível, o dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil; 

- Quanto ao balanço energético, a relação (energia disponível no etanol)/(energia 

fóssil no ciclo de vida) para a cana de açúcar é de 8 a 10, segundo estudo de Macedo 

da Unicamp, enquanto para o milho, utilizado nos Estados Unidos para a produção 

de etanol, é de menos de 2; 

- Os veículos a etanol têm emissão desprezível de material particulado fino; 
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- Os testes operacionais do ônibus a etanol realizados pelo Cenbio-USP, confirmam 

os números levantados mais recentemente pela SPTrans, indicando um consumo de 

etanol 64% maior que o consumo do ônibus a diesel. O etanol utilizado nesses 

motores sofre encarecimento devido ao aditivo, o que também implica maior custo 

operacional no quesito combustível; 

- O estudo de custo operacional realizado pela SPTrans indicou para os ônibus a 

etanol um acréscimo de cerca de 27% em relação à tecnologia convencional a diesel. 

3.2.6. Ônibus elétricos a bateria 

Os testes com ônibus elétricos a bateria realizados no Brasil pela Federação das 

Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor 

mostraram uma redução de 78% no custo com combustível na comparação com 

ônibus convencionais movidos a diesel. Durante dois meses, um veículo transportou 

passageiros nas ruas do Rio de Janeiro em condições reais de uso. Além de 

economizar na conta do combustível, o veículo não polui (se for considerada nula a 

contribuição das usinas térmicas para geração da energia elétrica da rede) e faz muito 

menos ruído. 

O modelo básico testado no Rio de Janeiro tem carroceria de alumínio e carrega 34 

passageiros sentados. O fabricante BYD de origem chinesa também produz um 

modelo articulado de 18 metros que carrega 120 passageiros. O modelo básico tem 

12,5 , o Padron 13,2 m ou 15 m, e o modelo articulado piso baixo de 18,6 m ou 

articulado piso alto destinado a linhas de BRT será produzido com carrocerias 

Brasileiras CAIO e Marcopolo. 

A busca por criar uma bateria mais segura e sustentável gerou a tecnologia da bateria 

de fosfato de ferro que não pega fogo, podendo ser utilizada em automóveis, ônibus, 

microônibus, caminhões e sistemas de armazenamento de energia e que é reciclável. 

Há preocupação com a autonomia do veículo quando comparada à de um veículo 

convencional, mas estão sendo feitos estudos para aumentá-la. 

Testes realizados pela empresa NETZ em São Paulo atestam a autonomia de cerca de 

300 km para carga média e 280 kms para carga cheia. 

A empresa garante que a bateria dura trinta anos e que o descarte não será um 

problema para as empresas. A bateria do ônibus elétrico custa cerca de 60% do valor 

total, e nos estudos comparativos de custos, deve ser considerado como um custo 

operacional, uma vez que se trata de um modelo de leasing a ser pago com a 

economia de combustível. Outro estudo de avaliação comparativa de diferentes 

tecnologias de ônibus de 2015 realizado em Curitiba pela Urbanização de Curitiba - 

URBS, constatou um custo operacional 58% menor em comparação a um veículo 

similar a diesel. 
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Por outro lado, estudos de viabilidade técnico-financeira realizados em São Paulo e 

Bogotá pelo International Sustainable Systems Research Center - ISSRC, com apoio 

da Fundação Clinton no âmbito do Clinton Climate Initiative, indicaram o potencial 

competitivo dos ônibus elétricos a bateria em relação aos ônibus convencionais a 

diesel de última geração, do ponto de vista do seu custo operacional global ao longo 

da vida útil; entretanto, alguns requisitos normalmente empregados nas licitações de 

ônibus, como idade média da frota e idade máxima dos veículos, teriam que ser 

revistos para acomodação dos ônibus elétricos. 

A BYD montou uma fábrica em Campinas em 2015. 

Além do Rio de Janeiro e Curitiba, São Paulo também testou o ônibus elétrico a 

bateria; o veículo foi customizado, no caso de São Paulo, para atender a 

regulamentação local e realizar os testes carregando passageiros. Segundo a SPTrans, 

o suposto problema da redução do espaço de passageiros no ônibus testado em São 

Paulo não existe, em função da realocação das baterias. 

A cidade de Campinas tem desde 2015 10 ônibus em operação e sua entrada em 

operação em São paulo está prometida pela SPTrans para meados de 2016. Desde 

2011, cidades como Quioto, Nova York, Londres e Bogotá usam o veículo em operação 

normal. Muitas cidades da China e outras asiáticas operam regularmente com 

milhares de veículos elétricos a bateria. 

Síntese dos aspectos relevantes do ônibus elétrico a bateria 

- Os testes com ônibus elétricos a bateria realizados no Rio de Janeiro mostraram 

redução de 78% no custo com combustível na comparação com ônibus 

convencionais movidos a diesel. A URBS constatou em testes em Curitiba um custo 

operacional 58% menor em comparação a um veículo similar a diesel. 

- O veículo 100% elétrico não polui com gases tóxicos e os formadores do efeito estufa 

(se considerada somente a emissão de CO2 no uso final) e é extremamente 

silencioso; 

- A bateria é de fosfato de ferro, uma mudança de paradigma no setor, pois não pega 

fogo e é reciclável, dura trinta anos e o descarte não será problema para as 

empresas, sendo de responsabilidade do fabricante; 

- A autonomia atualmente pode atingir cerca de 300 km para carga média e 280 kms 

para carga cheia, segundo testes realizados em São Paulo; 

- A SPTrans não apresentou dados de custo da tecnologia de ônibus elétrico a bateria, 

entretanto, o estudo da C40/ISSRC indica que os ônibus elétricos, quando 

comparados aos veículos a diesel de última geração em um período de 10 anos, 

apresentam custo operacional equivalente ao diesel. Entretanto, há requisitos de 

idade média da frota de no máximo cinco anos nos contratos de permissão de 
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serviço, que podem representar um impedimento para sua viabilização em São 

Paulo, caso não sejam alterados; 

- Os ônibus elétricos já são uma realidade em grandes cidades da Ásia, Europa, 

Estados Unidos, Japão, Colômbia e México. Diversas grandes cidades chinesas 

operam com milhares de ônibus elétricos. 

3.2.7. Trólebus 

O sistema trólebus de São Paulo foi inaugurado em 1949 e depois de mais de 65 anos 

em operação, conta com uma retaguarda técnico-operacional na cidade. Atualmente, 

com cerca de 200 veículos, é operado pela Ambiental Transportes Urbanos S.A 

(Consórcio Leste 4). Os modelos mais novos, de 12 m, 15 m e articulados de 18 m, têm 

piso baixo, corredores amplos, favorecendo ainda mais os usuários que aprovam em 

sua maioria o sistema, pelo seu conforto, suavidade no deslocamento e baixíssimo 

nível de ruído interno e externo, de até 16 dB(A) inferior ao ruído típico de um ônibus 

a diesel, observado a uma distância de cerca de 7,5 m. 

Os trólebus se caracterizam pelo alto rendimento médio, de cerca de 80%, enquanto 

os veículos a diesel, que operam na cidade grande parte do tempo em cargas parciais, 

no anda-pára, têm rendimento médio de cerca de 20% - afastado do regime de 

eficiência máxima. Uma novidade recente do trólebus de São Paulo é o uso da tração 

de corrente alternada, com economia de energia de cerca de 20% (2kWh/km) e 

desempenho ainda melhor que os tradicionais que operam com corrente contínua; 

uma de suas desvantagens foi minimizada com o desenvolvimento da chamada 

marcha autônoma, que continua funcionando com autonomia de 5 a 7km em sistema 

híbrido ou com um segundo motor a diesel, quando cai a energia da rede. A nova 

fiação foi melhorada com um sistema flexível, que minimiza ou até mesmo impede a 

queda da alavanca de contato à rede elétrica aérea. O visual da fiação pode melhorar 

com a instalação de postes arquitetônicos. 

Embora os trólebus sejam cerca de duas vezes mais caros que os ônibus a diesel e o 

custo da rede aérea seja da ordem de US$1,1 milhão/km, alguns especialistas 

defendem que, considerado o ciclo de vida, os trólebus apresentam custos 

equivalentes ou até inferiores aos concorrentes a diesel, dada sua economia no custo 

da energia - mesmo com a tarifa da ordem de até 54% mais cara, devido ao distorcido 

aumento horosazonal da energia elétrica no Brasil. Somam a isso, a vida útil mais 

longa do material rodante, de até 20 anos, e os custos de manutenção mais baixos que 

toda a concorrência. 

A emissão de poluentes atmosféricos tóxicos dos trólebus é nula, o que torna esse tipo 

de veículo um forte candidato a ocupar os corredores centrais de alta capacidade de 

transporte e alta exposição humana. Suas emissões de gases do efeito estufa 

dependem de qual é a fonte da energia elétrica da rede. No Brasil, com a 
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predominância da geração hidrelétrica, em tempos de estiagem e com a entrada em 

operação das usinas térmicas a gás natural, a participação fóssil no total de energia 

disponibilizada na rede é na pior das hipóteses de 30%. Sem levar em consideração as 

emissões do ciclo de vida, contabilizando apenas a emissão nula de CO2 no uso final 

da energia de tração, os 200 trólebus em circulação em São Paulo evitam a emissão 

de 24.667 ton/ano de CO2. Isso representa muito pouco em termos nacionais (1,6 

bilhões de ton CO2 eq) e globais (35 bilhões de ton CO2 eq), entretanto, é um indicativo 

da viabilidade técnica da utilização desta alternativa de transporte como uma das 

diversas formas de mitigação das emissões globais de GEE no setor de transportes. 

3.3. Parâmetros e premissas relevantes do estudo 

O critério de escolha dos novos veículos a serem utilizados na frota alternativa foi 

estabelecido em dois passos. 

Inicialmente, foram definidas as tecnologias que seriam propostas para substituir os 

veículos atuais. Elas foram selecionadas considerando a sua disponibilidade atual no 

mercado brasileiro, a viabilidade financeira, assim como a disponibilidade de 

infraestrutura local de distribuição, serviços de manutenção especializados, 

equipamentos e produtos adicionais que elas necessitam para operar (por exemplo, o 

aditivo do etanol necessário para operação dos motores diesel especiais). Isso afasta 

do escopo deste estudo tecnologias alternativas ainda em fase incipiente de 

desenvolvimento, como por exemplo, as células de combustível - hidrogênio. 

Em segundo lugar, foi estabelecido o critério de substituição dos veículos atuais de 

tecnologia Euro 3 (P5) e anteriores por novos veículos, com aproveitamento dos 

veículos originais novos e seminovos da fase P7 - Euro 5. Usando o princípio proposto 

inicialmente para o trabalho, foi descartada a proposta de uso de uma só tecnologia 

alternativa, tendo sido propostos vários tipos de alternativas tecnológicas e 

energéticas para compor a nova frota. 

As premissas e parâmetros mais relevantes para estimativa de emissões das 

alternativas estão descritas a seguir: 

a. Para os veículos E95, GAS, B20 e híbridos, os fatores de emissão foram definidos 

conforme valores e proporções sugeridas no relatório "Alternativas tecnológicas 

para ônibus no Rio de Janeiro" da COPPE de 2012, que foram extensamente 

investigados pela COPPE junto aos fabricantes de veículos e de novas tecnologias e 

combustíveis. 
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b. Pela ausência de melhor informação local, considerou-se, para as alternativas 

energéticas, a mesma variação relativa de CO2 entre os veículos 

(básico/Padron/articulado/biarticulado) da alternativa diesel. 

c. Embora a fonte de geração da rede elétrica para tração em transporte coletivo não 

seja 100% hidráulica, pela baixa participação das usinas térmicas, e 

principalmente, porque considerou-se apenas as emissões de CO2 relacionadas 

com o uso final da energia no veículo, assume-se como nula a emissão de CO2 para 

os veículos elétricos. 

d. Ônibus a diesel P7 da frota original não são substituídos, mas passam a operar no 

cenário das alternativas usando B20. 

e. Ônibus biarticulados não-P7 serão substituídos por veículos similares com 

motores P7 convencionais operando com B20. 

f. Ônibus articulados não-P7 serão substituídos por bateria, híbridos e por P7 

operando com B20. 

g. Ônibus a GAS equipados com motor do ciclo Otto dedicados ao gás foram 

incluídos entre as alternativas considerando sua operação com gás natural ou 

biometano.. 

h. Ônibus básicos não-P7 e os Padron serão substituídos por qualquer alternativa: 

veículos P7 movidos a B20, GAS, ônibus híbridos, elétricos a bateria, ônibus com 

motor diesel movidos a etanol aditivado ou trólebus. 

i. Embora a ferramenta de cálculo das emissões disponha da possibilidade de 

simular emissões de alternativas de menor impacto poluidor baseadas no uso de 

ônibus Euro 5 (P7) usando diesel comercial convencional, decidiu-se por não usar 

essa alternativa nas simulações, tendo em vista que se trata de um estudo de 

"alternativas energéticas" ao diesel convencional. 

3.4. Lógica da simulação e limitações 

3.4.1. Definição dos percentuais da frota substituta de cada alternativa 
energética 

A partir do número de veículos de cada subgrupo da frota original, formado por 

veículos de mesma categoria e classe tecnológica (sub-frota), conforme informado 

por órgãos locais de transporte (ou conforme sugerido pelos autores deste estudo, 

quando esses números detalhados não eram disponíveis), foram definidos os 

percentuais dos veículos substitutos de cada alternativa energética, numa primeira 

aproximação sugerida pelos membros da Comissão de Transporte e Meio Ambiente 

da ANTP. Isso foi feito considerando as condições locais, como tamanho da cidade, 
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perfil atual da frota e custo previsível da substituição e disponibilidade dos veículos 

propostos no mercado. Essa operação se repetiu para cada sub-frota a ser substituída 

em cada cidade (ou conjunto de cidades) objeto do estudo. 

3.4.2. Classes tecnológicas de veículos pesados a diesel -  
classificação Euro e Proconve 

Para que seja possível selecionar adequadamente os fatores de emissão médios dos 

diferentes tipos de veículos a diesel convencional, em certos casos, é necessário 

conhecer a correta correspondência entre as classes tecnológicas dos veículos 

definidas na metodologia européia e aquelas existentes na frota comercializada no 

Brasil, segundo a legislação ambiental brasileira. 

A partir da análise das características tecnológicas dos diferentes tipos de veículos 

equipados com motores do ciclo Otto (L - leves) e Diesel (P - pesados), segundo as 

sucessivas fases do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores - Proconve, foi definida a tabela 3, que apresenta a correspondência 

entre as classes tecnológicas de emissões brasileiras e as européias. 

No presente estudo, serão utilizados apenas os fatores de emissão "brasileiros" 

utilizados em estudos oficiais relacionados com os ônibus urbanos; esses fatores estão 

disponibilizados na internet pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Cetesb. 

Alternativamente, no caso de estudos relacionados com frotas de outros países, 

poderiam ser também utilizados outros fatores de emissão disponíveis, bastando 

substituir os fatores dos órgãos oficiais brasileiros pelos fatores de emissão da 

metodologia europeia conhecida por Copert, amplamente utilizada em estimativas 

dessa natureza. 

O anexo 1 apresenta as tabelas com os fatores de emissão dos veículos a diesel 

utilizados, conforme a metodologia brasileira publicada pelo Ministério do Meio 

Ambiente no "Primeiro Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos 

Rodoviários - 2011", complementado pelo "Relatório de Emissões Veiculares do 

Estado de São Paulo - 2014". 
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Tabela 3 
Correspondência entre as classes tecnológicas de veículos brasileiros e europeus 

Categoria de veículo 
Ano de 
fabricação 

Classe tecnológica 

Brasil Euro 

Veículo leve passageiro carburado 
 

Até 1991 L1 ECE 15/04 

Veículo leve passageiro  
com controle não avançado 

1992 - 1996 L2 Euro 1 

Veículo leve passageiro  
com controle avançado 

1997  - 2011 L3 + Euro 3 

Veículo comercial leve diesel Até 1995 P1 Convencional 

1996 - 1999 P2; P3 Euro 1 

2000 - 2005 P4 Euro 2 

2006 - 2011 P5 Euro 3 

Veículo pesado diesel Até 1995 P1 Convencional 

1996 - 1999 P2;P3 Euro 1 

2000 - 2005 P4 Euro 2 

2006-2011 P5 Euro 3 

Ônibus urbano diesel Até 1993 P1 Convencional 

1994 - 2003 P2;P3;P4 Euro 2 

2004 -2011 P5 Euro 3 

2012 - ...... P7 Euro 5 

Motocicletas 4 tempos  > 50 cm3 Todos Todas Todas 

Fonte: Katsis, P., Ntziachristos, L. & Mellios, G., 2012. 

3.4.3. Determinação dos fatores de emissão das alternativas energéticas 

Os fatores de emissão de poluentes locais tóxicos e de CO2 das alternativas 

energéticas apresentados no Anexo 1, foram definidos com base nos coeficientes de 

proporcionalidade extraídos do estudo da COPPE de alternativas tecnológicas para 

ônibus no Rio de Janeiro. 
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4. Resultados 

4.1. Frota atual 

A tabela 4 resume os dados da frota atual total incluindo todas as simulações feitas no 

estudo. Observa-se que 13,5% são mini e microônibus, 68,3% são ônibus básicos, 

13,5% são Padron, 4,2% são articulados e apenas 0,5% são biarticulados. 

Em relação à classe tecnológica, a tabela 5 mostra que a maioria (54,1%) é Euro 3 

(P5). 27,5% são Euro 5 (P7), mas existe ainda um número expressivo de veículos Euro 

2 (P4) (16 mil veículos, 18,4% do total). 

Tabela 4 
Frota total original a diesel utilizada no estudo 

Tipo 
Classe 

tecnológica 
Total em cidades com mais de 60 mil habitantes 

Micro P4 (Euro 2) 14.399 Total Micro 11.778 13,5 % 

P5 (Euro 3) 10.599 

P7 (Euro 5) 4.580 

Básico P4 (Euro 2) 79.221 Total Básico 59.580 68,3 % 

P5 (Euro 3) 51.066 

P7 (Euro 5) 27.482 

Padron P4 (Euro 2) 15.345 Total Padron 11.828 13,5 % 

P5 (Euro 3) 7.280 

P7 (Euro 5) 6.838 

Articulado P4 (Euro 2) 3.865 Total Articulado 3.705 4,2 % 

P5 (Euro 3) 3.029 

P7 (Euro 5) 1.931 

Biarticulado P4 (Euro 2) 451 Total Biarticulado 401 0,5 % 

P5 (Euro 3) 310 

P7 (Euro 5) 48 
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Tabela 5 
Total por classe tecnológica 

Classe tecnológica  Veículos % 

P4 (Euro2) 16.056 18,40 

P5 (Euro3) 47.267 54,10 

P7 (Euro5) 23.969 27,50 

Total geral 87.292 100,00 

4.2. Frota alternativa proposta 

Inicialmente foram usados dados detalhados de frotas de doze capitais brasileiras, 

tendo-se procedido às estimativas dos impactos nas emissões da substituição da frota 

atual. As cidades foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto 

Alegre, Manaus, Salvador, Brasília, Fortaleza, Vitória, Recife e Florianópolis. 

Além das capitais foram feitas simulações da frota do Estado do Rio de Janeiro 

(exceto capital), que permitiu a composição de uma simulação com um padrão típico 

de frota de cidades médias e pequenas. 

Simulou-se também as emissões da frota de um conjunto de cidades com mais de 60 

mil habitantes e menos de 250 mil habitantes do Sistema de Informação da ANTP 

(SI-ANTP); de um conjunto de cidades com mais de 250 mil habitantes e menos de 

um milhão de habitantes; e de um conjunto de cidades (excluídas as Capitais), com 

mais de um milhão de habitantes, com quantidades de frotas extraídas do SI-ANTP. 

Finalmente, foram realizadas simulações de uma cidade fictícia com uma frota de 

1000 ônibus, com distribuição percentual (por tipo de veículo e por classe 

tecnológica) espelhada na frota total do conjunto de cidades médias do SI-ANTP com 

mais de 250 mil habitantes e menos de um milhão. Para essa cidade fictícia foi 

realizada uma simulação de substituição da frota por alternativas tecnológicas 

energéticas de cunho "conservador", seguindo os mesmos percentuais de substituição 

para cada alternativa disponível das demais simulações. Foi também realizada outra 

simulação de cunho "otimista", com viés de substituição mais agressivo por 

tecnologias inovadoras, que aumentou substancialmente o percentual e, 

conseqüentemente, a quantidade final de ônibus híbridos e elétricos a bateria. Essas 

duas alternativas de emissões tipicamente mais baixas (no caso dos ônibus elétricos, 

emissões nulas) foram escolhidas, por haver atualmente estudos já mencionados no 

presente relatório, que indicam a plena viabilidade técnica, conveniência logística, e 

um potencial comercial competitivo com os ônibus a diesel de última geração. 
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As tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 resumem a quantidade de veículos novos alternativos 

propostos para os vários tipos de cidade. 

Tabela 6 
Frota proposta para cidades com mais de 1 milhão de habitantes, exceto capitais 

Alternativa 
energética 

Micro 
Mini 

Básico 
Midi 

Padron 
Arti-

culado 
Biarti-
culado 

Totais 

E95 0 143 8 0 0 151 

B20 1.298 6.271 661 457 7 8.694 

Gás 0 214 12 0 0 226 

Híbrido 350 1.785 60 57 0 2.252 

Elétrico a bateria 349 1.785 60 57 0 2.251 

Trólebus 0 0 0 0 0 0 

Totais 1.997 10.198 801 571 7 13.574 

Tabela 7 
Frota proposta para cidades entre 250 mil e 1 milhão de habitantes 

Alternativa 
energética 

Micro 
Mini 

Básico 
Midi 

Padron 
Arti-

culado 
Biarti-
culado 

Totais 

E95 0 158 34 0 0 192 

B20 1.690 6.975 2.782 334 0 11.781 

Gás 0 238 50 0 0 288 

Híbrido 432 1.985 253 42 0 2.712 

Elétrico a bateria 432 1.984 253 41 0 2.710 

Trólebus 0 0 0 0 0 0 

Totais 2.554 11.340 3.372 417 0 17.683 

Tabela 8 
Frota proposta para cidades entre 60 mil e 250 mil habitantes 

Alternativa 
energética 

Micro 
Mini 

Básico 
Midi 

Padron 
Arti-

culado 
Biarti-
culado 

Totais 

E95 0 129 7 0 0 136 

B20 685 5.673 624 67 0 7.049 

Gás 0 195 11 0 0 206 

Híbrido 185 1.614 57 8 0 1.864 

Elétrico a bateria 185 1.614 57 9 0 1.865 

Trólebus 0 0 0 0 0 0 

Totais 1.055 9.225 756 84 0 11.120 
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Tabela 9 
Frota proposta total das capitais 

Alternativa 
energética 

Micro 
Mini 

Básico 
Midi 

Padron 
Arti-

culado 
Biarti-
culado 

Totais 

E95 0 342 211 0 0 553 

B20 3.581 16.893 4.511 1743 394 27.122 

Gás 0 517 407 0 0 924 

Híbrido 1.297 5.533 798 389 0 8.017 

Elétrico a bateria 1.294 5.532 798 389 0 8.013 

Trólebus 0   176 112 0 288 

Totais  6.172 28.817 6.901 2633 394 44.917 

Tabela 10 
Frota proposta total das cidades acima de 60 mil habitantes, incluídas as capitais 

Alternativa 
energética 

Micro 
Mini 

Básico 
Midi 

Padron 
Arti-

culado 
Biarti-
culado 

Totais 

E95 0 772 260 0 0 1.032 

B20 7.254 35.812 8.578 2.601 401 54.646 

Gás 0 1.164 480 0 0 1.644 

Híbrido 2.264 10.917 1.168 496 0 14.845 

Elétrico a bateria 2.260 10.915 1168 496 0 14.839 

Trólebus 0 0 176 112 0 288 

Totais 11.778 59.580 11.830 3.705 401 87.294 

 

Analisando os veículos substitutos da tabela 10 que reúne toda frota do País, no 

âmbito da intervenção ambiental de cunho moderado sugerida pelos membros da 

Comissão de Meio Ambiente da ANTP observa-se que a maior quantidade de veículos 

corresponde ao uso de B20 (biodiesel), com 63% do total, seguido pelas tecnologias 

de ônibus híbridos e elétricos a bateria com percentuais de participação de cerca de 

17% cada uma. 

Ressalte-se, entretanto, que esses números não devem ser encarados como uma 

sugestão de melhores práticas de intervenção ambiental em frotas de ônibus para 

tomadores de decisão. Trata-se apenas de uma das simulações possíveis, que 

pretende ilustrar o potencial da ferramenta de simulação de emissões comparativas 

de frotas que sofrem intervenções ambientais diversas, substituindo a frota a diesel, 

ou uma parcela desta, por unidades que causam menor impacto ao meio ambiente 

com emissões atmosféricas reduzidas. 
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4.3. Redução das emissões 

A tabela 11 mostra a quantidade total de emissões nas condições atuais e nas 

condições propostas com a nova frota de ônibus para diversos conjuntos de cidades e 

para todo conjunto de cidades que constam no Sistema de Informação da ANTP. 

Observa-se que a redução das emissões de poluentes locais pode chegar nesta 

aproximação conservadora da intervenção ambiental, a cerca de 90% para o MP e 

74% para os NOx. Isso representa para os cidadãos, um enorme salto de qualidade no 

sentido da melhoria da qualidade do ar urbano e proteção à saúde pública. Para o 

CO2, principal responsável pelas mudanças climáticas, a redução neste caso pode 

chegar, com esta única intervenção de caráter conservador, a cerca de 36%; isso 

representa um esforço de mitigação da mesma ordem do compromisso legal nacional 

assumido internacionalmente pelo Brasil em 2009 na política nacional de proteção 

do clima. 

A tabela 11 também apresenta os resultados individualizados por grupos das cidades 

do Sistema de Informação da ANTP de porte pequeno (cidades com menos de 60 mil 

habitantes), médio (cidades com população entre 250 mil e um milhão de habitantes) 

e grande (cidades com mais de um milhão de habitantes, exceto as capitais simuladas 

individualmente neste estudo). 

Tabela 11 
Redução das emissões, no total e por grupo de população 

Grupo de 
população 

Situação 
Emissões (ton/ano) 

CO HC NOx MP CO2 

Soma de capitas Alternativa 1.193 45,44 6.095 38 2.701.298 

BAU 4.437 633,92 23.145 395 4.217.677 

Redução (%) 73,11 92,83 73,66 90,25 35,95 

Mais de 1 milhão 
de habitantes 

Alternativa 367 14,24 1.890 11 791.816 

BAU 1.230 178 6.511 109 1.200.317 

Redução (%) 70,13 92,00 70,97 88,99 34,03 

Entre 250 mil e  
1 milhão de 
habitantes 

Alternativa 4874 18,76 2.531 15 1.099.065 

BAU 1.563 225 8284 137 1.625.025 

Redução (%) 68,82 91,67 69,44 88,35 32,37 

Menos de  
250 mil 
habitantes 

Alternativa 312 11,08 1.589 10 639.981 

BAU 1.027 149 5.459 91 976.830 

Redução (%) 69,55 92,57 70,89 88,98 34,48 

Mais de 60 mil 
habitantes com 
capitais 

Alternativa 2.360 89,52 12.106 76 5.232.160 

BAU 8.257 1.186 43.399 733 8.019.850 

Redução (%) 71,41 92,45 72,11 89,55 34,76 
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A tabela 12 apresentada a seguir apresenta o resultado da simulação das emissões 

para o caso da substituição de frota de uma cidade fictícia com uma frota original a 

diesel de 1000 ônibus, distribuídos entre tipos de veículos e classes tecnológicas 

(idade), segundo proporções similares à frota do conjunto de cidades médias do 

sistema de informação da ANTP. 

Esta simulação foi realizada segundo percentuais de substituição de frota por 

alternativas de menor impacto poluidor dentro do mesmo espírito conservador das 

demais simulações deste estudo; a simulação foi repetida considerando um 

percentual mais arrojado de substituição dos veículos a diesel, incrementando a frota 

substituta com mais unidades híbridas e elétricas a bateria. 

Os resultados indicam que, neste caso, houve um aumento do potencial de mitigação 

das emissões de CO2 fóssil, de 32% para 49%. Uma vez que os estudos mais recentes 

indicam que essas novas tecnologias de ônibus já disponíveis no mercado brasileiro 

apresentam maior competitividade em relação ao ônibus convencional a diesel de 

última geração, caberá quando da tomada de decisão, avaliar a possibilidade de sua 

adoção para atendimento das crescentes demandas legais e políticas focadas no 

atendimento de metas concretas de mitigação de poluentes locais e globais. 

Tabela 12 
Redução das emissões em cidade com frota de mil ônibus  

Intervenção Situação 
Emissões (ton/ano) 

CO HC NOx MP CO2 

Substituição 
conservadora 

Alternativa 27,5 1,06 143,2 0,90 62.170 

BAU 88,4 12,74 468,5 7,7 91.949 

Redução (%) 68,8 91,6 69,4 88,3 32,3 

Substituição  
arrojada 

Alternativa 22,3 0,8 102,3 0,6 46.469 

BAU 88 13 469 8 91.949 

Redução (%) 74,7 93,2 78,1 91,4 49,4 

4.4. Estimativa do custo da substituição 

A tabela 13 resume a estimativa de custos da substituição dos veículos atuais. O valor 

total da compra é de R$ 35 bilhões. Considerando que os veículos usados a serem 

substituídos valem 30% dos novos, os gastos líquidos seriam de R$ 24,7 bilhões. 
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Tabela 13 
Custo da substituição pelos novos veículos 

Item 
Valor 

(R$ milhões) 

Custo da troca 35.275 

Valor veículos usados 10.582 

Custo líquido 24.692 

 

A renovação de veículos está prevista nos contratos de operação e os valores cobrados 

dos passageiros contêm uma parcela de depreciação com este objetivo. No entanto, 

esta parcela é calculada para substituir os veículos atuais por veículos semelhantes 

mais novos. Isto significa que a troca por veículos tecnologicamente diferentes dos 

atuais demandará recursos adicionais. A origem e a magnitude destes recursos devem 

ser estudadas cuidadosamente, para permitir uma substituição dos veículos que traga 

os benefícios ambientais estimados. 
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5. Conclusões 

O estudo mostrou que uma intervenção ambiental mediante troca de veículos por 

unidades novas menos poluentes e/ou simplesmente pelo uso de combustíveis mais 

limpos em lugar do diesel nos cerca de 87 mil ônibus que hoje circulam nas cidades 

brasileiras com mais de 60 mil habitantes, pode ser feita usando várias tecnologias 

diferentes. A partir de critérios definidos na Comissão de Transporte e Meio 

Ambiente da ANTP, a substituição foi organizada de forma a refletir ao máximo 

possível as escolhas que seriam feitas pelos responsáveis pela operação de sistemas 

de ônibus nas cidades do Brasil, uma vez que fossem criadas condições favoráveis à 

introdução de tecnologias alternativas. 

Foram consideradas as características das frotas existentes, tendo sido definidas as 

tecnologias que as poderiam substituir, usando critérios sobre o nível tecnológico atual, 

a disponibilidade no mercado de novas tecnologias e o provável custo de aquisição. 

Em qualquer frota selecionada, a substituição de uma grande quantidade de veículos de 

classe tecnológica Euro 2 (P4) e Euro 3 (P5), por unidades Euro 5 (P7) movidos a B20 ou 

por outras alternativas como o GAS, E95, híbridos, elétricos a bateria e trólebus, 

resultaram em reduções nas emissões de NOx da ordem 70% e de material particulado 

da ordem de 90%, o que corresponde a um benefício ambiental local de extrema 

importância para a saúde pública, dada a grande quilometragem total rodada pelos 

ônibus urbanos e pela sua proximidade com a população exposta a essas emissões. 

A quantidade de ônibus a etanol E95, nas simulações realizadas, foram 

involuntariamente restringida por decisão consensual dos membros da Comissão de 

Meio Ambiente da ANTP, essencialmente por não haver um grande número de ônibus 

Padron na frota original, havendo maior quantidade de ônibus básicos na maior parte 

das frotas objeto do estudo, bem como pelos resultados de maiores custos operacionais 

reportados pela SPTrans no âmbito do Programa Ecofrota. Isso fez com que o 

percentual dessa alternativa tecnológica fosse relativamente baixo no mix final da frota 

total substituta. Não obstante, a ferramenta de cálculo desenvolvida para o propósito 

deste estudo permite fazer quaisquer estimativas de substituição de frota desejada, 
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com percentuais maiores ou menores de qualquer tipo de tecnologia. Lembre-se, que 

os percentuais sugeridos pela Comissão de Meio Ambiente é reflexo de uma decisão 

pontual e não deve ser encarado como uma sugestão de substituição de frota para 

tomadores de decisão. Os números utilizados foram sugeridos apenas para realização 

de um teste inicial da ferramenta de cálculo de emissões em frotas de ônibus. 

A maioria das simulações deste estudo foi realizada de modo conservador e uma das 

simulações (para uma cidade fictícia com frota de 1000 ônibus) foi repetida, 

considerando um percentual um pouco mais agressivo de substituição dos veículos a 

diesel, incrementando a frota substituta com mais unidades híbridas e elétricas a 

bateria. Os resultados indicaram um aumento do potencial de mitigação das emissões 

de CO2 fóssil, de cerca 32% para 49%. 

Uma que essas novas tecnologias de ônibus já disponíveis no mercado brasileiro, 

segundo recentes estudos, podem apresentar maior competitividade em relação ao 

ônibus convencional a diesel de última geração cabe avaliar a possibilidade de sua 

adoção para atendimento das crescentes demandas legais e políticas focadas no 

atendimento de metas concretas de mitigação de poluentes locais e globais. 

Por último, o estudo mostrou que a substituição dos veículos é financeiramente 

possível em prazos razoáveis, quando se compara o custo da substituição com a 

arrecadação dos sistemas de ônibus. 
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Anexos 

Anexo 1 
Fatores de emissão 

1A. Fatores de emissão de ônibus convencionais a diesel 

FE Mini/Micro  (g/km) 

Ano Fase Proconve CO HC NOx MP CO2 

Até 2005 P4 (Euro 2) 1,41 0,38 9 0,166 790 

2006 a 2011 P5 (Euro 3) 1,18 0,13 4,88 0,09 790 

2012 - P7 (Euro 5) 0,13 0,03 1,22 0,01 790 

FE Midi/Básico (g/km) 

Ano Fase Proconve CO HC NOx MP CO2 

Até 2005 P4 (Euro 2) 1,41 0,38 9 0,166 1.168 

2006 a 2011 P5 (Euro 3) 1,68 0,21 8,48 0,15 1.168 

2012 - P7 (Euro 5) 0,54 0,0147 2,69 0,0209 1.168 

FE Padron (g/km) 

Ano Fase Proconve CO HC NOx MP CO2 

Até 2005 P4 (Euro 2) 1,41 0,38 9 0,166 1.643 

2006 a 2011 P5 (Euro 3) 1,68 0,21 8,48 0,15 1.643 

2012 - P7 (Euro 5) 0,54 0,0147 2,69 0,0209 1.643 

FE Articulado (g/km) 

Ano Fase Proconve CO HC NOx MP CO2 

Até 2005 P4 (Euro 2) 1,41 0,38 9 0,166 2.072 

2006 a 2011 P5 (Euro 3) 1,68 0,21 8,48 0,15 2.072 

2012 - P7 (Euro 5) 0,54 0,0147 2,69 0,0209 2.072 

FE Biarticulado (g/km) 

Ano Fase Proconve CO HC NOx MP CO2 

Até 2005 P4 (Euro 2) 1,41 0,38 9 0,166 2.312 

2006 a 2011 P5 (Euro 3) 1,68 0,21 8,48 0,15 2.312 

2012 - P7 (Euro 5) 0,54 0,0147 2,69 0,0209 2.312 

Fonte: Cetesb, 2014. 
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- Os fatores de emissão de poluentes para ônibus e microônibus foram obtidos a 

partir da tabela completa de fatores médios de emissão fornecidos à ANTP em 

Setembro/2014 pela Cetesb, e são os mesmo utilizados no inventários de emissões 

oficiais de fontes móveis do Estado de São Paulo. 

- Pelo fato de haver valores diferentes para os fatores médios de emissão de poluentes 

(não incluindo o CO2) de acordo com o ano de fabricação, dentro da mesma classe 

tecnológica, para que as estimativas de ganhos ambientais sejam feitas de modo 

mais conservador, assume-se que os valores de emissão são os correspondentes aos 

veículos mais novos. 

- No caso dos microônibus, por não haver fatores de emissão para os veículos mais 

velhos, assume-se que seus fatores de emissão (não incluindo o CO2) sejam os 

mesmo dos ônibus convencionais. 

- Para conversão dos valores dos fatores de consumo informados pela Cetesb em g 

Diesel/km para Fator de Emissão de CO2 em g CO2/km, foi utilizado o fator de 3,2, 

ou seja, para cada grama de Diesel consumido são emitidas 3,2 g de CO2. Esse fator 

com origem na estequiometria da combustão, é extraído da metodologia do 

Inventário Nacional de Emissões Veiculares do MMA. 

- Os fatores de consumo de diesel fornecidos pela Cetesb e utilizados no inventário do 

Estado de São Paulo foram fornecidos para os veículos dos anos de 2008 a 2014. 

Para os veículos mais antigos que 2008, serão utilizados os mesmos fatores de 

consumo e de emissão de CO2. 

- Os dados da cidade de São Paulo para o ano de 2012 mostraram valores de emissão 

de CO2 diferenciados para os ônibus básicos e Padron. Assim, optou-se por usar 

esses valores diferenciados para esses dois tipos de ônibus, e descartar o uso de um 

único valor para ônibus urbanos conforme a tabela da Cetesb de 2014. 
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1B. Fatores de emissão de ônibus com tecnologia e combustíveis alternativos 

Fatores de Emissão de ônibus P7 (Euro 5)  
com mistura Diesel 20% Biodiesel (B20) (g/km) 

Tipo FE_CO FE_HC FE_NOx FE_MP FE_CO2 

Micro 0,12 0,030 1,22 0,008 665 

Básico 0,50 0,015 2,69 0,017 984 

Padron 0,50 0,015 2,69 0,017 1.384 

Articulado 0,50 0,015 2,69 0,017 1.745 

Biarticulado 0,50 0,015 2,69 0,017 1.947 

Fatores de Emissão de ônibus a GNV ou Biometano (Gás) 

Tipo FE_CO FE_HC FE_NOx FE_MP FE_CO2 

Micro nd nd nd nd nd 

Básico 0,01 0,0128 2,69 0,0105 1.154 

Padron 0,01 0,0128 2,69 0,0105 1.624 

Articulado nd nd nd nd nd 

Biarticulado nd nd nd nd nd 

Fatores de Emissão de ônibus P7 híbrido (HBR) 

Tipo FE_CO FE_HC FE_NOx FE_MP FE_CO2 

Micro 0,13 0,03 0,61 0,005 470 

Básico 0,54 0,015 1,345 0,01045 695 

Padron 0,54 0,015 1,345 0,01045 978 

Articulado 0,54 0,015 1,345 0,01045 1.233 

Biarticulado 0,54 0,015 1,35 0,0105 1.376 

Fatores de Emissão de ônibus etanol aditivado - ciclo Diesel (E95) 

Tipo FE_CO FE_HC FE_NOx FE_MP FE_CO2 

Micro nd nd nd nd nd 

Básico 0,04 0,002 2,29 0,01045 0 

Padron 0,04 0,002 2,29 0,01045 0 

Articulado nd nd nd nd nd 

Biarticulado nd nd nd nd nd 

Nota: Para os veículos E95, Gás, B20 e híbridos os fatores de emissão foram definidos conforme 
valores e proporções sugeridas no documento PET/COPPE/UFRJ. 
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Anexo 2 
Custo unitário de veículos novos (R$/veículo) 

Tipo Micro Básico Padron Articulado Biarticulado 

E95  416.000 416.000   

B20 291.200 416.000 416.000 677.300 720.000 

EUR5 291.200 416.000 416.000 677.300 720.000 

Gás  416.000 416.000   

Híbrido 265.916 379.880 379.880 677.300  

Elétrico a bateria 282.800 404.000 404.000 677.300  

Trólebus   404.000 677.300  

Fonte: PET/COPPE/Fetranspor e ANTP, 2012. 
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