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RESENHA: 

O Projeto Diesel de Cana - Rumo a 2016 contemplou uma frota de 40 ônibus 
urbanos que operam no município do Rio de Janeiro, sendo que 20 ônibus utilizaram a 
mistura AMD30 (30% de diesel renovável de cana e 70% de B5) e 20 ônibus utilizam 
somente o diesel metropolitano (B5) visando servir como base para a comparação. 

PALAVRAS CHAVE:  diesel de cana, ônibus, emissões atmosféricas, eficiência 

INTRODUÇÃO 

No mundo todo o transporte responde pelo consumo de mais de 50% dos derivados 
de petróleo (IEA, 2010). No Brasil, no ano de 2009, aproximadamente 87% das viagens 
realizadas por modos coletivos de transporte de passageiros ocorreu por meio do uso de 
ônibus movidos a óleo diesel de petróleo (ANTP, 2009), responsáveis pela emissão de 27,8 
milhões de toneladas de CO2 (MMA, 2011). Visando minimizar os impactos ambientais 
causados pelo seu uso e ao mesmo tempo ampliar a segurança energética da nação, o país 
avança na busca por novas alternativas energéticas.  

Neste contexto, fontes alternativas de energia vêm sendo pesquisadas e 
disponibilizadas no Brasil. Em particular, destacam-se os biocombustíveis (biodiesel 
produzido a partir de óleos vegetais e sebo bovino e óleo diesel produzido a partir da cana 
de açúcar), que podem ser utilizados associados ou não ao óleo diesel de petróleo. No 
Brasil, o biodiesel já possui tecnologia consolidada e vantagens e desvantagens conhecidas.  

Já o diesel de cana apresenta-se como uma nova alternativa energética que possui 
potencial de redução de emissão de dióxido de carbono em até 90% (Amyris, 2012). Por ser 
um hidrocarboneto, o diesel de cana apresenta ainda uma grande vantagem em relação a 
outras fontes alternativas de energia, pois não requer alteração mecânica nos motores. 

O Projeto Diesel de Cana - Rumo a 2016, analisou ao longo de 12 meses 
(fevereiro/2012 a janeiro/2013) o desempenho de uma frota de 20 ônibus urbanos utilizando 
uma mistura de 65% de óleo diesel de petróleo, 5% de biodiesel e 30% de diesel de cana-
de-açúcar (AMD30) e uma frota similar de ônibus urbanos utilizando mistura de 95% de óleo 
diesel de petróleo, 5% de biodiesel (B5), considerando aspectos técnicos – logística, 
abastecimento e desempenho da tecnologia; aspectos financeiros – investimentos e custos 
operacionais adicionais e aspectos ambientais - emissões de poluentes.  

A proposta é subsidiar o governo, as entidades e empresas do setor de transporte na 
definição de estratégias e implantação de tecnologias que sejam vantajosas para sociedade, 
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poder público e operadores, visando à redução dos impactos ambientais do setor de 
transportes, bem como à redução de custos operacionais e à inclusão social – bases para a 
promoção do desenvolvimento sustentável no país. 

 

DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES 

 

A frota de ônibus urbanos considerada para a realização deste teste é composta de 
40 ônibus urbanos Tipo I (motor dianteiro, transmissão mecânica, suspensão por molas, 
carroceria com duas portas e capacidade para 80 passageiros) com chassi OF-1722LA 
(Mercedes Benz), sendo 28 veículos do ano/modelo 2011/2011 e 12 do ano/modelo 
2011/2012. Estes veículos possuem carroceria da marca/modelo Marcopolo/Torino (21 
veículos) e Caio/Apache VIP (19 veículos) e devem atender aos limites de emissão 
estabelecidos pelo PROCONVE 5 (P5). 

Dos quarenta ônibus considerados no teste, vinte veículos utilizaram a mistura 
denominada de AMD30, composta de 70% de B5 (diesel B_S50 – 50 ppm de enxofre e 5% 
de biodiesel conforme regulamentação ANP65/2011 da Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis e normativa CNPE06/2009 do Ministério de Minas e Energia) e 
30% de diesel de cana (AMD100) e os outros vinte ônibus urbanos utilizaram a mistura de 
95% de óleo diesel de petróleo e 5% de biodiesel (B5), esta última considerada como frota 
de referência ou frota “sombra”. Estes veículos atuam em duas linhas de serviço (409 e 
125), conforme Tabela 1, sendo operados e monitorados pela antiga Viação Saens Peña 
S.A. 

A linha 409 é uma linha regular, Saens Pena - Jardim Botânico (Horto), que parte da 
Praça Gabriel Soares, na Tijuca, passando pelos bairros do Estácio, Lapa, Flamengo e 
Botafogo, chegando à Rua Othon Bezerra de Melo, no Jardim Botânico com distância 
aproximada de 23,2 km (ida) e 21,4 km (volta). O itinerário de ida e volta encontra-se 
representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Percurso realizado na linha 409.  Fonte: Google Maps (2012). 
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Já a linha 125, Central - Praça General Osório é circular, partindo do terminal de trem 
da Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em direção à Praça General 
Osório, em Ipanema, passando pela Lapa, Aterro do Flamengo e Copacabana e 
apresentando um percurso com distância aproximada de 25,8 km (ida) e 17,4 km (volta). A 
Figura 2 apresenta seu itinerário de ida e volta. 

 

Figura 2 - Percurso realizado na linha 409.  Fonte: Google Maps (2012). 

Para a comparação dos veículos abastecidos com AMD30 e B5 o presente estudo  
considerou as seguintes medidas e atributos de desempenho. 

 Medidas de desempenho:  

 Rendimento do combustível (km/l)  

 Consumo específico do combustível (l/pass.km);  

 Opacidade dos gases de escapamento dos motores (m-1).  

 Atributos de desempenho:  

 Desempenho dos veículos;  

 Operação e manutenção dos veículos em teste;  

 Análise do óleo lubrificante do motor;  

 Caracterização dos combustíveis AMD30 e AMD100;  

 Teste de durabilidade do motor.  

O rendimento do combustível, em km/l, foi obtido com base na relação entre a 
quilometragem que cada veículo rodou entre abastecimentos e o volume abastecido em 
cada veículo. O consumo específico considerou a relação entre o consumo médio (l/km) e a 
média de passageiros por viagem (l/pass.km).  

  A medição da opacidade dos gases de escapamento dos motores foi realizada 
mensalmente pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do 
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Rio de Janeiro (FETRANSPOR) em cada um dos veículos em estudo. Esta medição foi 
realizada conforme norma NBR 13037 da ABNT.  

A análise de desempenho dos veículos foi realizada em dois veículos da frota em 
teste, um utilizando AMD30 e outro utilizando B5. O desempenho foi analisado a partir da 
rotação do motor, do torque e da utilização de marchas para cada um dos dois veículos 
monitorados ao longo de aproximadamente dois meses por meio de equipamentos de 
medição embarcados. Este teste foi realizado pelo fabricante do chassi dos veículos 
(Mercedes-Benz do Brasil Ltda).  

  A operação e a manutenção da frota utilizada no teste foram constantemente 
monitoradas pela Viação Saens Peña S.A., que reportou os casos de paradas, defeitos e 
necessidade de manutenção dos veículos que compõem a frota em estudo quando estes 
ocorrem.  

  A análise do óleo lubrificante do motor dos veículos em teste foi realizada por meio 
de amostras coletadas dos motores de oito veículos da frota utilizada no teste, sendo quatro 
veículos utilizando AMD30 e quatro veículos utilizando B5. A análise do óleo lubrificante foi 
realizada pela Shell Brasil S.A. por conta do fabricante do chassi dos veículos (Mercedes-
Benz do Brasil Ltda). Os mesmos veículos tiveram seus motores acompanhados para a 
realização do teste de durabilidade dos motores que foi realizado pela fabricante do chassi 
dos veículos (Mercedes-Benz do Brasil Ltda).  

  Além do especificado acima, estava previsto o recebimento de amostras mensais do 
combustível AMD100 e AMD30. Foram recebidas duas amostras do combustível AMD100 e 
retiradas 12 amostras de AMD30 do tanque de armazenamento instalado na Viação Saens 
Peña S.A. Essas amostras foram analisadas pelo Laboratório de Análise de Combustíveis 
da COPPE/UFRJ (COPPEComb), de forma a obter a caracterização dos combustíveis 
utilizados.  

  Foram analisados os resultados obtidos referentes a 12 meses de teste 
(fevereiro/2012 a janeiro/2013) para as medidas de desempenho e para os atributos de 
desempenho considerados neste projeto. 

Os veículos foram operados e monitorados pela antiga Viação Saens Peña S. A., 
que foi responsável pela medição e coleta dos dados de volume abastecido de combustível, 
distância percorrida entre abastecimentos, viagens realizadas por veículo por dia, 
passageiros transportados por veículo por dia e apontamento quanto a ocorrências notáveis 
de operação e manutenção dos veículos em teste.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados recebidos foram tratados estatisticamente para o caso do rendimento 
[km/l], consumo específico [l/pass.km] e opacidade [m-1]. Os demais dados e informações 
foram recebidos e consolidados. 

Rendimento [km/l] e consumo específico [l/pass.km] 

Foram coletados dados de consumo de combustível, quilometragem rodada, número 
de viagens realizadas e número total de passageiros transportados para vinte ônibus 
movidos a AMD30, sendo dez desses ônibus pertencentes à linha 409 e dez pertencentes à 
linha 125. Para comparação, foram coletados os mesmos dados para vinte ônibus movidos 
a B5, sob as mesmas condições de operação nas mesmas linhas dos ônibus abastecidos 
com AMD30.  



Para que se possa alcançar a abrangência do teste, a Tabela 1 apresenta os valores 
acumulados de consumo de combustível e quilometragem percorrida pelos veículos. 

Tabela 1- Abrangência dos testes. 

Volume Total de B5 [l] 599.086,64 

Volume Total de AMD30 [l] 587.488,56 

Volume Total de AMD100 [l] 176.246,57 

Quilometragem Total da Frota Consumindo B5 1.595.178,05 

Quilometragem Total da Frota Consumindo AMD30 1.567.418,25 

Quilometragem Total do teste [km] 3.162.596,30 

 

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados obtidos para o rendimento [km/l] e para o 
consumo específico [l/pass.km] após tratamento estatístico



Tabela 2 - Resultados mensais do período de fevereiro a julho de 2012. 

Itens analisados 
fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 

AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 

Rendimento 
[km/l] 

Mínimo 2,606 2,607 2,637 2,606 2,623 2,633 2,642 2,63 2,674 2,678 2,653 2,634 

Médio 2,634 2,641 2,677 2,632 2,659 2,665 2,687 2,663 2,706 2,713 2,681 2,66 

Máximo 2,661 2,674 2,716 2,657 2,696 2,697 2,731 2,695 2,739 2,747 2,709 2,686 

Consumo 
específico 
[l/pass.km] 

Mínimo 0,0137 0,01402 0,00637 0,00644 0,00464 0,00472 0,00432 0,00454 0,00576 0,0058 0,00607 0,00613 

Médio 0,01401 0,01439 0,00659 0,00658 0,00477 0,00485 0,00448 0,00465 0,0059 0,00595 0,0062 0,00625 

Máximo 0,01433 0,01476 0,00681 0,00672 0,00491 0,00498 0,00464 0,00476 0,00604 0,0061 0,00634 0,00639 

Desvio 
padrão 0,00032 0,00037 0,00022 0,00014 0,00013 0,00013 0,00016 0,00011 0,00014 0,00015 0,00014 0,00013 

%erro 2,26% 2,55% 3,36% 2,10% 2,78% 2,67% 3,48% 2,41% 2,36% 2,53% 2,20% 2,08% 

Erro 0,00032 0,00037 0,00022 0,00014 0,00013 0,00013 0,00016 0,00011 0,00014 0,00015 0,00014 0,00013 

 

Tabela 3 - Resultados mensais do período de agosto a janeiro de 2013 

Itens analisados 
ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 Acumulado 

AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 AMD B5 

Rendimento 
[km/l] 

Mínimo 2,606 2,58 2,602 2,615 2,614 2,619 2,641 2,653 2,674 2,672 2,804 2,764 2,674 2,662 

Médio 2,651 2,621 2,64 2,641 2,642 2,648 2,678 2,686 2,706 2,703 2,858 2,796 2,685 2,672 

Máximo 2,697 2,662 2,678 2,666 2,669 2,676 2,715 2,719 2,739 2,733 2,912 2,829 2,696 2,681 

Consumo 
específico 
[l/pass.km] 

 

Mínimo 0,00918 0,00935 0,0056 0,00555 0,00559 0,00558 0,00452 0,00468 0,00459 0,00464 0,00449 0,0046 0,00566 0,00578 

Médio 0,00949 0,00966 0,00576 0,00566 0,00571 0,00571 0,00464 0,00479 0,0047 0,00475 0,00467 0,00471 0,00571 0,00583 

Máximo 0,00981 0,00997 0,00593 0,00577 0,00584 0,00583 0,00477 0,00491 0,00482 0,00486 0,00486 0,00482 0,00576 0,00587 

Desvio 
padrão 0,00032 0,00031 0,00017 0,00011 0,00012 0,00012 0,00013 0,00012 0,00011 0,00011 0,00018 0,00011 0,00005 0,00004 

%erro 3,33% 3,22% 2,90% 1,93% 2,18% 2,17% 2,75% 2,47% 2,42% 2,35% 3,88% 2,34% 0,83% 0,71% 

Erro 0,00032 0,00031 0,00017 0,00011 0,00012 0,00012 0,00013 0,00012 0,00011 0,00011 0,00018 0,00011 0,00005 0,00004 



Opacidade dos gases de escapamento dos motores  

Foram analisados os dados de leitura de opacidade, medidos para os quarenta ônibus 
em estudo, obtidos pelas vistorias mensais referentes ao período de fevereiro/2012 a 
janeiro/2013. Foram calculados a média e o desvio padrão para as leituras de opacidade m 
das emissões de escapamento, tanto para os ônibus abastecidos com AMD30 quanto para os 
ônibus abastecidos com B5.  

  A partir da Figura 3 é possível verificar que os veículos abastecidos com AMD30 
apresentaram valores de opacidade, em média, 0,77% menores do que os abastecidos com 
B5 para o período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, com exceção dos meses de julho, 
setembro e novembro, em que a opacidade medida para os veículos abastecidos com AMD30 
foi 26,41%, em julho, 4,68%, em setembro e 0,35% em novembro, superior que à apresentada 
pelos veículos abastecidos com B5. Para os dados acumulados referentes aos veículos 
abastecidos com AMD30, em função do tamanho da amostra (n = 230), os resultados foram 
obtidos com incerteza estatística de 5,30% para nível de confiança de 95%. No caso dos 
veículos abastecidos com B5, para os dados acumulados e em função do tamanho da 
amostra (n = 237), os resultados foram obtidos com incerteza estatística de 5,03% para nível 
de confiança de 95%.  

 
 
Barras: representam as média dos resultados;├─┤: representa a incerteza expandida da média a 95 % 

de confiança. 
Figura 3 - Leitura da opacidade realizada nos veículos abastecidos com AMD30 e B5. 

Conclusões sobre a caracterização das amostras de combustível 

Os testes foram realizados com produtos que obedecem à resolução da ANP 65/2011. 
O produto da Amyris Brasil Ltda pode ser utilizado em adição ao B5, porém as conclusões 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 
Jan/F

ev 

AMD30 0,182 0,175 0,176 0,224 0,123 0,243 0,162 0,156 0,161 0,150 0,121 0,140 0,168 

B5 0,190 0,176 0,202 0,243 0,141 0,192 0,163 0,149 0,165 0,150 0,127 0,143 0,169 

0,0000 

0,0500 

0,1000 

0,1500 

0,2000 

0,2500 

0,3000 

O
p

ac
id

ad
e 



limitam-se ao teor testado de 30%, que apresentou resultados que obedecem aos limites 
estabelecidos na legislação vigente. 

Análise do óleo lubrificante  

A análise do lubrificante foi realizada pela Shell Brasil S.A. por conta da Mercedes-
Benz do Brasil Ltda. Foram retiradas amostras de óleo no período de março de 2012 a janeiro 
de 2013 de quatro veículos operando com B5 e 4 veículos  operando  com  AMD30. 

A despeito da contaminação por silício e água, que são agentes externos, 
respectivamente relacionados à contaminação por poeira e areia e a umidade, os demais 
indicadores de desgaste do motor, como metais diversos e fuligem e de desgaste do óleo, 
como a viscosidade, estavam dentro dos níveis considerados como normais não indicando 
algum tipo de desgaste mais acelerado que poderia ser atribuído ao uso de AMD30.  

 Teste de desempenho dos veículos.  

O teste de desempenho dos veículos foi realizado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 
Foram analisados dois veículos, sendo um abastecido com B5 e o outro abastecido com 
AMD30. Não se percebe diferenças nos torques, rotações do motor ou outras características 
de desempenho que pudessem evidenciar um desempenho diferenciado entre o uso de B5 e 
AMD30.  

 Operação e manutenção dos veículos em teste  

A operação e manutenção da frota utilizada no teste foram monitoradas pela antiga 
Viação Saens Peña S.A. que não relatou qualquer ocorrência relevante de operação ou 
manutenção que pudesse ser associada ao uso de AMD30.  

 Teste de durabilidade dos motores 

O teste de durabilidade dos motores foi realizado pela Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 
em motores de quatro veículos operando com B5 e quatro veículos operando com AMD30, 
sendo os mesmos que tiveram as amostras de óleo lubrificante coletadas.  

 Foi feita a inspeção visual (videoscopia) nos cilindros dos motores dos oito veículos 
imediatamente antes do início dos testes (28 e 29 de janeiro de 2012). Isto também foi feito 
imediatamente depois do término dos testes (26/01/2013), bem como a análise dos bicos 
injetores dos veículos que utilizaram AMD30. 

Verificou-se que os motores dos oito veículos inspecionados ao final do teste, tanto 
operando com AMD30 ou com B5 apresentaram boas condições de conservação, sem 
anomalias ou danos, de modo que para estes casos o uso de AMD30 não causou alterações 
na durabilidade do motor quando comparado com os que rodaram com diesel B5.  

  A análise de todas as agulhas dos bicos injetores mostrou desgaste excessivo com 
alta incidência de perda de material na área de contato do assento das agulhas (pitting). 
Apesar desse fenômeno ter sido observado em todos as agulhas dos bicos injetores, é mais 
evidente em um veículo que operou com B5, isentando o AMD30 como responsável pelo 
fenômeno. 

 

 



CONCLUSÃO 

A partir da análise dos resultados dos testes realizados por doze meses com vinte 
veículos que acumularam mais de 1,5 milhões de quilômetros consumindo pouco mais de 587 
mil litros de mistura AMD30 e uma frota com a mesma quantidade de ônibus urbanos e 
quilometragem acumulada e consumo equivalente utilizando mistura B5 verificou-se que os 
veículos abastecidos com AMD30 apresentaram, de forma agregada, rendimento em km/l 
0,49% maior e consumo específico de combustível por passageiro por quilometro 1,90% 
menor do que os veículos abastecidos com B5. Estes resultados foram obtidos com intervalo 
de variação de até 7% para um nível de significância estatística de 90%.  

Verificou-se que o rendimento [km/l] apresentou pouca variação ao longo do período 
de teste (±3,23% para o B5 e ±3,92% para o AMD30) e esta variação ocorreu de forma 
consistente, aumentando ou diminuindo para os dois combustíveis simultaneamente, o que 
ratifica a distribuição dos resultados apresentados e reforça a significância da média e do seu 
intervalo de variação.  

 Em relação à leitura de opacidade, tanto os veículos abastecidos com AMD30 como 
os veículos abastecidos com B5, apresentaram resultados menores que os limites legais, 
tendo os veículos abastecidos com AMD30 apresentado, de forma agregada, -0,59% de 
opacidade que os abastecidos com B5. Estes resultados também foram obtidos com intervalo 
de variação de até 7% da média para um nível de significância estatística de 90%.  

 Em função dos resultados apresentados, na prática, pode-se considerar que o uso de 
AMD30 apresenta resultados equivalentes ao uso de B5 no que se refere ao rendimento 
energético [km/l], consumo específico de combustível [l/pass.km] e opacidade [m-1].  

  Adicionalmente, tanto o resultado das análises das amostras de óleo lubrificante 
quanto o resultado do teste de durabilidade dos motores por meio da análise videoscópica 
comparativa (antes do início dos testes e ao final dos mesmos) não mostraram qualquer sinal 
de desgaste fora dos padrões estabelecidos e que pudessem ser atribuídos ao uso do 
AMD30.  

  O teste de desempenho de dois veículos por meio do monitoramento eletrônico 
embarcado não mostrou diferença de desempenho entre aquele que utilizou B5 e o que 
utilizou AMD30 e nenhuma diferença foi sentida pelos motoristas destes veículos.  

  Como resultado da caracterização do combustível utilizado verifica-se que o AMD30 
apresenta características que obedecem à resolução da ANP 65/2011 e conclui-se que o 
produto da Amyris Diesel do Brasil (AMD100) pode ser utilizado em adição ao B5.  
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