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RESENHA: 

 
Os resultados do estudo da matriz energética dos transportes públicos no Rio de 

Janeiro estabelecem alternativas tecnológicas que podem ser utilizadas na propulsão de 
ônibus no Rio de Janeiro nos anos de 2014, quando se realiza a Copa do Mundo de Futebol 
e 2016, quando se realizam as Olimpíadas. 
 
 
PALAVRAS CHAVE: alternativas tecnológicas, sustentabilidade, transportes públicos 
 
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 de 
passageiros realizadas por modos coletivos 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 Brasil avança na 
busca por novas alternativas energéticas e tecnologias aplicadas aos sistemas de propulsão 
de veículos rodoviários. 

Neste contexto, fontes alternativas de energia vêm sendo pesquisadas e 
disponibilizadas no Brasil. Em particular, destacam-se os biocombustíveis (etanol e óleo 
diesel, produzidos a partir da cana de açúcar e biodiesel produzido a partir de óleos vegetais 
e sebo bovino) e o gás natural, alternativas que podem ser utilizadas associadas ou não ao 
óleo diesel de petróleo. 

Além destas, sistemas alternativos de propulsão que reduzem o consumo de 
combustível (híbridos diesel-elétricos) e a utilização de ônibus articulados que consomem 
menos energia por passageiro transportado e que tem este beneficio maximizado em 
regimes operacionais que propiciam maiores velocidades médias, como no caso dos BRT 
(Bus Rapid Transit) e BRS (Bus Rapid System) sistemas em implantação no município do 
Rio de Janeiro, apresentam-se como opções aplicáveis à realidade das cidades brasileiras. 

A Fetranspor - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro congrega dez sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por 
transporte urbano, interurbano, turismo e fretamento. Esses sindicatos, por sua vez, reúnem 
208 empresas, que respondem por 81% do transporte público regular no Estado do Rio de 
Janeiro. O sistema rodoviário de transporte coletivo de passageiros neste Estado tem frota 
de 21.500 ônibus, com idade média de 4,2 anos e transporta 240 milhões de passageiros 
por mês. 

Através do seu Programa Ambiental a Fetranspor busca identificar todas as 
tendências de sustentabilidade ambiental adotadas pelo setor de transportes e vem 
incentivando sindicatos e empresas do sistema ao aprimoramento contínuo dos serviços. 

Considerando a importância de analisar a viabilidade do uso destas alternativas 
tecnológicas e a necessidade de buscar melhorias no transporte do Estado do Rio de 
Janeiro a Fetranspor em conjunto com Programa de Engenharia de Transportes da 



COPPE/UFRJ realizou um estudo para avaliar aspectos técnicos, políticos, financeiros e 
ambientais de alternativas tecnológicas para ônibus e comparar os resultados obtidos com 
as opções selecionadas para a cidade do Rio de Janeiro considerando o horizonte de tempo 
dos grandes eventos que acontecerão na cidade, como a Copa do Mundo em 2014 e as 
Olimpíadas em 2016. 

Este estudo visa subsidiar as partes interessadas quanto à disponibilidade 
tecnológica, custos de operação, impactos sociais associados, emissões e desempenho, 
além de identificar oportunidades e verificar eventuais barreiras para inserção de novas 
tecnologias na matriz energética do transporte. 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Descrição das potenciais alternativas tecnológicas de sistemas de propulsão para ônibus no 
Estado do Rio de Janeiro. 
 

Este item apresenta a descrição das diferentes tecnologias identificadas como 
potenciais alternativas de sistemas de propulsão de veículos que podem ser empregados no 
sistema de transporte coletivo por ônibus do Estado do Rio de Janeiro.  

A Tabela 1 apresenta os tipos de ônibus que são dotados de sistema de propulsão 
convencional considerados neste estudo. 
 

Tabela 1 - Tipos de ônibus dotados de sistema de propulsão convencional 

Tipo de 
ônibus Característica Oferta de 

assentos PBT Comprimento Imagem 

Articulado 

Utilizados 
preferencialmente em 
corredores segregados 
ou exclusivos e em 
linhas onde se permite 
o transporte de 
passageiros em pé. É 
composto por um carro 
trator e um reboque, 
unidos por rótula de 
articulação que 
permite livre passagem 
entre eles. 

> 45 
assentos > 14t > 15 m 

 

Ônibus 
urbano 
(Tipo 1 e 
Tipo 2) 

Utilizado em linhas 
onde se permite o 
transporte de 
passageiros em pé. Os 
ônibus tipo I 
apresentam motor 
dianteiro e os ônibus 
tipo II motor traseiro ou 
central. 

� 35 
assentos ≥ 14t � 10,5 m 

 

Ônibus 
Padron 

Utilizado em linhas 
onde se permite o 
transporte de 
passageiros em pé. 
São veículos com 
maior capacidade total 
de passageiros que os 
ônibus urbanos tipo I e 
II. 

> 35 
assentos > 16t < 14 m 

 

Fonte : D’Agosto (2012) 
 



Em 1986 o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) criou o Programa de 
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) e estabeleceu um 
cronograma para reduzir as emissões de poluentes pelos veículos automotores no Brasil. 

Até janeiro de 2012, a fase 5 do Proconve (P5), equivalente a fase EURO III da 
regulamentação européia vigorou no Brasil. Segundo Resolução nº 403 de 11 de novembro 
de 2008 publicada pelo CONAMA, à partir de janeiro de 2012 entrou em vigor o 
PROCONVE fase 7 (P7), equivalente a EURO V. 

Atualmente, a frota de ônibus do Estado do Rio de Janeiro em operação comercial é 
composta em sua maioria por ônibus com motores do ciclo Diesel que atendem a padrões 
de emissões iguais ou anteriores ao do P5 e no município do Rio de Janeiro, os ônibus 
urbanos que possuem maior representatividade na frota (cerca de 60%) são classificados 
como tipo I (veículos com motor dianteiro). 

Para atender a legislação, a partir de janeiro de 2012 todos os fabricantes de 
veículos e motores que atuam no Brasil passaram, obrigatoriamente, a produzir e equipar 
seus veículos com motores que atendam ao padrão de emissões do P7, o que implica em 
uma adequação gradativa da frota de ônibus do Rio de Janeiro para atender estas 
exigências que procuram garantir uma redução significativa da emissão de poluentes 
atmosféricos locais. 

Adicionalmente, tem-se realizado no Brasil testes com combustíveis alternativos 
(Tabela 2) em motores com padrão de emissões atmosféricas que atendem ao P5 e ao P7, 
com o intuito de identificar o potencial de redução adicional de emissão de poluentes 
atmosféricos locais proporcionada pelo uso desses combustíveis. 
 

Tabela 2 - Combustíveis alternativos 

Combustível Descrição Motor 

B5 Mistura de 95% de óleo diesel de petróelo e 
5% de biodiesel Ciclo Diesel 

B20 Mistura de 80% de óleo diesel de petróelo e 
20% de biodiesel Ciclo Diesel 

AMD10 Mistura de 90% de B5 e 10% de diesel de 
cana de açucar Ciclo Diesel 

ED95 95% de etanol e 5% de BERAID (aditivo 
precursor da detonação) Ciclo Diesel 

DG Utilização de B5 (30%) e gás natural (70%) Ciclo Diesel 

GNVD Utilização de gás natural (100%) Ciclo Otto 

Fonte : D’Agosto (2012) 
 

Cabe destacar que a redução adicional na emissão dos poluentes locais não é a 
única motivação para os testes com combustíveis alternativos, visto que a utilização de 
biocombustíveis pode contribuir também para a redução da emissão de CO2 e que estes 
podem ser utilizados como alternativa para substituir uma fonte de energia não renovável, 
como é o caso do óleo diesel de petróleo. Além disso, o uso de gás natural e 
biocombustíveis ajuda a reduzir a dependência de combustíveis derivados do petróleo no 
transporte coletivo público urbano. 

Como sistema de propulsão alternativo este estudo considerou os veículos híbridos - 
que consistem em uma combinação de dois tipos de motores, usualmente um motor de 
combustão interna e um motor elétrico. E os sistemas híbrido em série e híbrido em 
paralelo. 

A Tabela 3 sintetiza as opções de ônibus híbridos que tem potencial de 
disponibilidade no Brasil e que foram considerados neste estudo. 
 



 
Tabela 3 - Modelos de ônibus híbridos e seus combustíveis 

Montadora Modelo Tipo Ciclo do MCI Combustível Foto

Agrale Hybridus Híbrido em Série Ciclo Diesel Diesel

Eletra - Híbrido em Série Ciclo Diesel Diesel

Eletra
Plug-In Eletra - 

Itaipú
Híbrido em Série Ciclo Otto Etanol

MAN Lyon's City Hybrid Híbrido em Série Ciclo Diesel Diesel

Mercedes-

Benz

Citaro BlueTec 

Hybrid
Híbrido em Série Ciclo Diesel Diesel

Scania Hybrid Concept Híbrido em Série Ciclo Diesel Etanol

Volvo 7700 Hybrid Híbrido em Paralelo Ciclo Diesel Diesel

 
Fonte : D’Agosto (2012) 

 
METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada baseou-se na Discovery Oriented Approach, que consistiu 
em uma pesquisa baseada em revisão bibliográfica e entrevistas quantitativas e qualitativas 
com especialistas.  

A avaliação de caráter qualitativo considerou aspectos técnicos e políticos, cujos 
dados foram obtidos por meio de uma pesquisa estruturada encaminhada para onze 
especialistas que atuam no setor de transporte no Brasil. E a avaliação de caráter 
quantitativo considerou aspectos ambientais (emissão de poluentes atmosféricos locais e 
emissão de CO2) com o uso de alternativas tecnológicas. 

Os dados foram consolidados e as alternativas comparadas considerando os itens 
investimento inicial, custo de operação, emissão de poluentes atmosféricos locais (CO, HC, 
NOx e MP) e poluente atmosférico global dióxido de carbono (CO2). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A tabela 4 apresenta a comparação das tecnologias comparadas neste estudo, 
considerando aspectos financeiros - investimento incial e custo de operação ; aspectos 
ambientais - emissões de poluentes e identificação do melhor sistema para operação – 
linhas interbairros, alimentadoras e troncais. 



 
Tabela 4 - Comparação das tecnologias consideradas no estudo 

Investimento inicial
1

Custo operacional
2  CO  MP  NOx  HC CO2

[R$/unid] [%] 
6

[R$/km] [%] 
7

[g/kWh] 

[%] 
8

[g/kWh] 

[%] 
8

[g/kWh] 

[%] 
8

[g/kWh] 

[%] 
8

[g/km] 

[%] 
9

P5D veículo convencional, motor dianteiro P5 260.500,00                  3,95                           2,10         0,10          5,00         0,66           929,76     X X -

P7D  veículo convencional, motor dianteiro P7                     280.460,00                             4,02           1,50            0,02           2,00             0,46       911,88  X  X  - 

P7D_AMD10 
3  veículo convencional, motor dianteiro P7 - utilizando AMD10 

(mistura de 90% de B5 e 10% de diesel de cana) 
0,00% 0,41% -2,50% 0,00% -1,00% 0,00% -10,53%

 Incerteza quanto a disponibilidade 

de diesel de cana e ao preço de 

comercialização 

X X -

P7D_B20 
3  veículo convencional, motor dianteiro P7 - utilizando B20 

(mistura de 80% de diesel de petróleo e 20% de biodiesel) 
0,00% 0,28% -8,33% -20,00% 0,00% 0,00% -15,79% X X -

P5T veículo convencional, motor traseiro P5 292.000,00                  4,06                           2,10         0,10          5,00         0,66           929,76     X X -

P7T  veículo convencional, motor traseiro P7 315.940,00                  4,15                           1,50         0,02          2,00         0,46           911,88     X X -

P7T_DG 
4  veículo convencional, motor traseiro P7  - com kit diesel gás  6,63% -0,87% 0,00% -80,00% 0,00% 0,00% -29,60%

 Incerteza quanto ao indice de 

substituição a ser obtido 
X X -

P7T_GNVD 
4  veículo convencional, motor traseiro P7 - dedicado a GNV  9,48% 5,87% -98,67% -50,00% 0,00% -13,04% -1,14%

 Incerteza quanto ao desempenho do 

veículo e ao suprimento e preço do 

combustível 

X X -

P5P veículo padron, motor traseiro P5 365.250,00                  4,54                           2,10         0,10          5,00         0,66           1.359,78 X X X

P7P  veículo padron, motor traseiro P7 388.650,00                  4,62                           1,50         0,02          2,00         0,46           1.318,01 X X X

P7P_AMD10 
5  veículo padron, motor traseiro P7 - utilizando AMD10 (mistura 

de 90% de B5 e 10% de diesel de cana) 
0,00% 0,57% -2,14% 0,00% -0,86% 0,00% -10,53%

 Incerteza quanto a disponibilidade 

de diesel de cana e ao preço de 

comercialização 

X X X

P7P_ED95 
5  veículo padron, motor traseiro P7  - utilizando etanol 7,04% 32,02% -92,00% -50,00% -15,00% -89,13% -100,00% X X X

P7P_HS 
5  veículo híbrido em série, diesel-elétrico  67,44% 11,90% 0,00% -50,00% -50,00% 0,00% -24,17% X X -

P7P_HP 
5  veículo híbrido paralelo, diesel-elétrico 62,10% 7,13% 0,00% -50,00% -50,00% 0,00% -40,48% X X -

P5A_18m veículo articulado de 18m, P5 592.500,00                  5,45                           2,10         0,10          5,00         0,66           1.521,43 - - X

P7A_18m  veículo articulado de 18m, P7                      629.375,00                             5,56           1,50            0,02           2,00             0,46    1.455,94 - - X

P5A_21m veículo articulado de 21m, P5 704.333,33                  5,95                           2,10         0,10          5,00         0,66           1.648,25 - - X

P7A_21m  veículo articulado de 21m, P7                     746.250,00                             6,07           1,50            0,02           2,00             0,46    1.569,76 - - X

Troncais

 Incerteza quanto ao preço, 

desempenho, vida  útil e valor de 

revenda do veículo. Indicado para 

velocidades médias < 20 km/h 

1  
Considera valor médio de investimento inicial (investimento em chassi e carroceria); 

2
 Considera valor de custo operacional médio; 

3
 Percentuais calculados em função da alternativa P7D; 

4 
Percentuais calculados em função da alternativa P7T;    

5 

Percentuais calculados em função da alternativa P7P; 
6
 Valores em R$/unid para as alternativas P5D, P7D, P5T, P7T, P5P, P7P, P5A_18m, P7A_18m, P5A_21m e P7A_21m e em % para as alternativas P7D_AMD10, P7D_B20, P7T_DG, P7T_GNVD, P7P_AMD10, 

P7P_ED95, P7P_HS e P7P_HP;  
7
 Valores em R$/km para as alternativas P5D, P7D, P5T, P7T, P5P, P7P, P5A_18m, P7A_18m, P5A_21m e P7A_21m e em % para as alternativas P7D_AMD10, P7D_B20, P7T_DG, P7T_GNVD, P7P_AMD10, P7P_ED95, P7P_HS e 

P7P_HP;  
8
 Valores em g/kWh para as alternativas P5D, P7D, P5T, P7T, P5P, P7P, P5A_18m, P7A_18m, P5A_21m e P7A_21m e em % para as alternativas P7D_AMD10, P7D_B20, P7T_DG, P7T_GNVD, P7P_AMD10, P7P_ED95, P7P_HS E P7P_HP;  

9
 Valores em 

g/km para as alternativas P5D, P7D, P5T, P7T, P5P, P7P, P5A_18m, P7A_18m, P5A_21m e P7A_21m e em % para as alternativas P7D_AMD10, P7D_B20, P7T_DG, P7T_GNVD, P7P_AMD10, P7P_ED95, P7P_HS e P7P_HP;

Tecnologia Aspectos Financeiros Emissão de poluentes 

Limitações / Particularidades

Indicação para linhas

Sigla Descrição Interbairros Alimentadoras

 
 Fonte : D’Agosto (2012) 

 
 



Verificou-se que o uso de combustíveis alternativos (B20, AMD10 e GNV)  em motores 
e sistemas projetados para atender as emissões do P5, não atende aos limites de emissão de 
poluentes atmosféricos previstos para o P7, sendo neste caso indispensável a adoção de 
veículos com tecnologia que atenda aos limites de emissão do P7, os quais apresentam um 
acréscimo de 8% a 16% no investimento inicial em chassi e entre 1,4% e 3,0% no custo 
operacional (em relação aos veículos P5) . 

Benefícios ambientais significativos no que tange a redução da emissão de poluentes 
atmosféricos locais (redução de 28% de CO – monóxido de carbono, 30% de HC – 
hidrocarbonetos totais, 60% de NOx – óxidos de nitrogênio, 80% de MP – material particulado) 
são decorrentes da implantação de tecnologia que atende aos limites de emissão 
estabelecidos pelo P7. Porém, espera-se uma redução marginal (1,9% a 4%) na emissão de 
CO2 – dióxido de carbono - decorrente do uso desta tecnologia, de modo que o uso de 
combustíveis alternativos pode contribuir com reduções adicionais na emissão de poluentes 
atmosféricos locais e globais, mas não substituirá a necessidade da implantação de 
tecnologia que atenda aos limites estabelecidos pelo P7. 

As alternativas P7D_AMD10, P7D_B20 e P7P_AMD10 destacam-se por não 
necessitarem de investimentos adicionais aos já realizados pela introdução do P7, além disso, 
apresentam custo operacional igual ou pouco maior (1%) que as alternativas P7. No que 
tange aos aspectos ambientais, verifica-se que a alternativa P7P_ED95 é a que apresenta 
maior redução na emissão poluentes locais (92% de CO, 50% de MP, 15% de HC e 89% de 
NOx) e de CO2, (100%). As alternativas P7D_AMD10 e P7P_AMD10 são as que apresentam 
menor redução nos poluentes locais, enquanto a alternativa P7T_GNVD é a que representa 
menor redução (1%) na emissão deste GEE. 

A tabela 5 apresenta uma síntese da análise das tecnologias em função do custo 
operacional. Para isso foram considerados os aspectos técnicos (alta aceitação quando o 
produto existe e está disponível para uso, a cadeia de suprimento esstá estruturada e o risco 
de não conformidade e não atendimento a demanda é baixo), aspectos políticos (alta 
aceitação quando o produto for de fácil aceitação pelo operador do veículo e pelo poder 
público, tiver baixa dependência de financiamento, baixo risco associado a fabricação e uso 
do produto,  alto potencial de redução da dependência de derivados de petróleo e alto 
potencial de uso de combustíveis renováveis), emissão de poluentes locais e de CO2.  
 

Tabela 5 - Síntese da análise das tecnologias em função do custo operacional 

Linhas Aspectos 
analisados 

Tecnologias 

Opção mais adequada Opção menos adequada 

Interbairros e 
alimentadoras 

Aspectos 
Técnicos P7P, P7D, P7D_B20 P7P_ED95, P7T_GNVD 

Aspectos 
Políticos 

P7D, P7D_AMD10, 
P7D_B20, P7P, 

P7P_AMD10 

P7H_S, P7T_GNVD, 
P7P_ED95 

Poluentes Locais P7H_P P7T 

Emissões de CO2 
P7D_AMD10, P7D_B20, 

P7H_P P7H_S, P7T_GNVD, P7T 

  

Linhas 
Troncais 

Secundárias 

Aspectos 
Técnicos P7A_18m, P7A_21m P7P_AMD10, P7P_ED95 

Aspectos 
Políticos - P7P_ED95 

Poluentes Locais - P7P, P7P_AMD10 

Emissões de CO2 - P7P, P7P_AMD10 

Fonte : D’Agosto (2012) 



Neste contexto, destacam-se de forma positiva a alternativa que propõe o uso de B20 
em ônibus convencionais operando em linhas interbairros e alimentadoras. Por outro lado, 
embora apresentem os maiores benefícios ambientais, as alternativas que propõem o uso de 
GNV dedicado e etanol não foram bem avaliadas pelos especialistas. 

O uso de sistema diesel-gás deve ser considerado com cuidado, por se posicionar em 
situação limítrofe para a opção menos adequada, excetuando-se a redução de emissão se 
CO2. 

De uma forma geral, os resultados relativos obtidos quando se considera a relação 
custo operacional versus emissão de poluentes atmosféricos locais deixa clara a relação de 
compensação (trade-off) que existe entre custo operacional e redução de emissão de 
poluentes atmosféricos locais. Para a maioria das alternativas consideradas não se verificou 
situação onde ocorre significativa redução na emissão de poluentes atmosféricos locais e 
reduzidos custos operacionais. Neste sentido, destaca-se o uso de veículos híbridos, que 
podem proporcionar baixo custo operacional, se utilizados adequadamente em regimes 
operacionais que maximizem seu rendimento energético e ao mesmo tempo maior redução de 
poluentes comparado aos níveis de emissões já estabelecidos pelo P7.  

Com o intuito de verificar como os mecanismos de financiamento de veículos novos 
podem apoiar a adoção das tecnologias consideradas, foi realizado um exercício de 
verificação da variação da taxa de financiamento em função dos seguintes parâmetros: preço 
de aquisição do veículo, vida útil econômica, valor residual e prazo de financiamento. 

O objetivo deste exercício é verificar como a taxa de financiamento é afetada pelos 
parâmetros de financiamento selecionados, considerando que se deseja obter o mesmo Valor 
Presente Operacional (VPO) das alternativas de referência P7D, P7T e P7T. A Tabela 6 
apresenta o resultado do exercício realizado. 

 
 
Tabela 6 - Sensibilidade da taxa de financiamento aos parâmetros do VPO (agosto 2012) 

Tecnolo
gia 

VPO 

Taxa de 
financia
mento 

(aa) 

Taxa de 
financia
mento - 

Ajustada 
(aa) 

Investimen
to no 

veículo 
(R$/unid) 

Valor 
residual 

Variação 
da taxa de 
financiam

ento 

P7D 
-     

726.419,9
3 

5,5% 0,0% 280.460,00 55.517,58 - 

P7D_AM
D10 

-     
733.992,6

5 
5,5% 4,2% 280.460,00 55.517,58 1,3% 

P7D_B2
0 

-     
731.586,9

9 
5,5% 4,6% 280.460,00 55.517,58 0,9% 

P7T 
-     

780.385,2
4 

5,5% 0,0% 315.940,00 62.728,82 - 

P7T_DG 
-     

761.098,9
2 

5,5% 8,3% 336.880,00 66.984,83 -2,8% 

P7T_GN
VD 

-     
891.054,2

1 
5,5% -9,0% 345.880,00 68.814,06 14,5% 

P7P 
- 

1.031.496
,86 

5,5% 0,0% 388.650,00 76.937,41 - 

P7P_AM
D10 

- 
1.043.527

,41 
5,5% 4,0% 388.650,00 76.937,41 1,5% 



P7P_ED
95 

- 
1.699.172

,40 
5,5% -35,6% 416.000,00 82.496,24 41,1% 

P7H_S 
- 

1.292.567
,76 

5,0% -6,9% 650.766,67 
130.212,0

8 
11,9% 

P7H_P 
- 

1.190.689
,22 

5,0% -2,7% 630.000,00 
125.991,3

0 
7,7% 

Fonte : D’Agosto (2012) 
 
 

Verificou se que a adoção do B20, diesel de cana (AMD10) e sistema diesel-gás 
poderiam ser facilmente apoiada por mecanismos de financiamento diferenciados, com 
pequeno ajuste da taxa de financiamento atual. Por outro lado, alternativas que consideram o 
uso de gás natural comprimido, etanol aditivado e veículos híbridos diesel-elétricos teriam que 
receber algum tipo de subsidio para se viabilizar.  

Além de considerar aspectos ambientais, a escolha da melhor alternativa tecnológica 
para uso em ônibus no Rio de Janeiro depende do enfoque a ser considerado pelos agentes 
do processo, onde a consideração de aspectos técnicos e políticos recomendam a escolha de 
alternativas que impliquem em baixos riscos para a sociedade, o poder concedente e os 
operadores.  
 
CONCLUSÃO 
 

O Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil e nos últimos anos passou 
por transformações contínuas em termos de perfil socioeconômico da população. Com o 
crescente número de veículos em circulação (mais de 2,1 milhões de veículos, DENATRAN, 
2011) a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, há muito, problemas graves de congestionamentos 
e pouca fluidez do tráfego. A necessidade de melhorias no sistema de transporte coletivo da 
cidade sobressai ainda mais pelo fato da cidade do rio de Janeiro ser uma das sedes da Copa 
do Mundo em 2014 e o palco principal dos Jogos Olímpicos em 2016. 
 O setor de transporte rodoviário de passageiros está em processo de modernização 
para atender, de forma cada vez mais eficiente, as necessidades da população. No atual 
contexto, a implantação de sistemas BRT somado a implantação de combustíveis e 
tecnologias que contribuam para a redução das emissões é sem dúvida um dos passos mais 
importantes para que o transporte rodoviário de passageiros seja realmente eficiente e 
alinhado com as expectativas da população. 

Os resultados obtidos em testes de utilização de combustíveis alternativos (AMD10, 
B20 e GNVD) em motores e sistemas projetados para atender as emissões do P5 mostram 
que o uso destes combustíveis em motores P5 não atenderiam os limites de emissão de 
poluentes atmosféricos estabelecidos para o P7. Benefícios ambientais adicionais aos que já 
seriam obtidos pela introdução dos limites de emissão de poluentes atmosféricos 
estabelecidos pelo P7, por meio da redução adicional das emissões de poluentes 
atmosféricos locais podem ser obtidos com o do uso de combustíveis alternativos, com 
destaque para: 
 

• Reduções significativas das emissões de CO e HC pelo uso de gás natural dedicado 
(P7T_GNVD) e etanol (P7P_ED95). Porém, deve-se considerar que estas são as 
alternativas com maiores investimentos adicionais e acréscimo no custo operacional 
se comparadas à introdução da tecnologia P7. 

• Reduções adicionais da emissão de MP pelo uso de sistemas diesel-gás (P7T_DG), 
gás natural dedicado (P7T_GNVD) e etanol (P7P_ED95). 

• Reduções na emissão de CO2, aproximadamente proporcionais ao percentual de 
biocombustível utilizado, o que favorece o uso da alternativa P7P_ED95, que tem 
potencial de reduzir em até 100% a emissão de CO2 no uso final deste combustível. 



• Significativa redução na emissão de CO2 pelo uso de sistema diesel-gás (P7T_DG) em 
função do menor conteúdo de carbono do metano e pelo rendimento energético do 
sistema diesel-gás que preserva as características do motor do ciclo Diesel. 

 
A introdução da tecnologia que atende aos limites de emissão de poluentes 

atmosféricos estabelecidos pelo P7 proporciona significativos benefícios ambientais, mediante 
um acréscimo entre 6,1% a 8,2% no investimento inicial no veículo e 1,5% a 2,1% no custo 
operacional por quilômetro.  

O uso de veículos articulados em corredores segregados, pode contribuir para um 
sistema de transporte otimizado, proporcionando redução nos tempos de viagem e nas 
emissões de poluentes atmosféricos locais por passageiro transportado. No entanto, o 
investimento inicial em tais veículos é em média 100% maior, se comparado ao veículo 
convencional P7. 

Comparados aos veículos P5 os híbridos demandam investimento inicial adicional de 
76,7% na aquisição, se comparados aos veículos P7, o acréscimo é de 66,1%. Com relação 
aos custos operacionais dos veículos híbridos são 11,0% a 12,4% maiores que os custos dos 
veículos P5 e 9,5% que dos veículos P7. Considerando o aspecto ambiental o uso de veículos 
híbridos pode propiciar uma redução no consumo de combustível entre 10 e 35%, o que 
impactaria em uma redução proporcional na emissão de CO2. 

As alternativas que operam com B20 destacam-se positivamente das demais, 
ratificando a escolha já indicada de alternativa a ser implantada para atender aos 
compromissos estabelecidos com o Comitê Olímpico Brasileiro. 

As alternativas que operam com GNV dedicado e etanol se destacam negativamente 
sob os aspectos técnico e político, porém, representam os melhores ganhos ambientais. 

A adoção do B20, diesel de cana (AMD10) e sistema diesel-gás poderiam ser 
facilmente apoiada por mecanismos de financiamento diferenciados, com pequeno ajuste da 
taxa de financiamento atual. Por outro lado, alternativas que consideram o uso de gás natural 
comprimido, etanol aditivado e veículos híbridos diesel-elétricos teriam que receber algum tipo 
de subsidio para se viabilizar. 

Estes resultados reforçam a importância de se adotar uma política ambiental para o 
setor visando promover a melhoria de qualidade ambiental e de vida da população. 
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