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RESUMO 

 

Esforços com o objetivo de propor alternativas energéticas são amplamente 

encontrados na literatura, cada um com seus respectivos propósitos e escopos. 

Focando em transporte público, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU) do estado de São Paulo realizou um projeto piloto em pequena escala, 

testando ônibus movidos a hidrogênio produzido por eletrólise da água no próprio local 

de abastecimento dos veículos. Este trabalho toma como base o estudo de caso da 

EMTU, com uma simulação, cujo cenário de expansão considera uma frota em torno 

de 4000 ônibus que integram o transporte público da região metropolitana de São 

Paulo sob a gestão da empresa. O objetivo do trabalho é estudar o desempenho 

ambiental do cenário de expansão, comparando o uso do hidrogênio como fonte 

energética com outras fontes, considerando todas as fases do sistema, que consistem 

na produção do hidrogênio, seu armazenamento, o abastecimento dos ônibus e seu 

uso durante a operação de transporte. Os métodos aplicados neste estudo são a 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e a síntese em emergia (SE). A unidade funcional 

definida neste estudo é quilômetro percorrido pessoa. Os resultados para as quatro 

categorias de impactos obtidos na ACV são: energia Incorporada de 2,50E-05 

MJeq./km pessoa, potencial de aquecimento global de 6,31E-06 kgCO2-eq./km 

pessoa, potencial de acidificação de 1,20E-08 kgSO2-eq./km pessoa e material 

particulado de 2,48E-10 kgPM2.5-10/km pessoa. Para a síntese em emergia (SE) os 

resultados obtidos são: renovabilidade (%R) de 63,09%; taxa de rendimento em 

emergia (EYR) de 2,71; taxa de carga ambiental (ELR) de 0,58 e índice de 

sustentabilidade em emergia (ESI) de 4,63. Os resultados para a ACV mostram que o 

uso do hidrogênio como combustível na mobilidade urbana causa menor impacto 

devido às emissões diretas e indiretas no meio ambiente em comparação aos cenários 

em que o diesel, o biodiesel, a eletricidade e o gás liquefeito de petróleo são utilizados 

como combustíveis. Quanto aos resultados da SE, embora os dados encontrados em 

literatura possibilitem a comparação apenas do hidrogênio com diesel e com o 

biodiesel, o hidrogênio também apresenta melhor desempenho ambiental. Os 

resultados mostram que, sob uma perspectiva ambiental baseada na ACV e SE, a 

iniciativa pelo uso do hidrogênio como fonte alternativa de combustível para ônibus 

urbanos no cenário avaliado deve continuar sendo suportada por políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Avaliação do Ciclo de Vida. Mobilidade urbana. Região Metropolitana 

de São Paulo. Síntese em emergia.



 

ABSTRACT 

 

Efforts in proposing energy alternatives are largely found in the scientific literature, 

each one with its own purposes and scopes. Focusing on public transportation, the 

“Metropolitan Company for Urban Transportation” (EMTU) of São Paulo state, Brazil, 

are performing a small-scale pilot project by testing buses using hydrogen as energy 

source. The hydrogen is produced through water electrolysis in small conversion plants 

located in the bus fueling station. Based on EMTU case study, this work considers a 

scenario for its expansion to replace the current diesel-based 4000 buses running in 

the metropolitan region of São Paulo city under EMTU’s management. The aim of this 

work is to assess the environmental performance of public transportation under a 

replacement scenario of diesel to hydrogen energy-based buses. The scale under 

study includes hydrogen locally produced and its use in buses for public transportation. 

Environmental performance is quantified through Life Cycle Assessment (LCA) and 

eMergy synthesis (ES) methods, under the same functional unit of ‘one person 

transported by one kilometer’ (km person). Results from LCA show fossil depletion of 

2.50E-05 MJeq./km person, global warming potential of 6.31E-06 kgCO2-eq./km 

person, acidification potential of 1.20E-08 kgSO2-eq./km person, and particulate 

matter of 2.48E-10 kgPM2.5-10/km person. From a comparative analysis, these 

indicators highlights that hydrogen-based buses for urban mobility at metropolitan 

region of São Paulo city causes lower impacts on the environment than diesel, 

biodiesel, electricity and liquefied petroleum gas as energy sources. Results from ES 

show a renewability (%R) of 63%, emergy yield ratio (EYR) of 2.71, environmental 

loading ratio (ELR) of 0.58, and emergy sustainability index (ESI) of 4.63. Similar to 

LCA results, ES indicators highlights the higher performance for hydrogen than diesel 

and biodiesel. From an overall perspective based on LCA and ES indicators, results 

show that initiative in using hydrogen as an alternative fuel source for urban buses as 

evaluated in this study should continue to be supported by public policies. 

 

Key-words: Life Cycle Assessment. Urban mobility. Metropolitan Region of Sao Paulo 

city. Emergy synthesis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na esfera do transporte de passageiros, os dados (ANTP, 2018) mostram que 

nas cidades brasileiras, cerca de 28% das viagens são feitas por transporte coletivo, 

sendo o transporte por ônibus urbanos e metropolitanos (entre cidades) responsável 

por 24%, contra 30% da motorização individual realizada por carros e motos. 

De acordo com Neves Jr. e Pinto (2013), face a necessidade em reduzir os 

impactos ambientais, com adoção de políticas que incentivem pesquisas para o 

desenvolvimento de combustíveis mais limpos, um importante desafio consiste em 

descobrir novas alternativas como fontes de energia para substituir os combustíveis 

fósseis. Para esses pesquisadores que também estudaram sobre o uso do hidrogênio 

nos testes dos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), os 

resultados obtidos foram expressivos para emissões diretas ao final do processo, 

medidos nos escapamentos dos veículos, e concluíram que a operação diária de um 

ônibus percorrendo em torno de 250 km/dia, usando hidrogênio em substituição ao 

diesel, possibilita uma redução mensal em torno de 8 toneladas de CO2 como emissão 

direta no meio ambiente. 

Avaliando aspectos ligados à poluição atmosférica decorrente da utilização de 

veículos automotores, Drumm et al. (2014) concluíram que a poluição gerada nos 

grandes centros urbanos tem origem, principalmente, pela queima de combustíveis 

fósseis, basicamente gasolina e diesel, lançando uma grande quantidade de 

monóxido e dióxido de carbono na atmosfera. 

Miranda et al. (2017) enfatizam que, apesar dos custos diretos para a obtenção 

do diesel ainda serem inferiores ao do hidrogênio do ponto de vista econômico, o 

hidrogênio oferece inúmeras vantagens em relação ao diesel quando considerados os 

impactos causados ao meio ambiente. Mesmo com um nível expressivamente 

reduzido de emissões diretas e tecnicamente validado, o “Projeto Ônibus Brasileiro a 

Hidrogênio” precisa ser avaliado sob uma perspectiva econômica e ambiental mais 

ampla para verificar seu real benefício, provendo melhor informação aos órgãos 

governamentais e iniciativas privadas em suportar projetos inovadores como este.  

O trabalho de Sinigaglia et al. (2017) corrobora quanto ao uso dos combustíveis 

fosseis contribuindo significativamente para o aquecimento global por meio das 

emissões de gases de efeito estufa. Face à crescente necessidade do uso de energia 

e à futura escassez dos combustíveis fósseis, é preciso encontrar alternativas 
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baseadas no uso de fontes de energia renováveis. O hidrogênio surge como um 

grande potencial em substituir os combustíveis fósseis, podendo ser obtido a partir de 

diferentes matérias primas, incluindo água, biomassa vegetal, gás natural, e etanol. 

Acar e Dincer (2018) relatam em seus estudos que entre as inúmeras alternativas que 

vêm sendo testadas, o hidrogênio é o combustível com grande potencial de substituir 

o diesel, por se tratar de uma fonte de energia abundante na natureza, pela facilidade 

técnica em sua obtenção, e pelos baixos níveis de emissão direta de poluentes na 

atmosfera em decorrência do seu uso. Todos esses fatores justificam a necessidade 

do aprofundamento em pesquisas para avaliar o uso do hidrogênio como fonte 

alternativa ao diesel. 

A produção mundial de hidrogênio que atualmente é de 71 milhões de 

toneladas, deverá dobrar até 2030. Esse setor tem recebido cada vez mais 

investimentos de grandes empresas, incluindo empresas do seguimento petrolífero, 

devido a crescente preocupação com o meio ambiente, somando-se ao aumento da 

lucratividade com energias renováveis (MANOHAR, 2020). 

Os altos índices de poluição urbana em importantes áreas metropolitanas, 

causados por emissões provenientes dos veículos automotores, principalmente 

ônibus urbanos, tem atraído atenção para o uso do hidrogênio como alternativa de 

substituição aos combustíveis fósseis. No Brasil, a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU), com adaptações para atender as condições climáticas 

regionais e seguindo práticas já adotadas em países da Europa, no Canadá, Austrália 

e China, está realizando testes com hidrogênio em substituição a outros combustíveis 

fósseis. Por meio da aquisição, operação e manutenção de quatro ônibus 

especialmente desenvolvidos com célula de combustível a hidrogênio e demais 

assessórios para o uso desse combustível (EMTU, 2014), foi lançado em novembro 

de 2006 o “Projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio” da EMTU/SP, escolhido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Global 

Environmental Facility (GEF) como um projeto piloto na América Latina.  

Nesse sentido, este estudo considera o Projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio 

como estudo de caso em uma avaliação ambiental mais ampla do que as emissões 

diretas (ou de escapamento), utilizando para este propósito, os métodos de avaliação 

do ciclo de vida (ACV) e a síntese em eMergia (SE). Esses métodos são utilizados por 

serem complementares e fornecerem diferentes perspectivas sobre o impacto 

ambiental do sistema avaliado. Tomando-se como base o caso real do projeto piloto 
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coordenado pela EMTU referente ao teste dos quatro ônibus no corredor ABD (Santo 

André, São Bernardo e Diadema), a proposta deste estudo quanto ao escopo, é 

ampliar esse cenário para os ~4000 ônibus que correspondem ao total da frota sob 

coordenação da EMTU na região metropolitana de São Paulo. O resultado deste 

trabalho visa responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Baseando-se na avaliação 

do ciclo de vida e na síntese em emergia, o uso do hidrogênio apresenta melhor 

desempenho ambiental em comparação aos demais combustíveis tradicionalmente 

utilizados na frota de ônibus urbanos?” 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o desempenho ambiental, utilizando avaliação do ciclo de vida e a 

síntese em emergia, do uso do hidrogênio como fonte alternativa de energia em ônibus 

urbanos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Contextualizar e inventariar sob uma abordagem holística o sistema a ser 

avaliado, considerando a produção do combustível, armazenamento, 

transporte ao ponto de abastecimento final, e o uso na frota urbana. 

b) Aplicar a avaliação do ciclo de vida (ACV) e da síntese em emergia (SE) no 

cenário de expansão do atual projeto da empresa metropolitana de 

transporte urbano (EMTU) de ônibus a hidrogênio para toda a frota de 

ônibus na região metropolitana de São Paulo (RMSP). 

c) Avaliar comparativamente os resultados obtidos pelo uso do hidrogênio 

com outras fontes alternativas de energia para verificar se o seu uso se 

justifica sob uma perspectiva ambiental mais ampla. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Legislação e planos regulatórios sobre emissões decorrentes de veículos 

 

O diesel é um grande emissor de poluentes no meio ambiente, com metais 

pesados altamente nocivos à saúde que se acumulam no organismo humano, e 

depois de alguns anos chegam a causar até mesmo males neurológicos. Estudos 

revelam que as dioxinas presentes no diesel são responsáveis por provocarem fortes 

dores de cabeça, distúrbios hormonais e câncer no aparelho respiratório (BOFFETTA; 

STELLMAN; GARFINKEL, 1988).  

Para agravar a situação, de acordo com as normas sobre as tecnologias 

desenvolvidas a partir de pelo Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (etapa P7 do PROCONVE 2012), que buscam reduzir as emissões de 

gases poluentes como por exemplo os óxidos de nitrogênio (NOx) pelos veículos 

movidos a diesel não são corretamente seguidas, podendo aumentar em até 400%, a 

emissão dos poluentes, fazendo com que os níveis de emissão retornem aos que 

ocorriam há cerca de 30 anos atrás (CETESB, 2014).  

A Tabela 1 apresenta os impactos tanto ao meio ambiente quanto à saúde 

humana, causados pela emissão dos principais poluentes na atmosfera, provenientes 

da queima do óleo diesel na frota de veículos pesados na região metropolitana de São 

Paulo (RMSP).  

  

Tabela 1 – Relação dos principais poluentes atmosféricos resultantes da queima do diesel em motores 
de combustão interna, e seus efeitos à saúde humana 

Poluentes Efeitos ao meio ambiente Efeitos a saúde 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Participa de reações fotoquímicas Diminui a oxigenação do sangue causando tonturas, 
vertigens e alterações no sistema nervoso central 
Pode ser fatal em concentrações altas 
Portadores de doenças cardiorrespiratórias podem 
ter sintomas agravados 

Óxidos de 
Nitrogênio 
(NOx) 

Em contato com a água, pode formar 
ácido nítrico, componente da chuva 
ácida 

Desconforto respiratório 
Diminuição da resistência a infecções 
Alterações celulares 

Hidrocarbonetos 
(HC) 

Participam do efeito estufa pela 
formação de CH4 Favorecem a 
formação do ozônio troposférico 

Provocam irritação nos olhos, nariz e garganta 

Material 
Particulado 
(MP) 

Danos à vegetação  
Deterioração da visibilidade  
Contaminação do solo 

Agravam quadros alérgicos de asma e bronquite 
Agravam o quadro de doenças do coração 
Podem ser cancerígenos 
Facilitam a propagação de infecções gripais 

Óxido de 
Enxofre (SOx) 

Formação das chuvas ácidas, com 
consequente acidificação das águas, 
solos, lesões nas plantas como redução 
da taxa de crescimento e da atividade 
fotossintética. 

Irritação nos olhos, problemas agudos respiratórios 
e cardiovasculares 

Fonte: EMTU (2015). 
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Para controle de emissões de poluentes como estratégia governamental, 

tomando-se como base o controle europeu de emissões, o governo brasileiro criou o 

Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), 

que endossou a obrigatoriedade de reduzir os níveis de emissão dos poluentes de 

origem veicular conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 18/86. Esse programa deu os primeiros encaminhamentos para o 

controle da emissão de veículos a diesel, fazendo com que veículos nacionais e 

importados passassem a atender aos limites estabelecidos de emissões de forma 

gradativa conforme aparentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Estratégia de implantação do Programa de Controle de Poluição do ar por Veículos 
Automotores (PROCONVE) para veículos pesados 

Fase Implantação Característica / inovação 

P1 e P2 1990-1993 Em 1990 já estavam sendo produzidos motores com níveis de emissão 
menores que aqueles que seriam requeridos em 1993, ano em que teve início 
o controle de emissão para veículos deste tipo com a introdução das fases P1 
e P2). Nesse período, os limites para emissão gasosa (fase P1) e material 
particulado (fase P2) não foram exigidos legalmente. 

P3 1994- 1997 Os desenvolvimentos de novos modelos de motores visaram a redução do 
consumo de combustível, aumento da potência e redução das emissões de 
óxidos de nitrogênio (NOX) por meio da adoção de Inter cooler e motores 
turbo. Nesta fase se deu uma redução drástica das emissões de CO (43%) e 
HC (50%). 

P4 1998 - 2002 Reduziu ainda mais os limites criados pela fase P3. 

P5 2003 - 2008 Teve como objetivo a redução de emissões de material particulado, NO e HC. 

P6 2009 - 2011 Assim como a fase P5, a fase P6, estabelecida pela Resolução CONAMA nº 
315/2002, teve como objetivo principal a redução de emissões de material 
particulado, NOx e HC. 

P7 A partir de 

2012 

Além de reduzir o limite para emissão de NOx, a fase P7 estabeleceu a 
obrigatoriedade de incorporação de dispositivos ou sistemas para auto 
diagnose (OBD). Outra melhoria expressiva advinda dessa fase é relacionada 
à qualidade dos combustíveis, cujo teor de enxofre foi estabelecido em no 
máximo 10 ppm. Em termos de novas tecnologias para redução das emissões, 
destaca-se a recirculação dos gases de escape (EGR) associado ao filtro de 
partículas (DPF) e o catalizador de redução seletiva (SCR), que associado ao 
ARLA 32, um insumo a base de ureia, é capaz de reduzir o NOx. 

Fonte: CONAMA (2009). 

 

Na fase P8 do PROCONVE estabelecem-se os novos limites máximos para 

emissão de gases poluentes para veículos pesados novos de uso rodoviário, com um 

padrão mais moderno e eficiente de controle de emissões de poluentes. Os requisitos 

para essa fase se baseiam no uso de melhores equipamentos como catalisadores, 

filtros de partículas de motores a diesel e outras melhorias nos sistemas para eliminar 

contaminantes, e também por meio da substituição de combustíveis menos poluentes. 

A Figura 1 mostra que de toda a frota de ônibus circulando no estado de São Paulo, 
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41% (CETESB, 2019) ainda pertencem à fase P5. O prazo limite aprovado no 

PROCONVE para a adoção da Fase P8 pelo Brasil, será em 1º de janeiro de 2023, 

quando passará a vigorar esse novo padrão que é equivalente ao padrão europeu 

Euro VI, já adotado nos Estados Unidos a partir de 2010, na Europa em 2012, e na 

China previsto para vigorar em 2021.  

   

Figura 1 – Nível PROCONVE para emissões veiculares diesel no estado de São Paulo de 2006 a 2019 

 
Fonte: CETESB (2019). 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 refletem a diferença expressiva entre 

a carga de emissões diretas de poluentes gerada pelo uso do diesel em ônibus 

urbanos quando comparado com os demais combustíveis: percebe-se uma redução 

7,4 vezes menos poluente quando utilizado o hidrogênio como fonte de energia. Para 

uma frota de ~4.000 ônibus movidos a diesel percorrendo em torno de 265.800.000 

km/ano, a substituição da fonte de energia por hidrogênio resultaria em uma redução 

anual de emissões diretas, considerando todos os poluentes apresentados na Tabela 

3, em torno de 339.000 toneladas.  

 

Tabela 3 – Dados de emissões diretas dos poluentes atmosféricos resultantes das diversas fontes 
energéticas utilizadas no transporte de ônibus urbanos da região metropolitana de São Paulo 

Tecnologia 
veicular 

NOx 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

HC 

(g/km) 

MP 

(g/km) 

CO2 

(g/km) 

SOx 

(g/km) 

Diesel 12,31 2,19 0,16 0,30 1461,00 0,00470 

B20 12,56 1,94 0,14 0,27 1392,00 0,00094 

B100 13,41 1,22 0,06 0,17 338,00 0,00 

Etanol 5,58 0,00 0,43 0,04 270,00 0,00 

Elétrico 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 

Hibrido 9,75 0,60 0,10 0,03 13,86 0,0047 

Trólebus 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 

Hidrogênio 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

Fonte: EMTU (2015). 
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3.2 Projetos de transporte público – A busca pela redução dos impactos 

ambientais  

 

Segundo estudos de Zimm e Nakicenovic (2020), na 21ª Conferência das 

Partes (COP21) que ocorreu em Paris em 2015, foi adotado um novo acordo com o 

objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima para 

promover energia limpa e mobilidade urbana em conjunto com outras mil cidades do 

mundo. O acordo de Paris também está vinculado à Agenda 2030 das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Sustentável por meio dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). A Agenda 2030 busca reduzir as desigualdades dentro dos países 

e entre eles, baseando-se principalmente em dois dos ODS: o ODS 1 que foca na 

erradicação da pobreza e o ODS 10 que aborda redução das desigualdades. Essas 

medidas favorecem o desenvolvimento humano possibilitando ao mesmo tempo a 

redução dos impactos ambientais, avançando além de uma perspectiva apenas 

climática para uma avaliação mais detalhada de interligações entre os compromissos 

de cada pais (NDCs) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O cenário de avanço pelo mundo é muito promissor na maioria dos países de 

primeiro mundo. Na Europa (WARPNEWS, 2020), há forte previsão para que o 

hidrogênio passe a desempenhar um papel cada vez mais importante nas mudanças 

climáticas, com iniciativas importantes da UE, Suécia, Dinamarca e Islândia. O 

hidrogênio pode ser usado na indústria pesada, como combustível para veículos e 

para armazenamento do excesso de energia solar e eólica. Vários países, 

organizações e empresas estão começando a investir em uma nova economia do 

hidrogênio, cujo objetivo é desenvolver soluções sustentáveis e de longo prazo onde 

energias renováveis, como solar e eólica, possam produzir gás hidrogênio localmente. 

Na Suécia, segundo agência governamental (Wrapnews.org), o governo está 

elaborando uma estratégia nacional de hidrogênio e amônia para ser apresentada em 

2021.  

A Suécia pretende ser uma das primeiras nações do mundo sem combustíveis 

fosseis (SUÉCIA, 2015), e reconhece que para atingir tal objetivo tem que haver um 

forte engajamento de toda a sociedade para reduzir as emissões. A iniciativa 

denominada “Fossil-free Sweden” cuja mensagem clara é “A Suécia pode e será livre 

de fósseis” irá destacar e reconhecer aqueles que contribuírem para os esforços 

climáticos. 
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Na Dinamarca (WARPNEWS, 2020), esforços estão sendo feitos para 

fortalecer o papel do hidrogênio na economia e reduzir as emissões. Duas grandes 

"ilhas de energia" serão construídas com parques eólicos no Mar do Norte e no Mar 

Báltico com centenas de novas turbinas eólicas. A eletricidade da energia eólica será 

usada para produzir hidrogênio, que pode ser convertido em combustível de aviação 

e também usado na indústria e no transporte terrestre. Na Islândia, um estudo sobre 

o hidrogênio será desenvolvido até 2030 visando aumentar o ritmo de redução das 

emissões, e até 2025, o país deverá ter desenvolvido um roteiro concernente ao 

hidrogênio para até 2050. 

Na Austrália, a frota de veículos pesados irá exceder o consumo de energia em 

comparação aos veículos leves a partir de 2032, e iniciativas para discutir o futuro dos 

combustíveis renováveis em substituição ao diesel estão em andamento. Em 2014, a 

Australian Renewable Energy Agency (ARENA) reuniu em um workshop especialistas 

na busca de pesquisa e desenvolvimento sobre combustíveis renováveis viáveis para 

o transporte. No estudo técnico de Ally, Pryor e Pigneri (2015) que visa buscar fontes 

de energia mais sustentáveis, o hidrogênio como combustível para veículos pesados 

(ônibus e caminhões) é definido como uma potencial fonte de energia em substituição 

ao diesel. Nesse estudo o veículo elétrico também é considerado na análise 

comparativa, porém com desvantagens em relação ao hidrogênio face ao aumento 

substancial de peso adicional aos veículos devido à necessidade de grandes e 

pesadas baterias, exigindo com isso uma maior potência e consequentemente um 

maior consumo do que o uso do hidrogênio. Outra desvantagem do veículo elétrico 

em comparação ao hidrogênio é percebida pelo longo tempo para recarga das 

baterias, resultando em menor produtividade dos veículos de carga que precisam 

percorrer longas distâncias durante a jornada de trabalho.  

Um estudo de Cristiano e Gonella (2019) aplicando síntese em emergia em 

projetos de rodovias e infraestrutura para transporte corrobora com um fator 

importante em relação ao hidrogênio ser produzido no mesmo local de abastecimento 

dos veículos, resultando em um ganho ambiental dado ao fato de não precisar de 

recursos para transporte desse combustível como: caminhões, motoristas, rodovias e 

toda infraestrutura necessária para a manutenção de um sistema de transporte. 

Todas essas iniciativas reforçam o fato do aquecimento global ser considerado 

um problema crítico para a humanidade, alertando também para a futura escassez a 

curto prazo dos combustíveis fósseis como fonte de energia. Ao mesmo tempo, o 

https://www-sciencedirect.ez346.periodicos.capes.gov.br/topics/engineering/energy-engineering
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hidrogênio é considerado como uma potencial fonte de energia como combustível na 

mobilidade urbana buscando reduzir a poluição no meio ambiente. Verifica-se a 

expressiva vantagem do hidrogênio quando comparado com os demais combustíveis 

sob a ótica ambiental, e os estudos apontam para a necessidade do aprimoramento 

tecnológico na obtenção do hidrogênio para que essa fonte de energia se torne cada 

vez mais economicamente competitiva. Os trabalhos mostram que os projetos de 

ônibus movidos a hidrogênio precisam sair da fase de testes em protótipos, e passar 

para a fase de produção em grande escala. Busca-se alternativas para substituição 

ou redução na quantidade de alguns materiais atualmente necessários na obtenção 

do hidrogênio, como platina, cobre, óxido de lítio e outros materiais nobres que 

causam forte pressão sobre o meio ambiente, além de tornar inviável 

economicamente a geração desse combustível.  

A Tabela 4 apresenta alguns estudos em centros urbanos pelo mundo, sobre 

uso do hidrogênio como fonte de energia alternativa na mobilidade urbana.  

 

Tabela 4 – Projetos de suporte às políticas públicas sobre o uso do hidrogênio como fonte alternativa 
de energia na mobilidade urbana 

Países  Projetos Referências  

França 

Ônibus com célula a combustível de hidrogênio, a 

diesel, e veículos movidos a gás natural 

comprimido 

Cockrof e Owen (2006) 

Itália 
Energia renovável para produção de hidrogênio em 

micro-ônibus urbanos 
Briguglio et al. (2010) 

Coreia 
Estudo sobre a viabilidade ambiental e econômica 

sobre o uso do hidrogênio para ônibus urbanos.  
Lee et al. (2011) 

Alemanha 

hidrogênio produzido por eletrólise da água 

diretamente no local das estações de 

reabastecimento dos veículos 

Burkhardt et al. (2016)  

Coreia 
Produção e uso do hidrogênio em substituição aos 

combustíveis convencionais no transporte urbano 
Lee et al. (2017) 

Brasil 
Protótipos de ônibus a hidrogênio na cidade do Rio 

de Janeiro 
Miranda et al. (2017) 

Vários países 

Produção, armazenamento, postos de combustível 

de hidrogênio e sua utilização em aplicações 

automotivas em vários países 

Sinigaglia et al. (2017) 

China (Taiwan) A busca pela substituição do diesel pelo hidrogênio 
Chang, Liao e Chang 

(2019) 

Suécia, União 

Europeia e 

Estados Unidos 

Veículos elétricos híbridos na Suécia, União 

Europeia e Estados Unidos 

Nordelöf, Romare e 

Tivander (2019)  

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Um estudo sobre a aplicação do hidrogênio no Brasil foi realizado por Miranda 

et al. (2017) em ônibus a célula de combustíveis com protótipos que foram testados 

na cidade do Rio de Janeiro em quatro diferentes períodos entre 2005 e 2016. 

Resultados para o hidrogênio foram comparados aos do diesel. Os impactos a jusante 

provocados pelos processos na ótica ambiental desses dois combustíveis 

demonstram, conforme representado na Figura 2, que o diesel emite uma carga de 

poluentes tóxicos no meio ambiente em torno de 30 g/km, valor 25 vezes maior que o 

total emitido pelo hidrogênio cujo total é de 1,2 g/km. 

 

Figura 2 – Emissões do hidrogênio em comparação com o diesel, incluindo operação e produção dos 
combustíveis 

 
Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2017). 

 

3.3 Avaliação do ciclo de vida e sua importância na avaliação dos impactos 

ambientais  

 

Avaliação do ciclo de vida (ACV) é um método utilizado para avaliar o impacto 

ambiental da produção e o uso de bens e serviços. A Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (USEPA) define a avaliação de ciclo de vida como “uma 

ferramenta para avaliar, de forma holística, um produto ou uma atividade durante todo 

seu ciclo de vida”. Segundo a Norma ISO 14040 (ISO, 2006a), o ciclo nada mais é 

que a história do produto, desde a fase de extração das matérias primas, passando 

pela fase de produção, distribuição, consumo, incluindo seu destino final após o uso. 

Por exemplo, quando se avalia o impacto ambiental de um ônibus, que é um dos itens 

que compõem o inventário deste estudo, deve-se considerar não somente a poluição 

CO2 (g/km) Diesel  1,66 / H2 0,0974

Particulados (PM10 g/km) Diesel  0,786 / H2 0,0055

NMHC (g/km) Diesel  2,71 / H2 0,42

NOX (g/km) Diesel  20,15 / H2 0,555

CO (g/km) Diesel  4,88 / H2 0,115

Emissões ambientais 

Diesel Hidrogênio
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causada pelo veículo em funcionamento (emissões diretas), mas também os possíveis 

danos causados ao meio ambiente inerentes ao processo de fabricação do veículo e 

seu descarte como destino final. 

De acordo com Thrane e Schmidt (2007), a estrutura formal da ACV conforme 

apresentado na Figura 3 divide-se em quatro fases que se interagem entre si que são: 

definição dos objetivos e escopo, análise do inventário, avaliação dos impactos 

ambientais e interpretação dos resultados. 

 

Figura 3 – As quatro fases da ACV 

 
Fonte: ISO 14040 (2006). 

 

Na primeira etapa definem-se os objetivos (geral e específicos) e o escopo do 

projeto, delimitando-se a fronteira (local ou global) do sistema, com a contextualização 

do estudo de caso, para se saber de forma clara o que será estudado. É nessa etapa 

que se constrói um diagrama ainda que preliminar, e que se define qual será a unidade 

funcional para medir o desempenho ambiental do sistema, bem como os demais 

indicadores de impactos e o levantamento dos materiais que farão parte do inventário 

deste sistema.  

A segunda etapa consiste na elaboração do inventário de entradas e saídas de 

energia e materiais relevantes para o sistema em estudo. É nessa etapa que os dados 

coletados referentes aos itens para o inventário serão analisados, levando-se em 

consideração a vida útil de cada um dos itens e a quantidade requerida para uma 

mesma janela de tempo. O uso de métodos inadequados na coleta de dados pode 

acarretar erros, e como consequência afetar todas as etapas seguintes para se atingir 

os resultados de forma consistente.  
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Na terceira etapa ocorre a análise dos impactos ambientais, e é de fundamental 

importância que as categorias de impactos sejam devidamente identificadas. De 

acordo com Reap et al. (2008), a falta de padronização em várias categorias de 

impacto ainda é uma realidade. Um outro ponto é que, o impacto ambiental tem que 

ser avaliado em relação ao espaço e ao tempo. Um determinado impacto no meio 

ambiente tem efeito em um período de tempo, como por exemplo as emissões de 

gases do efeito estufa. Segundo Hauschild, Jeswiet e Alting (2005) e De Haes et al. 

(2004), é na etapa da avaliação dos impactos que se faz a previsão para estimar a 

possível influência dos fenômenos, possibilitando identificar as consequências 

ambientais causadas durante as fases do sistema avaliado (por exemplo, a obtenção 

do combustível, o refino, a armazenagem, o transporte, o uso e o descarte). Há 

produtos que geram maiores impactos ao meio ambiente para serem produzidos, 

enquanto os outros impactos gerados são em decorrência do uso. Devido a esses 

fatos a avaliação dos impactos ambientais tem que ser realizada não só para 

emissões diretas, mas também para as emissões indiretas, ou seja, das entradas e 

saídas de energia e materiais. Deve-se evitar a subjetividade na fase da avaliação, e 

a escolha dos indicadores, a modelagem, bem como a avaliação das categorias tem 

que ser bem executadas. Portanto, fidelidade aos dados e transparência são 

fundamentais para assegurar que as suposições, quando houver, sejam claramente 

descritas e relatadas. 

Na quarta etapa a ACV é utilizada para comparar sistemas, e essa é a etapa 

na qual se recomenda qual bem ou serviço oferecido pelos sistemas é 

ambientalmente recomendado, a exemplo deste estudo, no qual se compara o 

sistema do hidrogênio em relação aos demais combustíveis, como o GLP, o diesel, o 

biodiesel e o elétrico, além de identificar possíveis oportunidades para um melhor 

desempenho ambiental no ciclo de vida dos mesmos. Quando se avalia o 

desempenho geral, os efeitos causados pelos impactos podem conter erros 

acumulados, difíceis de serem evitados durante as fases de estudo, bem como 

apresentar dificuldade em detectar qual das variáveis pode ser a causa raiz para os 

impactos gerados. Nessa fase se recomenda fazer uma análise dos possíveis erros e 

suas respectivas causas, embora neste estudo não esteja sendo feita análise de 

incerteza.  

Segundo Björklund (2002) e Seager e Linkov (2008), as fontes de erros 

precisam ser conhecidas, assim a combinação da detecção dessas fontes com a 

https://www-sciencedirect.ez346.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0959652614007690?via%3Dihub
https://www-sciencedirect.ez346.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0959652614007690?via%3Dihub
https://www-sciencedirect.ez346.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0959652614007690?via%3Dihub
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influência real de cada componente para a causa podem ser determinada. Os erros 

na análise dos dados podem ocorrer devido a falhas na coleta dos mesmos, bem como 

a erros nos dados de comparação entre os sistemas. 

 

3.3.1 Avaliação do ciclo de vida aplicada a transportes  

 

Em uma análise comparativa entre ônibus movidos com células a combustível 

de hidrogênio, a diesel, e a gás natural comprimido, Cockrof e Owen (2006) 

apresentaram os resultados baseados na avaliação do ciclo de vida. O estudo deu-se 

em uma frota de ônibus na cidade de Perth, França, com base em uma análise dos 

custos e benefícios sociais do ciclo de vida de cada uma dessas tecnologias 

energéticas. No estudo realizado, apesar dos seus benefícios ambientais, o 

hidrogênio ainda apresenta um alto custo inicial na fase de ônibus protótipos 

equipados com célula de combustível. Somente a produção em condições de 

economia de escala, com uma infraestrutura de combustível totalmente desenvolvida 

para o fornecimento de hidrogênio por meio de fontes de energia renováveis possibilita 

o hidrogênio a se tornar uma tecnologia financeiramente viável em comparação aos 

atuais combustíveis fósseis.  

Um outro estudo que consiste na análise ambiental e econômica baseado na 

avaliação do ciclo de vida para uma planta geradora de hidrogênio por meio da 

eletrólise da água foi realizado por Briguglio et al. (2010), considerando um projeto no 

qual o eletrolisador pode ser alimentado por três diferentes fontes geradoras de 

energia: energia eólica, energia fotovoltaica e por biomassa, para alimentar uma frota 

de micro-ônibus. O estudo que compara o uso do hidrogênio com combustíveis 

fósseis, consegue mostrar que embora equipamentos como turbina eólica e 

eletrolisador que têm grande representatividade no custo final, é possível produzir 

hidrogênio a um custo competitivo.  

Lee et al. (2011) trabalharam em uma pesquisa considerando os aspectos 

ambientais e econômicos dos sistemas de combustível, comparando o uso do 

hidrogênio com os combustíveis convencionais em ônibus urbanos. Para esse estudo 

o método utilizado foi a avaliação do ciclo de vida (ACV) e custo do ciclo de vida 

(CCV). Como resposta ao governo coreano, com base nos resultados comparados, 

esse trabalho recomenda que os pesquisadores acadêmicos continuem sendo 

encorajados no aprofundamento dos estudos e testes, possibilitando que haja a 
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transição do uso de combustíveis convencionais para o uso do hidrogênio para 

alimentar células de combustíveis no transporte público. O governo local por meio do 

Ministério da Economia do Conhecimento apoia um projeto denominado “H 2 FC-

Organização Nacional de P&D para Hidrogênio e Células de Combustível”. 

O projeto de pesquisa aqui desenvolvido adota, entre outras fontes de 

referências, o estudo de Burkhardt et al. (2016) como principal fonte de informações 

para o dimensionamento das estações geradoras de hidrogênio. Os autores 

estudaram a obtenção do hidrogênio produzido por eletrólise da água a partir de 

eletricidade eólica produzida diretamente no local das estações de reabastecimento, 

para automóveis na Alemanha. O estudo teve como objetivo calcular o desempenho 

ambiental do hidrogênio produzido na própria estação de reabastecimento, e o método 

utilizado foi a avaliação do ciclo de vida (ACV). Embora o uso do hidrogênio apresente 

baixo potencial de aquecimento global, em torno de 86-89% menor em comparação a 

emissões geradas para obtenção de outros combustíveis como a gasolina ou diesel, 

a fase de construção da estação de reabastecimento de H2, juntamente com a turbina 

eólica e o eletrolisador requerem alta demanda de energia incorporada (74% de todo 

o inventário). Para viabilizar o projeto conclui-se que o eletrolisador teria que trabalhar 

com alto índice de utilização, consumindo ao máximo a energia elétrica gerada pelas 

turbinas, equiparando-se à capacidade de trabalho das mesmas. Um outro ponto de 

atenção é com relação aos insumos, cujos consumos devem ser rigorosamente 

controlados devido ao alto custo ambiental para obtenção dos mesmos. 

Usando os métodos de avaliação do ciclo de vida (ACV) e o custo do ciclo de 

vida (CCV), considerando a produção de hidrogênio por meio de três fontes de energia 

(vapor de nafta (nafta SR), do vapor de gás natural (NG SR) e pela eletrólise da água 

(WE)), Lee et al. (2017) estudaram aspectos ambientais e econômicos sobre a 

produção e uso do hidrogênio na Coréia. O objetivo foi verificar se o hidrogênio pode 

substituir os combustíveis convencionais usados nos ônibus urbanos e se manter 

competitivo tanto economicamente como em eficiência ecológica. Como resultado, 

com a mudança do combustível convencional sendo substituído por hidrogênio, 

obtém-se uma menor pressão sobre o meio ambiente, porém o resultado só passa a 

ser economicamente viável a exemplo de outras pesquisas, quando produzido em 

larga escala. 

Sinigaglia et al. (2017) apresentam em seu estudo os vários meios para a 

obtenção do hidrogênio: Em grandes centrais geradoras onde é produzido em locais 
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distantes do ponto de consumo, tendo que ser transportado por navios, trens, 

caminhões ou tubulações para ser entregue em estações distribuidoras, e por fim no 

ponto de consumo em estações de abastecimento para o uso público. Em menores 

estações onde o hidrogênio é produzido no mesmo local em que ocorre o 

reabastecimento do veículo, os resultados indicam que embora o segundo meio para 

obtenção do hidrogênio apresente expressivas vantagens ambientais, o estudo 

reforça a necessidade de um maior engajamento por parte de pesquisadores e 

tomadores de decisão política, pois as técnicas para obtenção do hidrogênio ainda 

precisam ser melhor desenvolvidas para se tornarem mais competitivas no âmbito 

econômico em relação aos combustíveis convencionais. 

Em um estudo realizado em Taiwan na busca pela substituição do diesel por 

outros combustíveis (CHANG; LIAO; CHANG, 2019), os resultados obtidos na análise 

do ciclo de vida (ACV) classificam o hidrogênio como o de menor índice de emissão 

de CO2 equivalente em relação aos demais combustíveis. Para os autores, se todo o 

transporte público da área urbana de Taiwan fosse movido a hidrogênio, haveria uma 

redução na emissão de CO2 em torno de 220.000 toneladas anualmente, uma 

redução equivalente ao plantio de ~23 milhões de árvores. 

Em seu trabalho sobre ônibus urbanos na Suécia, União Europeia e Estados 

Unidos, Nordelöf, Romare e Tivander (2019) basearam em um estudo de caso sobre 

os impactos ambientais nas mudanças climáticas globais causados por ônibus 

urbanos movidos a combustíveis fósseis. Aplicando o método da ACV, os resultados 

mostram que os veículos elétricos híbridos oferecem um claro potencial de mitigação 

das mudanças climáticas quando comparados aos ônibus convencionais, 

independentemente do combustível disponível ser diesel ou biodiesel. 

 

3.4 Síntese em emergia: definição e hierarquia de energia  

 

A síntese em emergia se dá pela contabilidade em emergia, desenvolvida por 

Odum (1996), que a define como toda a energia incorporada na produção de um 

recurso, seja na forma de energia ou matéria, trabalho humano ou trabalho da 

natureza, possibilitando entender o funcionamento e a dinâmica dos ecossistemas 

naturais e artificiais controlados pelo homem. Em suma, segundo Odum (1996), 

emergia define-se como a soma da energia disponível de um dado tipo de recurso que 

se usa previamente, de forma direta e indireta, nas entradas de contribuições 



31 

 

ambientais, materiais e serviços da economia, necessária para produzir um produto 

ou serviço.  

Todos os fluxos de massa, de energia, fluxo monetário e fluxo de informação 

considerados como entradas em sistemas produtivos são contabilizados e convertidos 

em uma unidade de medida comum para todos os itens do inventário que é emjoule 

solar (sej). Em uma perspectiva de grande escala é possível se medir a qualidade da 

emergia que é expressa pelo Valor em Emergia por Unidade (UEV; Unit Emergy 

Value). A síntese em emergia considera o lado do doador do sistema, ou seja, o que 

é oferecido pela natureza para os processos de transformação, com uma fronteira 

definida tanto no espaço quanto no tempo.  

Em um estudo da síntese em emergia realizado por Brown e Ulgiati (2002), os 

resultados obtidos possibilitam gerar informações importantes que podem ser usadas 

para apoiar políticas públicas ambientais, quando eles comparam seis sistemas de 

produção de eletricidade. Os resultados indicam que as usinas de geração eólicas e 

hidrelétricas têm a maior taxa de rendimento em emergia (EYR), ou seja, maior 

contribuição relativa das fontes locais de emergia para gerar energia elétrica, 

enquanto a usina a óleo diesel apresenta uma taxa mais baixa. O índice calculado da 

taxa de carga ambiental (ELR) indica quantitativamente que a eletricidade gerada, 

usando usinas eólicas, geotérmicas e hidrelétricas geram um menor impacto 

ambiental, enquanto que as usinas de combustíveis fósseis apresentam índices mais 

altos. Finalmente, as usinas eólicas e hidrelétricas apresentam maiores índice de 

sustentabilidade em emergia (ESI), seguidas pela eletricidade geotérmica. Os 

resultados apresentados neste estudo por meio da síntese em emergia (SE), avaliam 

o desempenho dos combustíveis comparados e possibilitam uma melhor tomada de 

decisão, sem os quais as decisões na escolha de energia considerariam apenas uma 

parte dos custos, sem levar em conta os benefícios líquidos das fontes de energia. 

Em relação à hierarquia de emergia, Odum (1996) em seu livro faz uma 

analogia com a hierarquia em uma organização militar, comparando a entrada dos 

fluxos de recursos com uma tropa de soldados, que em grande quantidade contribuem 

para o processo de transformação, cuja saída é expressa em grande quantidade, 

porém ainda com menor qualidade. Essa tropa sendo controlada por uma unidade de 

nível superior que são os cabos, em seguida os sargentos, e assim sucessivamente 

até o topo da cadeia, ou seja, até a saída do produto ou serviço, que resultará em 

saídas com menor quantidade de energia, porém com maior qualidade. 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=Unit+environment+value&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com.br/scholar?q=Unit+environment+value&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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A hierarquia de emergia se descreve pelo fluxo de energia entre processos em 

um dado sistema, onde inicialmente a natureza (processo doador) oferece muitos 

joules de energia para o(s) primeiro(s) processo(s) de transformação do sistema, 

embora com menor qualidade, que por sua vez irá produzir uma nova unidade de 

energia de outro tipo para as próximas transformações, agora oferecendo menor 

quantidade de energia, porém com maior qualidade, e assim sucessivamente até o 

final da cadeia de transformação na obtenção do produto ou serviço. Quanto mais 

transformações sequenciadas ocorrerem no sistema, menor será a quantidade 

oferecida de energia, porém com maior qualidade.  

Essa qualidade derivada da contabilidade em emergia é expressa pela relação 

entre toda emergia requerida para um determinado sistema e os seus fluxos de saída. 

Quanto mais emergia é requerida em função da quantidade de um produto ou serviço, 

maior será o UEV desse produto ou serviço e sua qualidade, e mais alta será sua 

posição na hierarquia de energia (ODUM, 1996). A UEV também é usada na 

conversão dos fluxos de energia para emergia, e quando na unidade de sej/J é 

chamado de transformidade. 

Oliveira e Almeida (2019), em um estudo sobre a contabilidade em emergia dos 

fluxos em emergia de dois sistemas comparados (ensino tradicional e o ensino à 

distância) mostram a hierarquia de emergia de Odum (1996) pelos valores obtidos na 

avaliação. Os resultados apresentados refletem uma maior quantidade de alunos 

ingressando nos níveis inferiores da grade escolar, ou seja, uma carga maior de 

energia de menor qualidade. À medida em que o nivel dessa grade escolar vai 

aumentando, o ingresso nos níveis superiores da carreira escolar passa a selecionar 

uma menor quantidade de alunos, o que significa menor carga de energia, porém com 

uma maior qualidade de informações provenientes dos níveis anteriores. Em suma, a 

cada processo que ocorre em um fluxo em emergia a energia requerida se apresenta 

em menor quantidade, porém com maior qualidade.  

  

3.4.1 Aplicação da síntese em emergia em combustíveis e sistemas de transportes 

 

A síntese em emergia vem sendo aplicada nos mais diferentes sistemas de 

produção, incluindo transportes. Em um estudo cuja fronteira consiste na construção, 

manutenção e operação de carros, ônibus, trens, rodovias e ferrovias, Federici, Ulgiati 

e Basosi (2008) apresentam resultados comparativos referentes à contabilidade 
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ambiental entre as modalidades de transporte terrestre rodoviário e ferroviário no 

sistema de transporte italiano. A pesquisa mostra uma alta demanda mundial de 

energia com impacto ambiental causada pelo setor de transporte, responsável por 

32% do consumo de energia, seguido pelo setor manufatureiro, com uma participação 

de 27% em todo o mundo. O estudo em sua conclusão classifica o ônibus como a 

melhor solução para transporte de pessoas, enquanto que o trem de alta velocidade 

tem alta demanda de energia e carga ambiental maior para oferecer o mesmo serviço. 

O ônibus pode resultar em menor demanda de energia e emergia por unidade de 

serviço de transporte, e ainda manter a flexibilidade de viajar com um nível aceitável 

de conforto, e é também competitivo com a opção do carro particular. O estudo em 

questão ajuda a identificar custos ocultos, impactos ambientais e demanda por 

suporte ambiental, proporcionando um entendimento mais profundo do sistema, 

ajudando na elaboração de políticas apropriadas. 

Um estudo que trata sobre a relevância do combustível fóssil em relação a toda 

energia necessária para obtenção dos insumos necessários para a obtenção do 

mesmo está no trabalho de Bastianoni et al. (2009). A abordagem é sobre os 

processos de refino de petróleo na Itália e nos Estados Unidos, realizando cálculos da 

transformidade e da emergia especifica, ou seja, emergia por massa de cada um dos 

derivados de petróleo durante o processo de refino, fornecendo dados que podem ser 

úteis na análise de muitas atividades humanas e reforça a importância dos cálculos 

sobre a transformidade e a emergia específica para cada um dos derivados de 

petróleo, apresentando informações para decisões políticas. Embora esse trabalho 

tenha recebido críticas pelo fato dos cálculos de transformidade às vezes terem sido 

vagos, sem que as incertezas tivessem sido especificadas, traz uma importante 

contribuição conceitual e metodológica sobre síntese em emergia para este estudo.  

Aplicando o método da síntese em emergia, Ren et al. (2013) estudaram e 

compararam sistemas de produção de biodiesel baseados em cinco diferentes 

culturas: soja, colza, girassol, palma e o jatrofa, disponibilizando informações que 

possibilitam a melhor escolha para políticas ambientais em relação ao uso do 

biodiesel. O trabalho além de contribuir com informações conceituais e técnicas sobre 

síntese em emergia como definição de indicadores e cálculos para análises, apresenta 

como conclusão uma avaliação geral, na qual compara as cinco culturas para 

obtenção do biodiesel e conclui que embora a soja seja a cultura mais sustentável, 

existem razões como por exemplo a alta dependência de recursos da economia para 
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a obtenção de insumos, reduzindo o percentual de recursos renováveis e aumentando 

a carga ambiental, nenhuma das cinco oferece um nível de sustentabilidade suficiente 

para ser reconhecida como sustentável a longo prazo.  

Para um melhor entendimento sobre carga ambiental em uma análise de 

síntese em emergia, o estudo de Liu et al. (2014) mostra como a síntese em emergia 

pode ser aplicada em diferentes clusters industriais para calcular a eficiência 

ambiental dos mesmos, conectando os sistemas econômicos e ecológicos. Neste 

trabalho é feita uma avaliação da carga ambiental dos seguintes clusters industriais: 

aglomerados industriais de processamento de alimentos e bebidas, aglomerados 

industriais de produtos químicos, aglomerados industriais de máquinas, tráfego, 

equipamentos elétricos juntamente com manufatura eletrônica, e aglomerados 

industriais de produtos metálicos. Os resultados obtidos apresentam os aglomerados 

industriais de máquinas, tráfego, equipamentos elétricos e manufatura eletrônica 

como sendo o cluster com o melhor resultado econômico, porém com maior carga 

ambiental entre os demais. O estudo possibilitou gerar informações para políticas 

ambientais da China, que por trás das grandes realizações econômicas com grandes 

conglomerados industriais pesados, tem enfrentando sérios desafios ecológicos e 

ambientais devido ao consumo excessivo de recursos naturais, e um alto índice de 

poluição ambiental durante o processo industrial, resultando na degradação do 

sistema ecológico, causando danos ambientais da área local como contaminação do 

solo e da água subterrânea. 

Muitos dos conteúdos de literatura científica sobre a síntese em emergia 

contribuem com compartilhamento de estudos de casos, além de apresentarem 

conceitos metodológicos para aplicação das ferramentas que avaliam os 

desempenhos ambientais das fontes de energias comparadas para a mobilidade 

urbana, e também apresentam conclusões que servem como alerta aos tomadores de 

decisões (governos e empresas) sobre a necessidade da busca por alternativas que 

venham substituir os combustíveis fósseis a médio e a longo prazos.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 O projeto “Ônibus Brasileiro a Hidrogênio” da EMTU 

 

Para este estudo, cujo objetivo é avaliar o desempenho ambiental da produção 

e uso do hidrogênio como fonte de energia em ônibus urbanos, o levantamento de 

dados para a elaboração do inventário e demais informações para a avaliação do ciclo 

de vida (ACV) e síntese em emergia (SE), deu-se por meio de pesquisas de campo 

em visitas realizadas à EMTU. Os conteúdos complementares para obtenção de 

dados foram extraídos da literatura baseada no projeto “Ônibus Brasileiro a 

Hidrogênio” fornecido pela empresa, bem como por meio de literaturas científicas no 

que se refere à aplicação das ferramentas metodológicas. 

A parte do inventário referente aos principais itens pertinentes aos ônibus a 

diesel e a biodiesel, informações necessárias para a conclusão da síntese em emergia 

do hidrogênio, teve como principal fonte de dados o trabalho de Hill et al. (2015). 

O projeto piloto da EMTU que consiste nos testes dos ônibus a hidrogênio deu-

se nas instalações de uma das garagens sob a gestão da empresa localizada na 

cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo em março de 2010. Nesse 

mesmo ano tiveram início os testes com o primeiro ônibus protótipo, e logo somando-

se ao mesmo, mais três novos veículos perfazendo um total de quatro ônibus 

especialmente fabricados para consumir hidrogênio em substituição ao diesel. Os 

testes foram realizados até o ano de 2016, com todos os veículos operando em regime 

normal no transporte de passageiros na região da Grande São Paulo, no corredor 

ABD (Santo André, São Bernardo e Diadema). O percurso de São Mateus ao 

Jabaquara, que compreende 13 linhas e 9 terminais, com uma extensão de 45 km e 

um total percorrido de 83.950 km/ano, transportando 125.925 passageiros/ano está 

representado na Figura 4.  

Esse projeto que tinha vigência até 31/03/2016 manteve os ônibus circulando 

no Corredor ABD até início de junho de 2016. Embora a EMTU viesse prospectando 

novas parcerias para possibilitar a continuidade operacional dos ônibus, o projeto não 

pôde ser continuado por falta de apoio entre os parceiros. Para continuidade do 

projeto, possibilitando a expansão operacional, faz-se necessária uma retomada por 

meio de patrocínio e por implantação de uma rede nacional de fornecedores de peças 

e componentes, bem como também de mecanismos de incentivos governamentais 

para que as empresas operadoras do transporte público despertem interesse pelo 

programa. 
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Figura 4 – Corredor de testes em 4 ônibus da EMTU no período de 2010 a 2016 

 
Fonte: EMTU (2014). 

 

O diagrama (Figura 5) mostra o fluxo de processo, apresentando dois 

subsistemas: (i) o primeiro que consiste na estação de produção do hidrogênio por 

meio da eletrólise da água, seu armazenamento sob alta pressão e o abastecimento 

do veículo, e (ii) o segundo subsistema que é o ônibus, considera o processo de 

transformação do hidrogênio em energia elétrica por meio das duas células de 

combustíveis, as quais alimentam os dois motores elétricos, que por sua vez realizam 

a transferência de energia mecânica ao eixo de tração do veículo, resultando no 

deslocamento do mesmo para o transporte de pessoas. 

 

Figura 5 – Diagrama de processo do sistema baseado na pesquisa de campo e na literatura sobre o 
estudo de caso da EMTU 

 
Fontes: EMTU (2014, 2015). 
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Souza (2018) e Bareiß et al. (2019) contribuem com muitas informações 

técnicas sobre a geração do hidrogênio por meio do processo de eletrólise da água, 

apresentando os diversos tipos de células de combustível para transformação do 

hidrogênio em energia elétrica para aplicação em veículos automotores.  

A literatura sobre o projeto piloto da EMTU (EMTU, 2014) apresenta o diagrama 

da Figura 6, no qual é apresentada uma ilustração do processo de geração do 

hidrogênio produzido por meio da eletrólise da água, incluindo o sistema de filtragem, 

compressão, armazenagem e abastecimento do ônibus. Todo esse processo ocorre 

em um mesmo local onde o hidrogênio é gerado e ocorre o reabastecimento dos 

ônibus, evitando com isso um sistema para redistribuição desse combustível até 

chegar ao seu ponto de uso. 

 

Figura 6 – Fluxo ilustrativo da produção e uso do hidrogênio: da obtenção do hidrogênio ao 
abastecimento do veículo 

 
Fonte: EMTU (2014). 

 

4.2 Cenário de expansão 

 

Este estudo avalia o cenário de expansão com base nos testes dos quatro 

ônibus realizados pela EMTU no corredor ABD entre 2010 e 2016 na região 

metropolitana de São Paulo. Conforme apresentado anteriormente na Figura 4, com 

informações obtidas em pesquisa de campo, e dados fornecidos pela EMTU conforme 
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Tabela 5. O cenário de expansão considera uma frota total de 4076 ônibus sob a 

gestão da empresa, redistribuídos em 29 garagens localizadas nas cinco áreas da 

Região Metropolitana de São Paulo.  

 

Tabela 5 – Localização das 29 garagens da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo 

 Garagem Cidade nº de veículos km/mês 

     

Área 1 

1 Itapecerica da Serra 296 

 

2 Embu-Guaçu 50 

3 Juquitiba 30 

4 Embu das Artes 315 

5 Cotia 164 

    Frota 1 855  4.654.794 

     

Área 2 

 

6 Jandira 99 

 

7 Itapevi 67 

8 Caieiras 34 

9 Franco da Rocha 60 

10 Carapicuíba 428 

11 Osasco 472 

12 Francisco Morato 15 

13 Santana de Parnaíba 149 

    Frota 2 1.324  6.514.977 

     

Área 3 

 

14 Arujá 127 

 
15 Guarulhos 330 

16 São Paulo 230 

17 Mairiporã 43 

18 Poá 88 

    Frota 3 818  5.010.566 

     

Área 4 

 

19 Jacareí 15 

  
20 Guarulhos 45 

21 Ferraz 81 

22 Suzano  106 

23 Mogi das Cruzes  108 

    Frota 4 355  2.013.611 

     

Área 5 

 

24 

 

São Bernardo do Campo 

 

305 

  

25 Mauá 89 

26 São Paulo 167 

27 Santo André 81 

28 Ribeirão Pires 40 

29 São Caetano do Sul 42 

    Frota 5 724  3.872.134 

     

Total/mês 4.076 veículos 22.066.082 km/mês 

Total/ano 4.076 veículos  264.792.984 km/ano 

Fonte: Dados fornecidos e pesquisa de campo deste trabalho junto a EMTU. 



39 

 

As instalações do projeto piloto da EMTU em uma das garagens onde 

ocorreram os testes dos quatro ônibus movidos a hidrogênio (Figura 6) forneceram 

informações de campo, possibilitando o cálculo que define a quantidade de materiais 

e insumos consumidos diariamente para um cenário expansão, ou seja, para todas as 

29 estações de geração de hidrogênio redistribuídas na Região Metropolitana de São 

Paulo (Figura 7). 

 

Figura 7 – Cenário de expansão da frota EMTU redistribuída nas 29 garagens localizadas na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

 
Fonte: Informações de campo deste projeto de pesquisa com dados fornecidos pela EMTU. 

 

Em relação à área construída, incluindo a cabine primária de energia elétrica e 

as tubulações entre os equipamentos, a demanda de recursos para o aumento de 

escala foi obtida de forma linear, ou seja, multiplicando-se o inventário do projeto piloto 

pelas 29 estações do projeto de expansão. Para alguns equipamentos o aumento 

linear de escala não pôde ser feito, como por exemplo para os eletrolisadores, os 

quais podem ter sua capacidade aumentada apenas com algumas modificações 

pontuais de projeto por meio do redimensionamento de alguns acessórios. Neste 

estudo os cálculos para definir a quantidade de eletrolisadores necessários para suprir 

os 4076 ônibus da frota da EMTU são baseados nos seguintes dados fornecidos pela 

empresa apresentados na Figura 7: capacidade total de cada ônibus é de 75 pessoas 

(32 sentados), para um percurso total percorrido por todos os veículos de 264.792.984 

quilômetros/ano, com um consumo de 31 kg de hidrogênio para 220 quilômetros 

percorridos por veículo (Figura 6), totalizando assim 0,135kg de hidrogênio por 

quilômetro percorrido.  
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Quanto à capacidade dos eletrolisadores e demais equipamentos para a 

composição do inventário, este estudo adota os valores encontrados no trabalho de 

Burkhardt et al. (2016), que consiste em uma estação de hidrogênio instalada em 

Berlin na Alemanha, com capacidade horária de 60 Nm3 de hidrogênio (5,4kg de 

hidrogênio por hora), ou seja, eletrolisadores compostos de 4 stacks com capacidade 

de 15 Nm3/h cada um, capacidade esta similar aos equipamentos utilizados nos testes 

do projeto piloto EMTU conforme ilustração da Figura 6.  

Para atender a frota dos 4076 ônibus do projeto de expansão da EMTU, este 

estudo está considerando estações equipadas com eletrolisadores de seis stacks de 

15 Nm3/h, totalizando uma capacidade horária por eletrolisador de 90 Nm3 de 

hidrogênio (8,1kg de hidrogênio por hora).  

Neste projeto o tempo médio diário de operação para o eletrolisador está 

estimado em 22 horas por dia, disponibilizando diariamente 2 horas para manutenção 

dos equipamentos, buscando obter um melhor índice de utilização possível (91,6%), 

por se tratar de um equipamento com alta representatividade ambiental no inventário, 

devido ao relevante emprego de recursos demandados da natureza para sua 

obtenção. Os cálculos mostram como resultado final uma quantidade total de 550 

eletrolisadores a serem redistribuídos proporcionalmente à quantidade de veículos 

baseados nas 29 garagens da Região Metropolitana de São Paulo, quantidade 

necessária na produção diária de hidrogênio para suprir toda a frota, representada 

pelas seguintes equações: 

 

(
264.792.984 𝑘𝑚/𝑎𝑛𝑜

365 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0,135 𝑘𝑔 𝐻2/𝑘𝑚) = 97.937,13 𝑘𝑔 𝐻2/𝑑𝑖𝑎 

 

(
97.937,13 𝑘𝑔 𝐻2/𝑑𝑖𝑎

8,1𝑘𝑔 𝐻2 𝑥 22ℎ/𝑑𝑖𝑎
 ) = 549,59 = 550 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

Todo o material para compor o inventário dos demais equipamentos que fazem 

parte da estação de hidrogênio como os compressores, os tanques de armazenagem 

e os equipamentos de abastecimento dos ônibus (spenser) serão também calculados 

com base nos valores do trabalho de Burkhardt et al. (2016), com quantidades 

proporcionais ao número dos eletrolisadores e sua respectiva capacidade de trabalho.  



41 

 

Os materiais referentes aos 4076 ônibus são calculados tomando-se como 

base o ônibus padrão utilizado nos testes do projeto piloto, incluindo os dois motores 

elétricos, cujos dados foram fornecidos pelos especialistas que participaram do projeto 

dos ônibus protótipos: aço carbono 11.086kg; alumínio 2.554kg; borracha 485kg; e 

vidro 600kg perfazendo um total de 14.725kg, somando-se aos demais aparatos que 

equipam os veículos para o uso do hidrogênio como os nove cilindros para 

armazenamento pesando 3.456kg, as duas células de combustível 880kg e as três 

baterias de lítio para armazenagem de energia acumulada 621kg (EMTU, 2014). 

Na fase de operação, a quantidade calculada para cada um dos itens como 

energia elétrica e água para geração do hidrogênio, bem como a mão de obra 

necessária para operacionalizar a estação geradora incluindo os motoristas e os 

cobradores da frota, tem como base os dados de projeto referente ao consumo diário 

de cada um deles.  

O Inventário incluindo geração, armazenagem e uso do hidrogênio da frota de 

4076 ônibus e 29 garagens gerenciados pela EMTU de São Paulo, apresentando 

como resultado a unidade funcional (unidade/km pessoa) para todos os itens do 

sistema está disponível na fase de resultados e discussões deste trabalho, no item 

5.1 (Tabela 11), e o memorial com todos os cálculos para cada um dos itens, tanto 

para a fase de construção (estação e ônibus) quanto para a fase de operação está 

disponível no item 9.3 Apêndice C. 

  

4.3 Unidade Funcional 

 

Os cálculos para obtenção do resultado cuja unidade funcional é quilômetro 

pessoa (unidade/km pessoa), utilizam uma base anual obtida pela razão entre a 

quantidade (kg, L, kWh) total de cada um dos itens do inventário, pela sua respectiva 

vida útil, considerando a frota de 4076 ônibus, 75 passageiros por ônibus, com um 

percurso total anual de 264.792.984 quilômetros para todos os veículos. 

Fazendo uma analogia, é como se os 4076 ônibus partissem simultaneamente 

de suas respectivas garagens, cada um lotado com a capacidade total de 75 

passageiros, e percorressem suas respectivas rotas, que somadas resultariam em um 

total de 264.792.984 quilômetros, conforme apresentado anteriormente na Tabela 5. 

Esse percurso total já considera todas as paradas para manutenção e 

reabastecimento quando os veículos estão fora de serviço.  
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4.4 Métricas utilizadas para a avaliação ambiental 

 

4.4.1 Avaliação do ciclo de vida e síntese em emergia como ferramentas 

complementares 

 

A avaliação do ciclo de vida e a síntese em emergia geralmente levam em conta 

as etapas “do berço ao túmulo”, ou seja, da geração dos itens que fazem parte do 

inventário, seu uso, e por fim o descarte e a reciclagem dos mesmos, quando 

apropriada. Neste trabalho o escopo do projeto considera a fronteira de estudo desde 

a geração do combustível até o seu uso em ônibus urbanos (“do berço ao berço”), não 

incluindo a fase de descarte e reciclagem. 

A saída resultante esperada como produto final do sistema é o deslocamento, 

e a unidade funcional é quilômetro pessoa (unidade/km pessoa). 

O ponto de partida deste trabalho consiste na elaboração do diagrama 

simplificado (Figura 8), usado como base para definir o fluxo do processo e a fronteira 

que delimita o sistema a ser estudado. Neste estudo considera-se como fronteira do 

sistema a produção do hidrogênio no próprio local onde ocorre o reabastecimento, 

bem como o seu uso nos ônibus em operação. A escolha dos indicadores será 

explicada nas sessões seguintes com mais detalhes.  

 

Figura 8 – Diagrama mostrando o escopo do estudo, desde a obtenção do hidrogênio, sua conversão 
em eletricidade, e como saída final o deslocamento do veículo 
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A iniciativa em usar a avaliação do ciclo de vida (ACV) e a síntese em emergia 

(SE) neste estudo se deve ao fato das duas metodologias se complementarem, ou 

seja, enquanto a ACV avalia o sistema sob uma perspectiva em emissões diretas e 

indiretas ao meio ambiente causadas pelos processos de um determinado sistema 

enquanto geram bens ou serviços, a SE considera o esforço do meio ambiente como 

doador de recursos para esses processos. O mapa conceitual (Figura 9) reflete todos 

esses indicadores escolhidos, situados em suas respectivas regiões de escala (local, 

regional ou global). Existem diferentes métricas para realizar essas avaliações, mas o 

uso simultâneo da ACV e da SE, é importante devido aos significados e ao nível 

escalar (local, regional e global) dessas duas métricas, pois possibilita evitar a 

“armadilha entrópica”, situação em que o sistema pode apresentar um bom 

desempenho em uma escala local, mas em contrapartida ocultar um eventual baixo 

desempenho no âmbito regional ou global quando a escala de avaliação é expandida.  

 

Figura 9 – Mapa conceitual do sistema de produção do hidrogênio a ser estudado neste trabalho 
considerando as diferentes escalas de alcance 

 
 

4.4.2 Avaliação do ciclo de vida (ACV) 

 

Para avaliar os indicadores obtidos neste trabalho, eles são comparados com 

outros obtidos na literatura científica, tomando-se o cuidado de utilizar indicadores de 

trabalhos que avaliaram sistemas semelhantes de transporte urbano, e que tenham 

considerado os mesmos processos na conversão de energia, na infraestrutura do 

ônibus e no uso do hidrogênio, ou seja, mesma escala de avaliação. 
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Os indicadores definidos para a interpretação dos resultados obtidos da ACV 

no projeto ônibus a hidrogênio são comparados com dados de literatura que também 

utilizaram ACV em sistemas de outras fontes de energia para o transporte urbano, 

como o gás liquefeito de petróleo (GLP), o diesel, o biodiesel e a eletricidade. Para 

essa comparação, as referências usadas neste estudo foram obtidas principalmente 

das pesquisas de Chester e Horvath (2008), Lee et al. (2017), Sharma e Strezov 

(2017), Chang, Liao e Chang (2019) e Nordelöf, Romare e Tivander (2019). 

 A Tabela 6 mostra os indicadores locais e globais de impactos a montante e a 

jusante conforme representado anteriormente na Figura 9. A escolha desses 

indicadores é baseada em vários artigos e relatórios encontrados na literatura 

científica, e dependem do sistema que está sendo avaliado. No caso de transporte, 

esses indicadores são os mais encontrados sobre o assunto, pois os mesmos 

possibilitam responder à pergunta inicial de pesquisa que irá dizer se o hidrogênio 

seria ou não uma boa alternativa como combustível para ônibus urbanos em relação 

aos combustíveis fósseis.  

 

Tabela 6 – Indicadores que serão usados neste trabalho para avaliação do ciclo de vida (ACV) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Potencial de aquecimento global avalia como uma determinada quantidade 

de gás do efeito estufa (GEE), que contribui para o aquecimento global é emitido na 

atmosfera. O principal gás do efeito estufa emitido pela queima dos combustíveis 

fosseis é o dióxido de carbono, expresso em quilogramas de dióxido de carbono 

equivalente (kgCO2-eq), e as principais fontes do CO2 são as indústrias e os veículos 

pesados. 

 <<< Impactos a montante Impactos a jusante >>> 

Impactos 
locais / 

regionais 

Potencial de acidificação 
kgSO2-eq./km pessoa 

Material particulado 
kgPM2.5-10/km pessoa 

Potencial de acidificação 
kgSO2-eq./km pessoa 

Material particulado  
kgPM2.5-10/km pessoa 

Impactos 
globais 

 

Energia fóssil incorporada  MJeq./km 
pessoa 
Potencial de aquecimento global 

kgCO2-eq./km pessoa  

Potencial de aquecimento 
global 

kgCO2-eq./km pessoa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_do_efeito_estufa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
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O Potencial de acidificação avalia o nível de acidificação do meio ambiente, e 

é calculado através da combinação dos três compostos que mais contribuem para 

esse impacto ambiental: os óxidos de azoto (NOX), os óxidos de enxofre (SOX) e o 

amoníaco (NH3). Expresso em quilogramas de dióxido de enxofre equivalente (kgSO2-

eq), o dióxido de enxofre (SO2) é emitido na atmosfera devido à queima de óleo diesel 

e de outros combustíveis fósseis em grande parte pelos veículos automotores.  

A Energia fóssil incorporada é um indicador que mede quantidade de energia 

fóssil utilizada em todo o ciclo de vida de um determinado produto, ou seja, quantidade 

de energia fóssil necessária para atender a demanda final do produto. A análise de 

energia incorporada que é expressa em megajoule equivalente (MJeq), complementa 

os resultados da análise de inventário da ACV, permitindo melhor compreensão dos 

sistemas produtivos. 

O Material particulado avalia a quantidade de poluentes constituído de poeira, 

fumaça e materiais sólidos ou líquidos emitidos no meio ambiente. Segundo a Agência 

de Proteção Ambiental americana (EPA), esses poluentes com partículas de tamanho 

entre 2,5 e 10 mícrons (PM2,5-10), expresso em quilogramas de material particulado 

2,5-10 (kgPM2.5-10) são provenientes de processos industriais e da queima 

incompleta de combustíveis fósseis por veículos automotores.  

Os principais problemas e as consequências geradas pela emissão de todos 

esses poluentes foram apresentados anteriormente na Tabela 1, e como estão 

intimamente relacionados ao sistema de produção “transporte”, eles foram 

selecionados neste estudo. 

A Tabela 7 apresenta todos os fatores de conversão para os itens do inventário, 

relacionados às emissões indiretas obtidos do banco de dados do Ecoinvent: 

(www.ecoinvent.ch), version 3.2 (2015), ‘allocation at the point of substitution’. As 

categorias de impacto da ACV consideradas incluem ‘cumulative energy demand’, 

‘fóssil’ (MJeq./kg), ‘climate change’, 20 anos, “CML2001” (kgCO2-eq./kg), ‘acidification 

potential’, ‘CML2001’ (kgSO2-eq./kg), e ‘particulates, > 2.5um, and < 10um’, ‘urban air 

close to ground’ (kgPM2,5-10/kg).  

 

http://www.ecoinvent.ch/
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Tabela 7 – Coeficientes “Ecoivent Data base” Fatores de conversão das categorias de impactos: 
energia incorporada (em MJeq./kg), de aquecimento global (em kgCO2-eq./kg), Potencial de 
acidificação (em kgSO2-eq./kg), Material Particulado (em kgPM2,5-10/kg) 

Especificação 

Coeficientes 
de energia 
incorporada 
(MJeq./kg)  

Potencial de 
aquecimento 

global 

(kgCO2-eq./kg)  

Potencial de 
acidificação 

(kgSO2-eq./kg)  

Material Particulado 

(kgPM2,5-10/kg)  

Ácido 
Perfluorosulfônico 
(PFSA) 

171,9 11,196 0,11448 0,0021184 

Aço 158,94 17,365 0,057331 0,00083088 

Aço inox 2167,1 236,48 1,1668 0,029017 

Aço Fundido 17,189 2,1318 0,0068274 0,00016553 

Água 0,0024112 0,00023187 1,7665E-06 8,6917E-09 

Alumínio 29,457 3,3078 0,023115 0,00012127 

Borracha 2277,2 155,41 0,58992 0,0028271 

Chumbo 15,834 1,616 0,019058 6,1758E-05 

Carbono 89,454 2,6344 0,010115 0,0010245 

Cobalto 109,95 11,265 0,11065 0,00073322 

Cobre 88,197 7,8572 0,29514 0,00060981 

Concreto 0,55931 0,087074 0,00028506 2,3522E-06 

Construção civil, hall 2715 319,1 2,2726 0,034112 

Eletrólito 24,638 2,5454 0,012247 0,00020441 

Eletrônicos 
(Materiais) 

319,49 31,027 0,20225 0,0027206 

Energia Elétrica 0,050767 0,13297 2,4058E-05 2.4502E-06 

Fibra sintética 88,206 6,7483 0,018978 0,00044727 

Fibra de Vidro 25,289 2,1712 0,014302 0,00016266 

Grafite 75,279 6,234 0,16872 0,0007677 

Hidróxido de 
Potássio - HOH 

4,3151 0,32989 0,00070001 1,4336E-06 

Lítio 75,28 6,234 0,16872 0,00076768 

Lubrificante - 
material de processo 

80,263 1,312 0,0090983 0,00011124 

Madeira 784,92 71,047 0,38452 0,016754 

Manganês 31,384 3,0045 0,020157 0,00012213 

Material Cerâmico 166610000 19133000 162930 2202,6 

Níquel 95,989 10,443 0,053796 0,0016245 

Platina 1312700 90225 2088,2 0,7615 

Polietileno 72,792 2,7044 0,0069806 0,00016486 

Tetra fluoroetileno 
(PTFE - Teflon) 

166,62 659,77 0,1019 0,00068688 

Resina 43,902 5,9433 0,011849 0,0002934 

Polímero - espuma 6,1282 0,55946 0,0029326 4,2868E-05 

Titânio 353,83 36,481 0,16218 0,003341 

Plástico 12,275 1,2883 0,0055768 0,00010726 

Sódio 21,359 2,0519 0,0095435 0,00016065 

Solução Eletrolítica 
(KOH) 

23.915 2.3212 0.010946 5.5118E-5 

Vidro 12,995 1,212 0,010262 5,0402E-05 

Zeolita 61,917 5,7343 0,028714 0,00067701 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.4.3 Síntese em emergia (SE) 

 

A síntese em emergia aplicada neste estudo para avaliar o desempenho do 

hidrogênio em comparação a outros combustíveis, é uma metodologia que tem sido 

utilizada em vários outros sistemas como: agricultura (AGOSTINHO et al., 2008; 

BROWN; CAMPBELL, 2007; GIANNETTI; BARRELLA; ALMEIDA, 2006), centros 

urbanos (PULSELLI et al., 2008), construção civil (CARVALHO MOREIRA; 

KOWALTOWSKI, 2009) e bacia hidrográfica (AGOSTINHO; AMBRÓSIO; ORTEGA, 

2010) entre outros trabalhos.  

A Tabela 8 apresenta a simbologia padronizada (ODUM, 1996) a ser utilizada 

na elaboração do diagrama de energia desse estudo. Essa representação por meio 

de símbolos é parte fundamental para a representação do fluxo dos processos com 

suas respectivas interações, possibilitando uma clara visão do sistema de produção e 

uso do hidrogênio quando se aplica a síntese em emergia. 

 

Tabela 8 – Simbologia utilizada na elaboração do diagrama de energia 

 

Fluxo de energia: um fluxo cuja vazão é proporcional ao volume do 

estoque ou à intensidade da fonte que o produz. 

 

Fonte: um recurso externo que fornece energia de acordo com um 

programa controlado externamente (função força). 

 

Caixa: símbolo de uso múltiplo que pode ser usado para representar 

uma unidade de consumo e produção dentro de um sistema maior, 

representando assim, um subsistema 

 

Estoque: uma reserva energética dentro do sistema, que guarda uma 

quantidade de energia de acordo com o balanço de entrada e saída 

(variáveis de estado). 

 

Sumidouro de energia: dispersão de energia potencial empregada 

no sistema. A energia potencial é utilizada para produzir trabalho e o 

custo dessa transformação é a degradação da energia, a qual 

abandona o sistema como energia de baixa intensidade. Todos os 

processos de interação e os armazenamentos dispensam energia 

 

Interação: intersecção interativa de dois fluxos para produzir uma 

saída em proporção a uma função de ambos ou controle de ação de 

um fluxo sobre outro. 

Fonte: Adaptado de Odum (1996). 
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Os indicadores selecionados para a aplicação da SE são todos da escala global 

de impactos a montante conforme Tabela 9, os quais podem ser encontrados em 

vários artigos e relatórios científicos. A exemplo dos indicadores da ACV citados 

anteriormente (Item 4.4.2), os indicadores para a SE também possibilitam responder 

à pergunta inicial de pesquisa que irá concluir se o hidrogênio seria ou não uma boa 

alternativa como combustível para ônibus urbanos em relação aos combustíveis 

fósseis. 

 

Tabela 9 – Indicadores calculados neste trabalho para a síntese em emergia (SE) 

Impactos globais a montante 

Valor em emergia por unidade UEV = Y/km pessoa 

Percentual de renovabilidade %R = (Rx100) /(R+N+F) 

Taxa de rendimento em emergia: EYR = (R+N+F) /F 

Taxa de carga ambiental: ELR = (N+F) /R 

Índice de sustentabilidade em emergia: ESI = EYR/ELR 

Legenda: R, recurso renovável da natureza; N, recurso não renovável da natureza; F, recurso 
proveniente da economia 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O Percentual de Renovabilidade (%R) é definido pela razão entre os recursos 

renováveis da natureza e o total de recursos demandados pelo sistema. Indica o 

percentual de toda energia utilizada proveniente de recursos renováveis. Quanto 

maior o percentual de renovabilidade (%R) melhor, pois indica que um sistema, 

considerando todas as suas fases, está utilizando o máximo possível de recursos 

renováveis para obtenção de produto ou serviço que o mesmo está oferecendo. 

Taxa de rendimento em emergia (EYR, Emergy Yield Ratio) representa o total 

de emergia destinada para a saída do sistema. Este índice mostra a capacidade de 

um sistema em utilizar recursos locais. Quanto maior a taxa de rendimento, maior a 

contribuição relativa das fontes locais de emergia para os produtos ou serviços 

gerados pelo sistema, ou seja, indica que todos os recursos renováveis e não-

renováveis, incluindo os recursos pagos (R; N; F) estão sendo mais utilizados pelo 

sistema, em relação ao uso apenas dos recursos pagos (F). 

Taxa de carga ambiental (ELR, Environmental Loading Ratio) reflete a 

capacidade do processo em utilizar os recursos locais. Com base em diversos 

trabalhos, Brow e Ulgiati (2004) estabeleceram que pode-se concluir que quanto 

menor o ELR melhor, o que indica que a maior parte dos recursos utilizados em um 

sistema são recursos naturais, causando menor impacto ao meio ambiente. Os 
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autores estabeleceram que a ELR menor que 2 indica baixo impacto; entre 3 e 10 é 

considerada como uma pressão moderada sobre o meio ambiente, e acima de 10 é 

considerada de alto impacto, indicando que grandes fluxos de recursos não 

renováveis estão sendo demandados por um determinado sistema.  

O índice de sustentabilidade em emergia (ESI, Emergy Sustainability Index), 

utilizado em um trabalho de Ulgiati e Brown (2002) é definido como um indicador que 

mostra o resultado da razão entre a taxa de rendimento em emergia (EYR) e a taxa 

de carga ambiental (ELR). O resultado desse indicador avalia se o processo fornece 

uma contribuição ao meio ambiente com uma baixa pressão sobre o mesmo. Quanto 

maior o ESI melhor, pois isso indica que o sistema se apresenta sustentável por um 

período maior de tempo. Baseando-se em diversos trabalhos, Ulgiati e Brown (2002) 

estabeleceram que ESI entre zero e 1 é considerado sustentável a curto prazo, entre 

1 e 5 é considerado moderado, e acima de 5 apresenta uma alta sustentabilidade, ou 

seja, é sustentável a médio e a longo prazos. 

Na avaliação da síntese em emergia os recursos necessários para seus 

respectivos processos em um determinado sistema classificam-se em três categorias: 

recursos da natureza que são renováveis (R), recursos da natureza que não são 

renováveis (N) e recursos provenientes da economia (F). Os recursos F são 

subdivididos em quatro categorias: materiais renováveis (MR), materiais não 

renováveis (MN), serviços renováveis (SR) e serviços não renováveis (SN). O sol e o 

vento são exemplos de recursos naturais renováveis (R), que estão sempre 

disponíveis na natureza. Existem situações em que um recurso renovável passa a ser 

não renovável, e essa condição ocorre quando a taxa de utilização supera a 

capacidade de sustentação do sistema. A água de poços artesianos é um exemplo de 

recurso renovável que passa a ser não renovável pela inviabilidade de sua 

renovação (BRAGA, 2002). Os recursos não renováveis (N) são aqueles cujo 

consumo é mais rápido que a capacidade do meio ambiente na renovação dos 

mesmos, como por exemplo os combustíveis fosseis, que uma vez utilizados para 

cumprir suas funções, são totalmente impossibilitados de se renovarem.  

Os recursos (F) são aqueles provenientes da economia, e estão associados a 

bens de serviços ou aos recursos não renováveis provenientes de outras regiões fora 

dos limites do sistema estudado, e sua obtenção incorre em custos econômicos.  

A Figura 10 apresenta o diagrama de fluxos em emergia, no qual estão 

refletidos todos os fluxos de recursos necessários para a obtenção de um produto ou 

um serviço (ODUM, 1996). 
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Figura 10 – Diagrama de fluxos em emergia: I, rec. da natureza; R, recursos renov.; N, recursos não 
renováveis; F recursos da economia; MR, materiais renováveis; MN, materiais não renováveis; SR, 
serviços renováveis; SN, serviços não renováveis 

 
Fonte: Adaptado de Souza (2010). 

 

Os resultados baseados nos cálculos do desempenho ambiental em emergia 

do hidrogênio, e os valores comparativos referentes ao diesel e ao biodiesel foram 

obtidos principalmente dos trabalhos de Ren et al. (2013), Carraretto et al. (2004), e 

Lin e Sagisaka (2012).  

 

4.4.4 Forma de avaliação dos resultados 

 

4.4.5 Diagrama ternário em emergia 

 

O diagrama ternário em emergia é uma das ferramentas utilizadas neste 

estudo, que possibilita representar de forma simultânea os resultados da aplicação da 

SE no projeto hidrogênio em comparação com dados da literatura referente aos 

demais combustíveis.  

Giannetti, Barrella e Almeida (2006) e Almeida, Barrella e Giannetti (2007) 

trabalharam no desenvolvimento dessa ferramenta, a qual consiste em um triângulo 

equilátero (Figura 11) cujos vértices são identificados pelos três tipos de recursos que 

integram a emergia total do sistema: recursos renováveis (R), recursos não renováveis 

(N) e recursos da economia (F). Graficamente a posição de um sistema dentro do 

diagrama ternário em emergia reflete o percentual demandado dos fluxos de emergias 

para cada um dos recursos R, N e F do mesmo, cuja soma é 100%. Este trabalho 

considera duas entre as propriedades originais que o diagrama ternário oferece para 

análise gráfica, que são as curvas de que indicam os níveis de sustentabilidade, e as 

linhas que indicam o percentual em relação ao fluxo de recursos demandados pelo 

sistema para cada um dos três combustíveis. 
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As curvas que representam o índice de sustentabilidade ambiental que estão 

representadas na Figura 11 (ESI=1 e ESI=5) têm origem no vértice do recurso N, 

projetando-se em direção ao lado oposto desse vértice no triângulo. A 

sustentabilidade é dividida em três níveis, sendo que os valores situados na região 

ESI>5 indicam sistemas sustentáveis a longo prazo, para valores de 1<SI<5 indicam 

sistemas com sustentabilidade moderada (como o ponto A da Figura 11), e quando 

situados na região ESI<1 indicam sistemas com baixo nível de sustentabilidade ou 

não sustentáveis. 

Em relação ao fluxo de recursos, cada linha de um determinado recurso está 

posicionada paralelamente ao lado oposto do vértice do mesmo no triângulo, e quanto 

menor a distância entre essas linhas (%R, %N e %F) e o vértice do respectivo recurso, 

maior o percentual de uso do mesmo demandado pelo sistema. Por exemplo, o ponto 

A da Figura 11 indica um sistema que depende fortemente de recursos não renováveis 

(N), demandando pouco recursos renováveis R e recursos da economia F.  

 

Figura 11 – Diagrama ternário representando linha de sustentabilidade, fluxos de recursos e ponto de 
sinergia dos recursos 

 
Fonte: Giannetti, Barrella e Almeida (2006). 

 

4.4.6 Diagrama em radar 

 

Além do uso do diagrama ternário, o diagrama em radar também é aqui utilizado 

(Figura 12) para facilitar o entendimento sobre qual das fontes de energia comparadas 

oferece maior desempenho ambiental, seja pela ACV ou SE. 

Neste estudo, para avaliação do ciclo de vida (ACV), o diagrama em radar 

apresenta os resultados que avaliam e comparam as cinco diferentes fontes de 

energia: hidrogênio, diesel, biodiesel, elétrico e gás liquefeito de petróleo (GLP). Para 

a síntese em emergia (SE), por impossibilidade de se obter dados para o ônibus 
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elétrico e a gás liquefeito de petróleo (GLP), a ferramenta mostra graficamente os 

resultados apenas dos três combustíveis que são: o hidrogênio, o diesel e o biodiesel. 

As informações para comparação tanto da ACV quanto da SE para o hidrogênio 

consistem nos dados obtidos na pesquisa de campo na EMTU, da literatura sobre o 

projeto piloto da empresa, e do projeto de expansão da frota. 

As informações referentes aos dados dos demais combustíveis consistem em 

fontes referenciadas pelos vários trabalhos da literatura já citados anteriormente. 

A técnica para a representação gráfica consiste na inversão (1/x) dos valores 

para as categorias cujos valores maiores geram pior impacto ambiental (as quatro 

categorias de impacto da ACV deste estudo e a carga ambiental resultante da SE), 

possibilitando a comparação de desempenho ambiental entre os combustíveis, 

mostrando o comportamento em relação à área da figura no gráfico. O critério utilizado 

em relação à área resultante da figura correspondente a cada um dos combustíveis 

no gráfico é o seguinte: “quanto maior área resultante da figura no diagrama radar, 

melhor o desempenho”. Devido a possível disparidade entre esses valores obtidos, o 

logaritmo de cada um dos indicadores é considerado dentro da técnica de 

normalização por meio do cálculo da padronização linear ou do desvio padrão de cada 

um dos resultados dos combustíveis comparados, possibilitando a elaboração gráfica 

para comparações. 

 

Figura 12 – Exemplo de diagrama em radar para representação gráfica comparativa 

 
Fonte: Adaptado de Saary (2008). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Inventário do sistema avaliado: Cenário de expansão 

 

Tomando-se como referência o item A1.1a (concreto) entre os vários itens que 

compõem o inventário para geração do hidrogênio no projeto de expansão (Tabela 11), o valor 

calculado em relação a unidade funcional para este item resulta em 2,85E-08 kg/km pessoa. 

Para a elaboração do modelo de memorial de cálculo (Tabela 10), a quantidade total 

considerada de concreto é de 5,78E+07 kg para uma edificação com uma vida útil estimada 

em 25 anos. Este modelo de memorial de cálculo é usado para todos os demais itens do 

inventário, com as 29 estações para a geração de hidrogênio e abastecimentos dos 4076 

ônibus, possibilitando a obtenção dos seus respectivos valores conforme apresentado na 

Tabela 11.  

 

Tabela 10 – Procedimento para a obtenção da quantidade do item A1.1 “concreto” (modelo) na unidade 
funcional km pessoa 

Item Quantidade 

U
n
id

a
d
e

 Vida 

útil 

(anos) 

Unidade/ano Km/ano 

Pessoas 

transportadas 

por ano 

Km/pessoa 

ano 

Unidade/km 

pessoa 

A1.1a 

Concreto 
5,78E+07 Kg 25 2,31E+06 2,65E+08 3,06E+05 8,09E+13 2,85E-08 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Cálculos tomando-se como referência o item A1.1a (concreto) do inventário. 

Dados:  

1) Quantidade total de ônibus = 4076 ônibus 

2) Capacidade de cada ônibus = 75 pessoas 

3) Quantidade de concreto para as 29 estações de H2 = 5,78E+07 kg 

concreto / ano 

4) Vida útil das estações de concreto – 25 anos 

5) Distância total anual percorrida pelos 4076 ônibus = 264.729.984 km/ano 

 

A distância total percorrida anualmente pelos 4076 ônibus é de 264.792.984 

quilômetros, logo a distância percorrida por uma pessoa anualmente é de 8,09E+13 

km pessoa / ano.  

 

(264.792.984 km/ano 𝑥 305.700 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠) = 8,09𝐸 + 13 𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎/𝑎𝑛𝑜  
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A quantidade total de concreto para todas as 29 estações de geração e 

abastecimento de H2 é de 5,78E+07 kg de concreto. Considerando que a vida útil da 

construção é de 25 anos, a quantidade anualizada de concreto é de 2,31E+06 kg 

concreto/ano.  

 

(
5,78𝐸 + 07 𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

25 𝑎𝑛𝑜𝑠
 ) = 2,31𝐸 + 06 𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜/𝑎𝑛𝑜 

 

Considerando a quantidade anual de concreto de 2,31E+06 kg concreto/ano, e 

a distância anual percorrida por pessoa de 8,09E+13 km pessoa / ano, a quantidade 

de concreto para todas as 29 estações de geração e abastecimento de H2 para cada 

pessoa percorrendo um quilômetro é de 2,86E-08 kg de concreto / km pessoa  

 

(
2,31𝐸 + 06 𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜/𝑎𝑛𝑜 

8,09𝐸 + 13𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠/𝑎𝑛𝑜
 ) = 2,85𝐸 − 08

𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

A Tabela 11 apresenta os principais itens que compõem o inventário do sistema 

de produção e uso do hidrogênio em ônibus urbanos, com base no modelo de 

memorial de cálculo apresentado anteriormente na Tabela 10. Os detalhes dos 

cálculos para todos os itens do inventário estão disponíveis no item 9.3 Apêndice C. 

Com base no projeto piloto da EMTU que consiste nos testes dos ônibus 

realizados pela empresa no corredor ABD entre 2010 e 2016 na região metropolitana 

de São Paulo, os cinco itens que mais se destacam no inventário para a fase de 

implementação e relação ao percentual de impacto ao meio ambiente são: ônibus, 

eletrolisador, compressores, cilindros de armazenamento e o “dispenser” que é o 

equipamento para o abastecimento do veículo.  
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 11 – Inventário incluindo geração, armazenagem e uso do hidrogênio da frota de 4076 ônibus 
e 29 garagens gerenciados pela EMTU de São Paulo, apresentando o resultado da unidade funcional 
(unidade/km pessoa) para todos os itens do sistema 

Item Especificações 

U
n
id

a
d

e
 Quantidade 

Total 
Quantidade 

por item V
id

a
 

Ú
ti
l 
 

Quantidade/ 
ano 

Unidade/k
m pessoa 

A - FASE CONSTRUÇÃO (ESTAÇÃO E ÔNIBUS)      
A.1 - ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO 5,85E+07  25 anos   

A1.1a Concreto kg  5,78E+07  2,31E+06 2,85E-08 
A1.1b Aço carbono kg  6,74E+05  2,70E+04 3,33E-10 
A1.1c Aço inoxidável kg  2,20E+04  8,80E+02 1,09E-11 
A1.1d Alumínio  kg  2,59E+04  1,04E+03 1,28E-11 

A1.2 - Eletrolisador para produção do H2 9,69E+06  20 anos   
A1.2a Aço carbono  kg  6,28E+06  3,14E+05 3,88E-09 
A1.2b Aço inoxidável  kg  1,95E+06  9,77E+04 1,21E-09 
A1.2c Ferro fundindo kg  2,55E+05  1,28E+04 1,57E-10 
A1.2d Cobre kg  5,53E+05  2,77E+04 3,41E-10 
A1.2e Alumínio kg  9,64E+04  4,82E+03 5,94E-11 
A1.2f Níquel kg  2,38E+05  1,19E+04 1,47E-10 
A1.2g Polímero kg  1,69E+05  8,45E+03 1,04E-10 
A1.2h Resina kg  5,87E+04  2,94E+03 3,63E-11 
A1.2i Zeolita kg  3,91E+04  1,95E+03 2,41E-11 
A1.2j Eletrônicos kg  4,68E+04  2,34E+03 2,89E-11 

A1.3 - Compressor   8,36E+06  7 anos   
A1.3a Aço carbono kg  6,56E+06  9,37E+05 1,16E-08 
A1.3b Aço inoxidável kg  1,15E+06  1,64E+05 2,02E-09 
A1.3c Ferro fundindo kg  4,07E+05  5,81E+04 7,18E-10 
A1.3d Cobre kg  1,54E+05  2,20E+04 2,72E-10 
A1.3e Alumínio kg  4,25E+04  6,07E+03 7,50E-11 
A1.3f Polímero kg  3,56E+04  5,08E+03 6,28E-11 
A1.3g Eletrônicos kg  1,43E+04  2,04E+03 2,52E-11 

A1.4 - Tanques de estocagem  1,30E+07  15 anos   
A1.4a Aço carbono kg  6,75E+06  4,50E+05 5,56E-09 
A1.4b Polímero kg  1,55E+04  1,03E+03 1,28E-11 
A1.4c Fibra de carbono kg  6,19E+06  4,13E+05 5,10E-09 

A1.5 - Dipenser de abastecimento 3,77E+05  15 anos   
A1.5a Aço carbono kg  8,73E+04  5,82E+03 7,19E-11 
A1.5b Aço inoxidável kg  2,87E+05  1,91E+04 2,36E-10 
A1.5c Eletrônicos kg  3,30E+03  2,20E+02 2,72E-12 

A2 - ÔNIBUS        
A2.1 - Ônibus (14.725kg) 6,00E+07  15 anos   

A2.1a Aço carbono kg  4,52E+07  3,01E+06 3,72E-08 
A2.1b Alumínio kg  1,04E+07  6,94E+05 8,57E-09 
A2.1c Borracha kg  1,98E+06  1,32E+05 1,63E-09 
A2.1d Vidro kg  2,45E+06  1,63E+05 2,01E-09 

A2.2 - Cilindros de Armazenamento. do H2 1,41E+07  15 anos   
A2.2a Alumínio kg  1,13E+07  7,51E+05 9,28E-09 
A2.2b Fibra de Carbono kg  2,82E+06  1,88E+05 2,32E-09 

A2.3 - Célula de combustível (2 x 440kg) 3,59E+06  10 anos   

A2.3a Fibra de Carbono kg  2,33E+06  2,33E+05 2,88E-09 

A2.3b Alumínio kg  9,11E+05  9,11E+04 1,13E-09 

A2.3c 
PFSA Ácido 
Perfluorosulfônico 

kg  
2,15E+05 

 2,15E+04 2,66E-10 

A2.3d Aço carbono kg  7,18E+04  7,18E+03 8,87E-11 

A2.3e 
PTFE - 
Politetrafluoroetileno 
(Teflon) 

kg  
5,76E+04 

 5,76E+03 7,11E-11 

A2.3f Platina kg  2,55E-01  2,55E-02 3,15E-16 
A2.4 - Bateria para Armaz. de energia (3 x 207kg) 2,53E+06  5 anos   

A2.4a Cobre kg  6,20E+05  1,24E+05 1,53E-09 
A2.4b Alumínio  kg  7,85E+05  1,57E+05 1,94E-09 
A2.4c Polímero kg  3,04E+05  6,07E+04 7,50E-10 
A2.4d Carbono kg  2,69E+05  5,38E+04 6,65E-10 
A2.4e Eletrólito kg  2,21E+05  4,42E+04 5,45E-10 
A2.4f Oxido de Lítio kg  1,37E+05  2,73E+04 3,37E-10 
A2.4g Cobalto kg  6,83E+04  1,37E+04 1,69E-10 
A2.4h Níquel kg  6,52E+04  1,30E+04 1,61E-10 
A2.4i Manganês kg  6,32E+04  1,26E+04 1,56E-10 

B - FASE OPERACIONAL      
B.1 Energia Elétrica kWh *** *** *** 2,39E+09 2,95E-05 
B.2 Água kg *** *** *** 7,16E+08 8,83E-06 
B.3 Mão de Obra J *** *** *** 2,62E+11 3,24E-03 

      TOTAL 3,28E-03 
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5.2 Avaliação do ciclo de vida 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados para as quatro categorias de impactos da 

ACV obtidos pelos itens do inventário de produção e uso do hidrogênio em ônibus 

urbanos. São resultantes do cálculo que considera as quantidades de recursos 

utilizados no sistema da produção e uso do hidrogênio para o período de consumo 

correspondente a um ano, por meio dos coeficientes obtidos no banco de dados 

“Ecoinvent” correspondentes a cada um desses recursos e a unidade funcional (km 

pessoa). Os valores totais das quatro categorias de impacto são: energia incorporada 

de 2,50E-05 MJeq./km pessoa, potencial de aquecimento global de 6,31E-06 kgCO2-

eq./km pessoa, potencial de acidificação de 1,20E-08 kgSO2-eq./km pessoa e 

material particulado de 2,48E-10 kgPM2.5-10/km pessoa. Os resultados apresentados 

na Tabela 12 mostram que a fase de construção demanda o correspondente a 93,93% 

do total de energia incorporada contra 6,07% da fase operacional. Os principais itens 

que contribuem para a alta demanda na fase de construção (93,33%) são: ônibus com 

39,57%, seguido do compressor com 25,11%, e do eletrolisador com 13,21%, que 

somados correspondem a 77,89% do total de energia incorporada demandada em 

todo inventário do sistema.  

Nas categorias de emissões, em relação ao potencial de aquecimento global, 

o item mais representativo está na fase operacional que é energia elétrica, 

responsável por 62,14% do total de impacto, seguido do ônibus com 14,72% e do 

compressor com 10,85%, correspondendo a 87,71% do total. Na categoria potencial 

de acidificação, os itens mais impactantes estão na fase de construção que são: 

ônibus (27,53%), compressores (26,01%) e eletrolisador (14,59%), perfazendo um 

total de 68,13%. Em relação ao material particulado: energia elétrica (29,12%), 

compressores (27,65%) e eletrolisador (15,67%) totalizando 72,45%. Todos esses 

itens se destacam em decorrência da alta demanda de materiais como aço carbono, 

alumínio e cobre que são materiais que demandam elevado valor de energia 

incorporada para serem obtidos, e pelo alto impacto causado ao meio ambiente 

durante o processo de industrialização dos produtos finais.



57 

 
Tabela 12 – Inventário do hidrogênio apresentando os resultados das quatro categorias de impacto: Energia incorporada, Potencial de aquecimento global, 
Potencial de acidificação e Material particulado 

Item Especificações 

Energia incorporada 
Potencial de 

aquecimento global 
Potencial de 
acidificação 

Material Particulado 

MJeq./km 
pessoa 

% 
kgCO2-
eq./km 
pessoa 

% 
kgSO2-eq. km 

pessoa 
% 

kgPM2,5-10/ 
km pessoa 

% 

A Fase construção (estação e ônibus) 2,35E-05 93,93 2,39E-06 37,83 1,13E-08 93,97 1,76E-10 70,85 
A.1 Estação de hidrogênio 1,18E-05 47,03 1,28E-06 20,32 5,90E-09 49,04 1,29E-10 51,98 
A.1.1 Área Construída (prod. e abastecimento) 7,40E-07 2,96 8,15E-08 1,29 4,01E-10 3,33 9,74E-12 3,92 
A1.1a Concreto 1,60E-08 0,06 2,49E-09 0,04 8,14E-12 0,07 6,71E-14 0,03 
A1.1b Aço carbono 7,21E-07 2,88 7,87E-08 1,25 3,88E-10 3,23 9,66E-12 3,89 
A1.1c Aço inoxidável 1,73E-09 0,01 1,89E-10 <0,01 6,23E-13 0,01 9,03E-15 <0,01 
A1.1d Alumínio 1,13E-09 <0,01 1,00E-10 <0,01 3,77E-12 0,03 7,80E-15 <0,01 
A1.2 Eletrolisador para produção do H2 3,30E-06 13,21 3,60E-07 5,70 1,75E-09 14,59 3,89E-11 15,67 
A1.2a Aço carbono 6,16E-07 2,46 6,73E-08 1,07 2,22E-10 1,85 3,22E-12 1,30 
A1.2b Aço inoxidável 2,61E-06 10,45 2,85E-07 4,52 1,41E-09 11,70 3,50E-11 14,10 
A1.2c Ferro fundindo 2,70E-09 0,01 3,35E-10 0,01 1,07E-12 0,01 2,60E-14 0,01 
A1.2d Cobre 3,01E-08 0,12 2,68E-09 0,04 1,01E-10 0,84 2,08E-13 0,08 
A1.2e Alumínio 1,90E-08 0,08 1,85E-09 0,03 1,20E-11 0,10 1,62E-13 0,07 
A1.2f Níquel 1,41E-08 0,06 1,53E-09 0,02 7,91E-12 0,07 2,39E-13 0,10 
A1.2g Polímero 3,07E-09 0,01 3,45E-10 0,01 2,41E-12 0,02 1,26E-14 0,01 
A1.2h Resina 2,22E-10 <0,01 2,03E-11 <0,01 1,06E-13 <0,01 1,55E-15 <0,01 
A1.2i Zeolita 1,06E-09 <0,01 1,43E-10 <0,01 2,86E-13 <0,01 7,07E-15 <0,01 
A1.2j Eletrônicos 1,79E-09 <0,01 1,65E-10 <0,01 8,29E-13 0,01 1,95E-14 0,01 
A1.3 Compressor 6,28E-06 25,11 6,85E-07 10,85 3,13E-09 26,01 6,86E-11 27,65 
A1.3a Aço carbono 1,84E-06 7,35 2,01E-07 3,18 6,63E-10 5,51 9,61E-12 3,87 
A1.3b Aço inoxidável 4,38E-06 17,53 4,78E-07 7,58 2,36E-09 19,62 5,87E-11 23,65 
A1.3c Ferro fundindo 2,11E-08 0,08 2,37E-09 0,04 1,66E-11 0,14 8,70E-14 0,04 
A1.3d Cobre 2,39E-08 0,10 2,13E-09 0,03 8,01E-11 0,67 1,65E-13 0,07 
A1.3e Alumínio 2,21E-09 0,01 2,48E-10 <0,01 1,73E-12 0,01 9,09E-15 <0,01 
A1.3f Polímero 1,97E-09 0,01 1,89E-10 <0,01 1,26E-12 0,01 7,66E-15 <0,01 
A1.3g Eletrônicos 8,06E-09 0,03 7,82E-10 0,01 5,10E-12 0,04 6,86E-14 0,03 
A1.4 Tanques de estocagem 9,15E-07 3,66 9,94E-08 1,57 3,34E-10 2,78 4,84E-12 1,95 
A1.4a Aço carbono 8,83E-07 3,53 9,65E-08 1,53 3,19E-10 2,65 4,62E-12 1,86 
A1.4b Polímero 4,01E-10 <0,01 3,83E-11 <0,01 2,57E-13 <0,01 1,56E-15 <0,01 
A1.4c Fibra de carbono 3,12E-08 0,12 2,85E-09 0,05 1,49E-11 0,12 2,18E-13 0,09 
A1.5 Dispenser de abastecimento 5,24E-07 2,09 5,71E-08 0,90 2,80E-10 2,33 6,91E-12 2,79 
A1.5a Aço carbono 1,14E-08 0,05 1,25E-09 0,02 4,12E-12 0,03 5,97E-14 0,02 
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 Tabela 12 – Continuação 

Item Especificações 

Energia incorporada 
Potencial de 

aquecimento global 
Potencial de 
acidificação 

Material Particulado 

MJeq./km 
pessoa 

% 
kgCO2-
eq./km 
pessoa 

% 
kgSO2-eq. km 

pessoa 
% 

kgPM2,5-10/ 
km pessoa 

% 

A1.5b Aço inoxidável 5,11E-07 2,04 5,58E-08 0,88 2,75E-10 2,29 6,85E-12 2,76 
A1.5c Eletrônicos 8,68E-10 <0,01 8,43E-11 <0,01 5,49E-13 <0,01 7,39E-15 <0,01 
A2 Ônibus 1,17E-05 46,89 1,11E-06 17,51 5,40E-09 44,93 4,68E-11 18,86 
A2.1 Ônibus (14725kg) 9,89E-06 39,57 9,29E-07 14,72 3,31E-09 27,53 3,66E-11 14,76 
A2.1a Aço carbono 5,91E-06 23,64 6,46E-07 10,23 2,13E-09 17,73 3,09E-11 12,45 
A2.1b Alumínio 2,52E-07 1,01 2,83E-08 0,45 1,98E-10 1,65 1,04E-12 0,42 
A2.1c Borracha 3,70E-06 14,82 2,53E-07 4,01 9,60E-10 7,98 4,60E-12 1,85 
A2.1d Vidro 2,62E-08 0,10 2,44E-09 0,04 2,07E-11 0,17 1,01E-13 0,04 
A2.2 Cilindros de Armazenamento. do H2 4,81E-07 1,92 3,68E-08 0,58 2,38E-10 1,98 3,50E-12 1,41 
A2.2a Alumínio 2,73E-07 1,09 3,07E-08 0,49 2,14E-10 1,78 1,12E-12 0,45 
A2.2b Fibra de Carbono 2,07E-07 0,83 6,11E-09 0,10 2,35E-11 0,20 2,38E-12 0,96 

A2.3 Célula de combustível (2 x 440kg 1,02E-06 4,09 1,08E-07 1,71 1,15E-09 9,55 4,15E-12 1,67 

A2.3a Fibra de Carbono 2,57E-07 1,03 7,58E-09 0,12 2,91E-11 0,24 2,95E-12 1,19 

A2.3b Alumínio 3,31E-08 0,13 3,72E-09 0,06 2,60E-11 0,22 1,36E-13 0,05 
A2.3c PFSA Ácido Perfluorosulfônico 4,56E-08 0,18 2,97E-09 0,05 3,04E-11 0,25 5,62E-13 0,23 
A2.3d Aço carbono 1,41E-08 0,06 1,54E-09 0,02 5,08E-12 0,04 7,37E-14 0,03 
A2.3e PTFE - Politetrafluoroetileno (Teflon) 1,18E-08 0,05 4,69E-08 0,74 7,24E-12 0,06 4,88E-14 0,02 
A2.3f Platina 6,60E-07 2,64 4,54E-08 0,72 1,05E-09 8,74 3,83E-13 0,15 

A2.4 
Bateria para Armazenamento de energia 
acumulada (3 x 207kg) 

3,29E-07 1,32 3,11E-08 0,49 7,06E-10 5,87 2,53E-12 1,02 

A2.4a Cobre 1,35E-07 0,54 1,20E-08 0,19 4,51E-10 3,75 9,33E-13 0,38 
A2.4b Alumínio 5,71E-08 0,23 6,41E-09 0,10 4,48E-11 0,37 2,35E-13 0,09 
A2.4c Polímero 9,20E-09 0,04 9,66E-10 0,02 4,18E-12 0,03 8,04E-14 0,03 
A2.4d Carbono 5,00E-08 0,20 4,14E-09 0,07 1,12E-10 0,93 5,10E-13 0,21 
A2.4e Eletrólito 1,35E-08 0,05 1,39E-09 0,02 6,69E-12 0,06 1,12E-13 0,04 
A2.4f Oxido de Lítio 2,54E-08 0,10 2,10E-09 0,03 5,69E-11 0,47 2,59E-13 0,10 
A2.4g Cobalto 1,85E-08 0,07 1,90E-09 0,03 1,87E-11 0,16 1,24E-13 0,05 
A2.4h Níquel 1,55E-08 0,06 1,68E-09 0,03 8,66E-12 0,07 2,62E-13 0,11 
A2.4i Manganês 4,90E-09 0,02 4,69E-10 0,01 3,14E-12 0,03 1,90E-14 0,01 
B Fase operacional 1,52E-06 6,07 3,92E-06 62,17 7,25E-10 6,03 7,24E-11 29,15 
B.1 Energia Elétrica 1,50E-06 5,99 3,92E-06 62,14 7,10E-10 5,90 7,23E-11 29,12 
B.2 Água 2,13E-08 0,09 2,05E-09 0,03 1,56E-11 0,13 7,68E-14 0,03 
TOTAL A + B 2,50E-05 100,00 6,31E-06 100,00 1,20E-08 100,00 2,48E-10 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para os demais combustíveis usados na mobilidade urbana que estão sendo 

comparados com o hidrogênio na ACV, devido ao fato de não se obter todas as 

informações em uma mesma fonte da literatura, a Tabela 13 apresenta de forma 

consolidada os resultados em duas fases do sistema: (i) fase 1 (CE) que considera os 

processos de infraestrutura e conversão de energia, e (ii) fase 2 (ON) que se refere 

ao material utilizado nos ônibus e ao processo de manufatura dos mesmos. Os 

resultados, cujos valores se repetem na fase “ON” da tabela, se dão em razão da 

dificuldade de se obter todos os dados na literatura para os demais combustíveis. 

Com relação aos combustíveis a serem comparados com o hidrogênio, entre 

os estudos da literatura que forneceram informações para a comparação, o trabalho 

de Sharma e Strezov (2017) contribui com dados resultantes da ACV, porém, com 

valores de consumo para automóveis, motivo pelo qual esses dados foram 

substituídos por dados de consumo para ônibus urbanos, possibilitando uma 

comparação mais assertiva com o hidrogênio.  

Os valores obtidos na literatura encontram-se no Item 9.7. Apêndice G e Item 

9.8. Apêndice H., juntamente com o memorial de cálculo com a conversão dos 

mesmos. 

As referências consideradas para obter dados de consumo para os ônibus 

utilizadas neste estudo são as seguintes:  

 Consumo do ônibus a diesel 2,7km/L = 0,37 L/km (CARRARETTO et al., 

2004) 

 Consumo do ônibus a biodiesel 1,88km/L = 0,53L/km (CARRARETTO et 

al., 2004) 

 Consumo do ônibus a eletricidade 2,46kWh/km = 0,41 kWh/km (Mitsubishi 

Heavy Industries - E-bus). 
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Tabela 13 – Indicadores de avaliação do ciclo de vida para diferentes fontes de energia utilizados em 
transporte, incluindo os processos de conversão de energia (CE) e infraestrutura e o uso do ônibus 
urbano (ON). 

Fonte de 

energia 

Energia incorporada 

(MJeq./km pessoa) 

Potencial de aquecimento global 

(kgCO2-eq./km pessoa) 

CE ON Total CE ON Total 

Hidrogênio 1,33E-05 1,17E-05 2,50E-05 5,21E-06 1,06E-06 6,31E-06 

Diesel 2,40E-07 a 2,44E-01 b 2,44E-01 5,23E-02 a 5,46E-02 c 1,07E-01 

Biodiesel 2,20E-06 a 2,44E-01 b 2,44E-01 2,67E-02 a 5,46E-02 c 8,13E-02 

Eletricidade 7,83E-08 a 2,44E-01 b 2,44E-01 7,56E-03 a 3,78E-02 c 4,54E-02 

GLP e 6,07E-09 a 2,44E-01 b 2,44E-01 4,85E-02 a 6,31E-02 c 1,12E-01 

Fonte de 

energia 

Potencial de acidificação 

(kgSO2-eq./km pessoa) 

Material Particulado 

(kgPM2,5-10/km pessoa) 

CE ON Total CE ON Total 

Hidrogênio 6,62E-09 5,40E-09 1,20E-08 2,01E-10 4,68E-11 2,48E-10 

Diesel 8,68E-05 a 4,00E-05 b 1,27E-04 3,47E-05 a 1,33E-05 d 4,80E-05 

Biodiesel 9,20E-04 a 4,00E-05 b 9,60E-04 1,53E-04 a 1,33E-05 d 1,66E-04 

Eletricidade 3,94E-05 a 4,00E-05 b 7,94E-05 1,18E-05 a 1,74E-05 d 2,92E-05 

GLP e 1,86E-05 a 4,00E-05 b 5,86E-05 1,86E-05 a 1,06E-05 b 2,92E-05 

a Sharma e Strezov (2017); b Chester e Horvath (2008); c Chang, Liao e Chang (2019); d Nordelöf, 
Romare e Tivander (2019); e GLP = gás liquefeito de petróleo. Conversão: kg/km pessoa = ((g/MJ) 
(consumo/km) (MJ/consumo) (1/quantidade de passageiros)) / 1000.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 13 classificam o hidrogênio como o 

combustível que demanda menor energia incorporada (2,50E-05 MJeq/km pessoa), 

gerando menor potencial de aquecimento global (6,31E-06 kgCO2-eq./km pessoa), 

potencial de acidificação (1,20E-08 kgSO2-eq./km pessoa), emitindo também menor 

quantidade de material particulado (2,48E-10 KgPM2,5-10/km pessoa) em 

comparação a todas as demais fontes de energia. Interessante observar que algumas 

das outras fontes de energia comparadas possuem melhor desempenho em relação 

ao hidrogênio para um determinado processo específico. O uso da eletricidade, do 

biodiesel e do GLP demandam menor quantidade de energia fóssil incorporada que o 

hidrogênio. O processo de fabricação e uso do ônibus demanda maior energia fóssil 

que o hidrogênio, resultando em pior desempenho geral, ou seja, no cômputo geral, o 

hidrogênio tem o melhor desempenho entre eles. 

Embora a Tabela 13 permita que se faça as comparações dos impactos 

ambientais entre os combustíveis, o uso do diagrama em radar (Figura 13) possibilita 

uma análise gráfica adicional sobre quais das cinco fontes de energia possuem maior 

desempenho ambiental geral. 
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Figura 13 – Diagrama em radar com a performance comparativa dos Indicadores de ACV para os cinco 
tipos de fonte de energia utilizados no transporte público urbano 

 
 

Os resultados apresentados graficamente no diagrama em radar (Figura 13) 

evidenciam o hidrogênio (H2) como o de melhor desempenho ambiental geral quando 

comparado com os demais combustíveis. Neste gráfico, o H2 apresenta melhor 

desempenho para todos os indicadores mesmo quando analisado de forma individual. 

Entre os demais combustíveis, pode-se constatar uma certa alternância em relação 

as quatro categorias de impacto. Em suma, sob a ótica da ACV, o hidrogênio como 

fonte alternativa de combustível para o cenário de expansão dos ônibus movidos a 

hidrogênio deve continuar sendo suportado por políticas públicas.  

Diagrama em radar com a performance comparativa dos Indicadores de ACV 

para os cinco tipos de fonte de energia utilizados no transporte público urbano. 

 

5.3 Síntese em emergia 

 

Uma das principais ferramentas para se iniciar um trabalho de síntese em 

emergia é o diagrama de energia (Figura 14) por apresentar de forma detalhada todos 

os fluxos de recursos (R, N e F) demandados para alimentar um determinado sistema. 

A fronteira que delimita o sistema neste estudo, divide-se em dois subsistemas.  
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O primeiro subsistema refere-se à produção do hidrogênio composta pelos 

seguintes processos: desmineralização da água, processo de eletrólise da água para 

gerar o hidrogênio, processo de filtragem e compressão do hidrogênio, bem como seu 

armazenamento em alta pressão (430bar).  

O segundo subsistema refere-se ao ônibus, equipado com nove cilindros de 

alta pressão para armazenamento do hidrogênio a ser consumido pelo veículo até o 

próximo abastecimento, às duas células de combustível que fazem a conversão do 

hidrogênio em energia elétrica e aos dois motores elétricos que geram a energia 

mecânica para a movimentação do veículo. Todos esses processos ocorrem pela 

interação de dois ou mais recursos necessários e resultam em saídas como produto 

final positivo do sistema, que são o transporte de pessoas, saídas como vapor d’água 

para o meio ambiente, oxigênio para a atmosfera e resíduos sólidos e líquidos que 

precisam ser tratados. O diagrama de energia possibilita entender e discutir sobre o 

funcionamento do sistema sob uma perspectiva holística, possibilitando também todo 

o levantamento necessário dos itens para compor o inventário. 

 

Figura 14 – Diagrama de energia mostrando o escopo do estudo, desde a produção do hidrogênio, sua 
conversão em eletricidade, e como saída final o deslocamento do veículo 

 
 

A Tabela 14 apresenta as fontes de referências das UEVs originais, cujo 

resultados calculados da emergia são expressos em unidade/km pessoa, com os 

recursos divididos em três classes: os recursos renováveis (R), os recursos não 
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renováveis (N) e os recursos provenientes da economia (F). Todos os valores das 

UEVs foram normalizados considerando a Baseline de 12E+24 seJ/ano (BROWN et 

al., 2016), considerando mão de obra e serviço. Os itens que apresentam percentual 

de renovabilidade parcial como por exemplo a energia elétrica com 68%, a água com 

50% e a mão de obra com 15,2% são encontrados no estudo de Giannetti, Liao e Yu 

(2015).
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Tabela 14 – UEVs utilizadas na síntese em emergia 

Item Especificação Classea UEV Original Unidade 
Fator 

 Conversãob 
UEV Utilizada Fonte 

1 Aço carbono F 2,77E+12 sej/kg 1,27 3,52E+12 Odum, Brown e Williams (2000) 

2 Aço inoxidável  F 3,60E+12 sej/kg 1,27 4,58E+12 Acrescido 30% do aço carbono c 

3 Água - H2O 1 R/F 3,27E+08 sej/kg 0,76 2,48E+08 Giannetti, Liao e Yu (2015) 

4 Alumínio  F 5,40E+12 sej/kg 0,76 4,10E+12 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

5 Biocida trifluralin F 1,48E+13 sej/kg 1,27 1,88E+13 Brown e Arding (1991) 

6 Borracha F 4,30E+12 sej/kg 1,27 5,47E+12 Buranakarn (1998) 

7 Carbono F 1,68E+12 sej/kg 1,27 2,14E+12 Odum (1996) 

8 Carvão F 3,98E+04 sej/J 1,27 5,06E+04 Odum (1996) 

9 Chumbo F 4,80E+14 sej/kg 0,76 3,65E+14 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

10 Chuva, energia geopotencial R 1,76E+04 sej/J 1,27 2,24E+04 Odum (1996) 

11 Chuva, energia química R 1,82E+04 sej/J 1,27 2,31E+04 Odum (1996) 

12 Cobalto F 1,30E+14 sej/kg 0,76 9,87E+13 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

13 Cobre F 9,80E+13 sej/kg 0,76 7,44E+13 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

14 Concreto F 1,44E+12 seJ/kg 1,27 1,83E+12 Buranakarn (1998) 

15 Diesel F 1,81E+05 sej/J 0,79 1,43E+05 Brown e Ulgiati (2011) 

16 Eletricidade 2 R/F 5,29E+11 seJ/kWh 0,76 4,02E+11 Giannetti, Liao e Yu (2015) 

17 Eletrólito F 1,74E+12 seJ/kg 1,27 2,21E+12 Buranakarn (1998) 

18 Eletrônicos  F 3,00E+12 seJ/kg 0,76 2,28E+12 Ulgiati e Brown (2002) 

19 Ferro F 1,20E+13 sej/kg 0,76 9,11E+12 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

20 Ferro fundindo  F 5,40E+12 seJ/kg 1,27 6,86E+12 Brown e Buranakarn (2003) 

21 Fibra de Carbono F 1,66E+05 seJ/J 1,27 2,11E+05 Buranakarn (1998) 

22 Gás Natural N 4,80E+04 seJ/J 1,27 6,10E+04 Odum (1996) 

23 H3PO4 (ácido fosfórico) F 2,48E+10 seJ/kg 1,27 3,15E+10 Brown e Ulgiati (2004) 

24 Manganês F 3,60E+14 sej/kg 0,76 2,73E+14 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

25 Mão de obra 3 R/F 1,15E+07 seJ/J 0,76 8,73E+06 Bonilla et al. (2010) 

26 MeOH (Hydroxymethane) F 5,22E+01 seJ/kg 1,27 6,64E+01 Odum (1996) 

27 NaOH (Sodium Hydroxide) F 1,89E+05 seJ/kg 0,76 1,44E+05 Brown e Ulgiati (2001) 
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 Tabela 14 – Continuação 

Item Especificação Classea UEV Original Unidade 
Fator 

 Conversãob 
UEV Utilizada Fonte 

28 Níquel  F 2,00E+14 sej/kg 0,76 1,52E+14 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

29 Nitrogênio F 6,62E+12 seJ/kg 1,27 8,42E+12 Cuadra e Rydberg (2006) 

30 Oxido de Lítio F 9,27E+14 seJ/kg 0,76 7,04E+14 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

31 Perda de solo N 7,38E+04 seJ/kg 1,27 9,38E+04 Odum (1996) 

32 Pesticida pirimicarb (kg) F 1,48E+13 seJ/kg 1,27 1,88E+13 Brown e Arding (1991) 

33 Pesticida dicofol F 1,48E+13 seJ/kg 1,27 1,88E+13 Brown e Arding (1991) 

34 Petróleo cru e aditivos F 5,30E+04 sej/J 1,27 6,74E+04 Odum (1996) 

35 Petróleo leve N 6,60E+04 sej/l 1,27 8,39E+04 Odum (1996) 

36 PFSA Ácido Perfluorosulfônico F 5,51E+12 seJ/kg 1,27 7,00E+12 Buranakarn (1998) 

37 Plástico (PVC) F 5,87E+12 seJ/kg 1,27 7,46E+12 Buranakarn (1998) 

38 Platina F 3,70E+14 sej/kg 0,76 2,81E+14 Cohen, Sweeney, Brown (2007) 

39 Polímero F 3,28E+12 seJ/kg 1,27 4,17E+12 Buranakarn (1998)  

40 PTFE - Politetrafluoroetileno (Teflon) F 5,17E+12 seJ/kg 1,27 6,57E+12 Buranakarn (1998) 

41 Resina F 3,44E+13 seJ/kg 1,00 3,44E+13 Almeida (2010) 

42 Semente de soja F 5,87E+04 sej/J 0,76 4,46E+04 Brown e Ulgiati (2001) 

43 Vapor F 1,33E+12 seJ/kg 1,30 1,72E+12 Bastianoni et al. (2009) 

44 Vegetação interrompida N 1,80E+04 seJ/J 1,27 2,29E+04 Odum (1996) 

45 Vento R 2,45E+03 sej/J 1,27 3,11E+03 Odum, Brown e Williams (2000) 

46 Vidro F 6,87E+12 seJ/kg 0,76 5,22E+12 La Rosa (2009) 

47 Zeolita F 1,00E+12 seJ/kg 1,27 1,27E+12 Odum (1996) 

(a): Tipos de recursos: R = recurso renovável; N = recurso não renovável; F = recurso da economia 
(b): Todas as UEVs de outros autores foram convertidas para o atual baseline de 12,00E + 24 seJ / ano (BROWN et al., 2016) 
(c): O valor da UEV atribuído ao aço inoxidável foi acrescido em 30% do valor da aço carbono (BOUSTEAD; HANCOCK, 1979) 
(1): % de renovabilidade para água no Brasil de 50% de acordo com Giannetti, Liao e Yu (2015). 
(2): % de renovabilidade para energia elétrica no Brasil de 68% de acordo com Giannetti, Liao e Yu (2015). 
(3): % de renovabilidade para mão de obra brasileira de 15,2% de acordo com Giannetti, Liao e Yu (2015). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A Tabela 15 apresenta os resultados obtidos na SE, com todos os itens 

necessários para alimentar o sistema do hidrogênio representado anteriormente na 

Figura 14. A fronteira compreende desde a geração do hidrogênio até o seu uso em 

ônibus urbanos, considerando todos os recursos (R, N e F) demandados que 

compõem o fluxo de entrada do sistema. As UEVs, (Unit Emergy Value – Valor em 

Emergia por Unidade) para todos os itens estão normalizadas com valores expressos 

em sej/unidade. Como resultado final tem-se a emergia em relação a unidade 

funcional (sej/km pessoa) para cada um dos itens com os seus respectivos 

percentuais. O inventário completo para a produção e uso do hidrogênio com o 

memorial de cálculo para todos os itens está disponível no Item 9.3 Apêndice C.  

 

Tabela 15 – Síntese em emergia para a obtenção e uso do hidrogênio 

Item Especificações Unid./ano Classea Qde./ ano Unidade/ 
km pessoa 

UEVb 
(sej/unid) 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

% 

A - FASE CONSTRUÇÃO (ESTAÇÃO E ÔNIBUS)     9,00E+05 7,04 

A.1 - ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO     2,20E+05  

A1.1 - Área Construída (produção e abastecimento de hidrogênio)    5,36E+04  

A1.1a Concreto kg F 2,31E+06 2,86E-08 1,83E+12 5,23E+04 0,41 

A1.1b Aço carbono kg F 2,70E+04 3,33E-10 3,52E+12 1,17E+03 0,01 

A1.1c Aço inoxidável kg F 8,80E+02 1,09E-11 4,58E+12 4,97E+01 < 0,01 

A1.1d Alumínio kg F 1,04E+03 1,28E-11 4,10E+12 5,25E+01 < 0,01 

A1.2 - Eletrolisador para produção do H2     7,003E+04  

A1.2a Aço carbono kg F 3,14E+05 3,88E-09 3,52E+12 1,37E+04 0,11 

A1.2b Aço inoxidável kg F 9,77E+04 1,21E-09 4,58E+12 5,52E+03 0,04 

A1.2c Ferro fundindo kg F 1,27E+04 1,57E-10 6,86E+12 1,08E+03 0,01 

A1.2d Cobre kg F 2,76E+04 3,41E-10 7,44E+13 2,54E+04 0,2 

A1.2e Alumínio kg F 4,82E+03 5,96E-11 4,10E+12 2,44E+02 < 0,01 

A1.2f Níquel kg F 1,19E+04 1,47E-10 1,52E+14 2,23E+04 0,17 

A1.2g Polímero kg F 8,45E+03 1,04E-10 4,17E+12 4,35E+02 < 0,01 

A1.2h Resina kg F 2,94E+03 3,63E-11 3,44E+13 1,25E+03 0,01 

A1.2i Zeolita kg F 1,95E+03 2,41E-11 1,27E+12 3,07E+01 < 0,01 

A1.2j Eletrônicos kg F 2,34E+03 2,89E-11 2,28E+12 6,58E+01 < 0,01 

A1.3 - Compressor    7,580E+04  

A1.3a Aço carbono kg F 9,37E+05 1,16E-08 3,52E+12 4,08E+04 0,32 

A1.3b Aço inoxidável kg F 1,64E+05 2,02E-09 4,58E+12 9,26E+03 0,07 

A1.3c Ferro fundindo kg F 5,81E+04 7,18E-10 6,86E+12 4,93E+03 0,04 

A1.3d Cobre kg F 2,20E+04 2,72E-10 7,44E+13 2,02E+04 0,16 

A1.3e Alumínio kg F 6,07E+03 7,50E-11 4,10E+12 3,08E+02 < 0,01 

A1.3f Polímero kg F 5,08E+03 6,28E-11 4,17E+12 2,62E+02 < 0,01 

A1.3g Eletrônicos kg F 2,04E+03 2,52E-11 2,28E+12 5,75E+01 < 0,01 

A1.4 - Tanques de estocagem    1,964E+04  

A1.4a Aço carbono kg F 4,50E+05 5,56E-09 3,52E+12 1,96E+04 0,15 

A1.4b Polímero kg F 1,03E+03 1,28E-11 4,17E+12 5,33E+01 < 0,01 

A1.4c Fibra de carbono kg F 4,13E+05 5,10E-09 2,11E+05 1,08E-03 < 0,01 
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Tabela 15 – Síntese em emergia para a obtenção e uso do hidrogênio 

Item Especificações Unid./ano Classea Qde./ ano Unidade/ 
km pessoa 

UEVb 
(sej/unid) 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

% 

A1.5 - Dispenser de abastecimento    1,340E+03  

A1.5a Aço carbono kg F 5,82E+03 7,19E-11 3,52E+12 2,53E+02 < 0,01 

A1.5b Aço inoxidável kg F 1,91E+04 2,36E-10 4,58E+12 1,08E+03 0,01 

A1.5c Eletrônicos kg F 2,20E+02 2,72E-12 2,28E+12 6,19E+00 < 0,01 

A2 – ÔNIBUS COMPLETO      6,80E+05  

A2.1 - Ônibus     1,856E+05  

A2.1a Aço carbono kg F 3,01E+06 3,72E-08 3,52E+12 1,31E+05 1,02 

A2.1b Alumínio kg F 6,94E+05 8,57E-09 4,10E+12 3,52E+04 0,27 

A2.1c Borracha kg F 1,32E+05 1,63E-09 5,47E+12 8,90E+03 0,07 

A2.1d Vidro kg F 1,63E+05 2,01E-09 5,22E+12 1,05E+04 0,08 

A2.2 - Cilindros de Armazenamento do H2    3,806E+04  

A2.2a Alumínio kg F 7,51E+05 9,28E-09 4,10E+12 3,81E+04 0,3 

A2.2b Fibra de Carbono kg F 1,88E+05 2,32E-09 2,11E+05 4,90E-04 < 0,01 

A2.3 - Célula de combustível    7,397E+03  

A2.3a Fibra de Carbono kg F 2,33E+05 2,88E-09 2,11E+05 6,08E-04 < 0,01 

A2.3b Alumínio kg F 9,11E+04 1,13E-09 4,10E+12 4,62E+03 0,04 

A2.3c PFSA Ácido Perfluorosulfônico kg F 2,15E+04 2,66E-10 7,00E+12 1,86E+03 0,01 

A2.3d Aço carbono kg F 7,18E+03 8,87E-11 3,52E+12 3,12E+02 < 0,01 

A2.3e 
PTFE - Politetrafluoroetileno 
(Teflon) 

kg F 5,76E+03 7,11E-11 6,57E+12 4,67E+02 < 0,01 

A2.3f Platina kg F 4,08E+01 5,04E-13 2,81E+14 1,42E+02 < 0,01 

A2.4 - Bateria para Armazenamento de energia acumulada   4,490E+05  

A2.4a Cobre kg F 1,24E+05 1,53E-09 7,44E+13 1,14E+05 0,89 

A2.4b Alumínio kg F 1,57E+05 1,94E-09 4,10E+12 7,95E+03 0,06 

A2.4c Polímero kg F 6,07E+04 7,50E-10 4,17E+12 3,13E+03 0,02 

A2.4d Carbono kg F 5,38E+04 6,65E-10 2,14E+12 1,42E+03 0,01 

A2.4e Eletrólito kg F 4,42E+04 5,46E-10 2,21E+12 1,21E+03 0,01 

A2.4f Oxido de Lítio kg F 2,73E+04 3,37E-10 7,04E+14 2,38E+05 1,86 

A2.4g Cobalto kg F 1,37E+04 1,69E-10 9,87E+13 1,67E+04 0,13 

A2.4h Níquel kg F 1,30E+04 1,61E-10 1,52E+14 2,45E+04 0,19 

A2.4i Manganês kg F 1,26E+04 1,56E-10 2,73E+14 4,27E+04 0,33 

B - FASE OPERACIONAL     1,189E+07 92,96 

B.1.A (68%R) Energia Elétrica kWh R 1,63E+09 2,01E-05 4,02E+11 8,07E+06 63,05 

B.1.B (32%F) Energia Elétrica kWh F 7,65E+08 9,45E-06 4,02E+11 3,80E+06 29,67 

B.2.A (50%R) Água kg R 3,58E+08 4,42E-06 2,48E+08 1,10E+03 0,01 

B.2.B (50%F) Água kg F 3,58E+08 4,42E-06 2,48E+08 1,10E+03 0,01 

B.3.A 
(15,2%R) Mão de Obra = 
suporte 

J R 9,23E+08 1,14E-05 8,73E+06 9,96E+01 < 0,01 

B.3.B 
(84,8%F) Mão de Obra = 
suporte 

J F 5,15E+09 6,36E-05 8,73E+06 5,55E+02 < 0,01 

B.4.A 
(15,2%R) Mão de Obra - 
motoristas e cobradores 

J R 3,89E+10 4,81E-04 8,73E+06 4,20E+03 0,03 

B.4.B 
(84,8%F) Mão de Obra - 
motoristas e cobradores 

J F 2,17E+11 2,68E-03 8,73E+06 2,34E+04 0,18 

      TOTAL 1,28E+07 100% 

a R recursos renováveis; F recursos da economia 
bValores de UEV normalizados - Baseline de 12E+24 seJ/ano (BROWN et al., 2016). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 15 – Continuação 
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Os resultados obtidos na Tabela 15 indicam que todos os recursos requeridos 

para obtenção do item “ÔNIBUS COMPLETO” (item A2) resultam em uma emergia 

total de 6,80E+05sej/km pessoa, uma quantidade três vezes maior em comparação 

com a estação de hidrogênio (item A1) cujo total é de 2,20E+05sej/km pessoa. Esse 

resultado se dá devido ao alto consumo de materiais como o aço carbono, o cobre e 

o alumino, associado aos elevados valores de suas respectivas UEVs. No cômputo 

geral do inventário, embora a platina, um material que é utilizado nas células a 

combustível, tenha um valor de UEV elevado, o seu consumo é baixo em comparação 

aos demais itens, ao contrário de outros materiais como o óxido de lítio, o manganês 

e outros materiais nobres que se classificam percentualmente entre os dez mais 

impactantes, conforme apresentado no gráfico da Figura 15. O item que se destaca 

no inventário de forma geral está na fase operacional (itens B.1.A e B.1.B) que é a 

energia elétrica, totalizando 1,19E+07sej/km pessoa, cujo percentual corresponde a 

92,72% do total da emergia em todo o sistema do hidrogênio. Este resultado em 

relação a energia elétrica se dá em razão do seu alto consumo de 2,95E-05kWh/km 

pessoa. 

 

Figura 15 – Gráfico com os percentuais de impacto em emergia dos itens para geração e uso do 
hidrogênio em ônibus urbanos 

 
 

5.4 Análise comparativa: síntese em emergia do biodiesel  

 

Para o estudo da síntese em emergia deste trabalho, entre os dados da 

literatura obtidos para avaliar o desempenho ambiental do biodiesel e comparar com 
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o hidrogênio e com o diesel, a Tabela 16 apresenta os resultados com os respectivos 

cálculos utilizando como fonte de dados o trabalho de Carraretto et al. (2004) que 

contribui com informações de consumo do biodiesel em ônibus urbanos, e Ren et al. 

(2013) que contribui com resultados de um estudo da síntese em emergia para 

transporte urbano movido a biodiesel. Esses resultados referem-se à quantidade de 

energia demandada para cada um dos itens necessários na obtenção do biodiesel, 

convertendo estes valores para o cenário do projeto de expansão brasileiro da EMTU, 

que consiste em 4076 ônibus percorrendo anualmente 264.792.984 quilômetros. O 

item tomado como referência é a energia disponível de radiação solar (item A.1.1), um 

dos itens do inventário para obtenção do biodiesel para o qual segundo o estudo de 

Ren et al. (2013) a demanda é de 1,17E+13 para cada 1000kg de biodiesel produzido 

(fase A.1 – “Plantação e colheita”). O memorial de cálculo é usado para todos os 

demais itens do inventário, possibilitando a obtenção dos seus respectivos valores, 

conforme apresentado na Tabela 17 com os principais itens necessários para 

obtenção do biodiesel. O inventário completo considerado para a produção e uso do 

biodiesel juntamente com o memorial de cálculo para todos os itens está disponível 

no Item 9.4 Apêndice D. 

 

Tabela 16 – Procedimento para a obtenção da demanda de radiação solar (item A.1.1) como exemplo 
na obtenção do biodiesel na conversão para o cenário do projeto de expansão brasileiro EMTU 

Item Especificação 

Massa 

específica do 

biodiesel (kg/l) 

Consumo 

biodiesel 

l/km 

Consumo 

biodiesel 

kg/km 

Demanda de 

energia 

J/km 

Quant. ano de 

energia 

J/ano 

A.1.1  Radiação solar 0,8824 5,32E-01 4,69E-01 5,49E+09 1,45E+18 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Cálculos tomando-se como referência o item radiação solar (item A.1.1) 

Dados:  

1) Massa específica do biodiesel = 882,4 kg/m3 

2) Consumo de biodiesel em ônibus urbanos = 1 litro para cada 1,88 km  

3) Distância anual percorrida pelos 4076 ônibus EMTU = 2,65E+08 km 

4) Demanda de energia solar para cada 1000 kg de biodiesel = 1,17E+13 

J/1000kg 
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A massa específica do biodiesel é de 882,4kg/m3 que equivale a 0,8824kg/l 

 

(
882,4𝑘𝑔

1𝑚3
 =  

882,4𝑘𝑔

1000𝑙
= 0,8824𝑘𝑔/𝑙) 

 

Considerando um consumo de biodiesel de 1 litro para cada 1,88 km percorrido, 

o consumo por km é de 5,32E-01 litros de biodiesel por quilômetro 

 

(
1 𝑙

1,88𝑘𝑚
 = 5,32𝐸 − 01 𝑙/𝑘𝑚) 

 

Considerando a massa específica do biodiesel que é de 0,8824kg/l, e o 

consumo em litro que é de 5,32E-01 l/km, o consumo por km de biodiesel convertido 

em quilogramas é 4,69E-01 kg/km. 

 

(0,8824kg/l x 5,32E − 01l/km) = 4,69𝐸 − 01 𝑘𝑔/𝑘𝑚  

 

Considerando que para cada 1000 kg de biodiesel a demanda de radiação solar 

é de 1,17E+13 J, para um consumo de 4,69E-01 kg/km de biodiesel essa demanda 

resulta em 5,49E+09 J/km. 

 

(
4,69𝐸 − 01𝐸 𝑘𝑔/𝑘𝑚 𝑥 1,17𝐸 + 13𝐽 

1000𝑘𝑔
 ) = 5,49𝐸 + 09 𝐽/𝑘𝑚 

 

Considerando que para cada 1 km a demanda de biodiesel é de 5,49E+09 J/km, 

para um percurso total de 2,65E+08 km essa demanda resulta em 1,45E+18 J/ano. 

 

(
2,65𝐸 + 08

𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜 𝑥 5,49𝐸 + 09 𝐽/𝑘𝑚 

1 𝑘𝑚
 ) = 1,45𝐸 + 18 𝐽/𝑎𝑛𝑜 
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Tabela 17 – Síntese em emergia para a obtenção do biodiesel e do ônibus 

Item Especificações 
Unid.

/ano 
Classea Qde./ano 

Unidade/ 

km pessoa 

UEVb 

(sej/unid) 

Emergia 

(sej/km 

pessoa) 

% 

A – BIODIESELc 

A.1 - Fase de plantação e colheita 

      

      

A.1.1 Radiação solar J R 1,45E+18 1,79E+04 1,00E+00 1,79E+04 0,08 

A.1.2 Chuva, energia potencial J R 1,70E+14 2,10E+00 2,24E+04 4,70E+04 0,20 

A.1.3 Chuva, energia química J R 1,69E+15 2,09E+01 2,31E+04 4,83E+05 2,04 

A.1.4 Vento J R 2,84E+15 3,51E+01 3,11E+03 1,09E+05 0,46 

A.1.5 Perda de solo kg N 3,82E+14 4,73E+00 9,38E+04 4,43E+05 1,87 

A.1.6 Água (50%R)  kg R 3,12E+11 3,86E-03 2,48E+08 9,58E+05 4,05 

A1.7 Água (50%F)  kg F 3,12E+11 3,86E-03 2,48E+08 9,58E+05 4,05 

A.1.8 Nitrogênio kg F 1,16E+07 1,43E-07 8,42E+12 1,20E+06 5,08 

A.1.9 Biocida trifluralin kg F 2,89E+05 3,57E-09 1,88E+13 6,73E+04 0,28 

A.1.10 Pesticida pirimicarb kg F 2,89E+05 3,57E-09 1,88E+13 6,73E+04 0,28 

A.1.11 Pesticida dicofol kg F 1,45E+05 1,79E-09 1,88E+13 3,38E+04 0,14 

A.1.12 Diesel kg F 2,64E+07 3,26E-07 1,43E+05 4,66E-02 <0,01 

A.1.13 Mão de obra (15,2% R) J R 4,94E+12 6,10E-02 8,73E+06 5,33E+05 2,25 

A1.14 Mão de obra (84,8% F) J F 2,76E+13 3,40E-01 8,73E+06 2,97E+06 12,56 

A.1.15 Semente de soja $ F 1,35E+07 1,67E-07 4,46E+04 7,43E-03 <0,01 

A.2 – Fase produção óleo de soja      

A.2.1 Petróleo cru J F 1,30E+15 1,61E+01 6,74E+04 1,09E+06 4,58 

A.2.2 Eletricidade (68% R) kWh R 2,93E+07 3,62E-07 4,02E+11 1,45E+05 0,61 

A.2.3 Eletricidade (32% F) kWh F 1,38E+07 1,70E-07 4,02E+11 6,85E+04 0,29 

A.3 – Fase produção de biodiesel     

A.3.1 MeOH  kg F 2,71E+07 3,34E-07 6,64E+01 2,22E-05 <0,01 

A.3.2 NaOH  kg F 1,01E+06 1,25E-08 1,44E+05 1,80E-03 <0,01 

A.3.3 Água (50%R)  kg R 6,32E+07 7,81E-07 2,48E+08 1,94E+02 <0,01 

A.3.4 Água (50%F)  kg F 6,32E+07 7,81E-07 2,48E+08 1,94E+02 <0,01 

A.3.5 H3PO4 kg F 7,53E+05 9,30E-09 3,15E+10 2,93E+02 <0,01 

A.3.6 Eletricidade (68% R) kWh R 5,91E+06 7,30E-08 4,02E+11 2,93E+04 0,12 

A.3.7 Eletricidade (32% F) kWh F 2,78E+06 3,44E-08 4,02E+11 1,38E+04 0,06 

A.3.8 Mão de obra (15,2% R) J R 1,98E+13 2,44E-01 8,73E+06 2,13E+06 9,00 

A.3.9 Mão de obra (84,8% F) J F 1,10E+14 1,36E+00 8,73E+06 1,19E+07 50,22 

OB – ÔNIBUS A BIODIESELd        

Ob.1 Ferro kg F 3,46E+05 4,27E-09 9,11E+12 3,89E+04 0,16 

Ob.2 Aço kg F 1,54E+06 1,90E-08 3,52E+12 6,70E+04 0,28 

Ob.3 Aço inoxidável kg F 1,29E+05 1,60E-09 4,58E+12 7,31E+03 0,03 

Ob.4 Alumínio kg F 6,94E+05 8,57E-09 4,10E+12 3,52E+04 0,15 

Ob.5 Cobre kg F 9,24E+03 1,14E-10 7,44E+13 8,50E+03 0,04 

Ob.6 Plástico kg F 3,19E+05 3,94E-09 7,46E+12 2,94E+04 0,12 

Ob.7 Borracha kg F 1,05E+05 1,30E-09 5,47E+12 7,12E+03 0,03 

Ob.8 Vidro kg F 8,15E+04 1,01E-09 5,22E+12 5,25E+03 0,02 

Ob.9 Água (R 50%) kg R 1,63E+04 2,01E-10 2,48E+08 5,00E-02 <0,01 

Ob.10 Àgua (F 50%) kg F 1,63E+04 2,01E-10 2,48E+08 5,00E-02 <0,01 

Ob.11 Chumbo kg F 4,24E+04 5,24E-10 3,65E+14 1,91E+05 0,81 

OP – Operação dos ônibuse      

Op. 3 (15,2%R) Mão de Obra - motorista e cobradores J R 2,65E+08 4,81E-04 8,73E+06 4,20E+03 0,02 

Op. 3 (84,8%F) Mão de Obra - motorista e cobradores J F 2,65E+08 2,68E-03 8,73E+06 2,34E+04 0,10 

      TOTAL 2,37E+07 100% 

a R, recursos renováveis; F, recursos da economia; 
b Valores de UEV normalizados - Baseline de 12E+24 seJ/ano (BROWN et al., 2016)  
c Dados para geração do biodiesel: Ren et al. (2013)  
d Dados para geração do ônibus: Hill et al. (2015) (mesmos itens básicos do ônibus a diesel) 
e Dados para operação dos ônibus: dados da pesquisa de campo deste trabalho na EMTU 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Baseando-se nos dados apresentados na Tabela 17 pode-se concluir que para 

o sistema gerar biodiesel, por tratar-se de um sistema com grande influência de mão 

de obra considerada nas fases de plantação e colheita, produção de biodiesel e 

operacional (motoristas e cobradores nos ônibus), este item do inventário reflete o 

maior valor em emergia (1,76E+07 sej/km pessoa), contribuindo com um percentual 

de 74,15% do total, acarretando uma demanda significante de recursos comprados, e 

como consequência uma redução na fração dos recursos renováveis. O gráfico da 

Figura 16 apresenta esta comparação participativa entre os dez itens de maior 

contribuição em emergia para o sistema do biodiesel. 

 

Figura 16 – Gráfico com os percentuais de impacto em emergia dos itens para geração e uso do 
biodiesel em ônibus urbanos 

 
 

5.5 Análise comparativa: síntese em emergia do diesel  

 

A Tabela 18, a exemplo do que foi feito com o biodiesel no item 5.4, apresenta 

os resultados com os cálculos, utilizando também como fonte de dados os trabalhos 

de Carraretto et al. (2004) que contribui com informações de consumo do diesel em 

ônibus urbanos, e de Liu et al. (2012) com resultados de um estudo da síntese em 

emergia para transporte urbano movido a diesel e bioetanol no Japão. Os resultados 

utilizados neste presente estudo referem-se a quantidade de energia demandada para 

cada um dos itens necessários na obtenção do diesel, considerando a mesma 

conversão citada no item 5.4 para o cenário do projeto de expansão brasileiro da 

EMTU. O item tomado como referência para o diesel, a exemplo do biodiesel, também 

é a radiação solar (item A.1.1), um dos itens do inventário para obtenção do diesel no 

estudo de Liu et al. (2012), cuja demanda anual de radiação solar é de 1,21E+18 
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Joules para a obtenção de 6,62E+07 litros diesel. O memorial de cálculo é usado para 

todos os demais itens do inventário, possibilitando a obtenção dos seus respectivos 

valores, conforme apresentado na tabela do inventário (Tabela 19). O inventário 

completo considerado para a produção e uso do diesel com o memorial de cálculo 

para todos os itens está disponível no Item 9.5 Apêndice E. 

 

Tabela 18 – Procedimento para a obtenção da demanda de radiação solar (item A.1.1) como exemplo 
na obtenção do diesel na conversão para o cenário do projeto de expansão brasileiro EMTU 

Item Especificação 
Consumo diesel 

km/L 

Consumo 
diesel 

l/km 

Demanda de 
energia 

J/km 

Quant. ano de 
energia 

J/ano 

A.1.1 Radiação solar 2,7 3,70E-01 6,77E+09 1,86E+15 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Cálculos tomando-se como referência o item radiação solar (item A.1.1) 

Dados:  

1) Consumo de diesel em ônibus urbanos = 1 litro para cada 2,7 km  

2) Distância anual percorrida pelos 4076 ônibus EMTU = 2,65E+08 km 

3) Demanda de energia solar para cada 6,62E+07 litros diesel = 1,21E+18 

Joules/6,62E78 L 

 

Considerando que 1 litro de diesel é consumido a cada 2,7 km percorridos, o 

consumo por km é de 3,70E-01 litros de diesel por quilômetro 

 

(
1 𝑙

2,7 𝑘𝑚
 ) = 3,70𝐸 − 01

𝑙

𝑘𝑚
 

 

Considerando que para cada 6,39E+10 litros de diesel a demanda de energia 

solar é de 1,21E+18 Joules, para um consumo de 3,70E-01 l/km de diesel, essa 

demanda de energia solar resulta em 6,77E+09 J/km. 

 

(
3,70𝐸 − 01𝐸 𝑙 𝑥 1,21𝐸 + 18 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 

6,39𝐸 + 10 𝑙
 ) = 7,01𝐸 + 06 𝐽/𝑘𝑚 

 

Considerando que para cada 1 km a demanda de diesel é de 7,01E+06J/km, 

para um percurso total de 2,65E+08 km essa demanda resulta em 1,45E+18 J/ano. 
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(
2,65𝐸 + 08

𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜 𝑥 7,01𝐸 + 06 𝐽/𝑘𝑚 

1 𝑘𝑚
 ) = 1,86𝐸 + 15 𝐽/𝑎𝑛𝑜 

 

Tabela 19 – Síntese em emergia para a obtenção do diesel 

Item Especificações 
Unid./

ano 
Classea Qde./ ano 

Unidade/ 

km pessoa 

UEVb 

(sej/unid) 

Emergia 

(sej/km 

pessoa) 

% 

A.1 – DIESELc        

A.1.1 Radiação solar J R 1,86E+15 2,29E+01 1,00E+00 2,29E+01 < 0,01 

A.1.2 Perda de solo J N 1,70E+12 2,10E-02 9,38E+04 1,97E+03 0,01 

A.2 – Fase de extração        

A.2.1 Vegetação interrompida J F 2,27E+13 2,80E-01 2,29E+04 6,42E+03 0,04 

A.3 – Fase de testes        

A.3.1 Ferro kg F 2,35E+05 2,90E-09 9,11E+12 2,64E+04 0,18 

A.3.2 Concreto kg F 1,17E+06 1,45E-08 1,83E+12 2,66E+04 0,18 

A.3.3 Petróleo leve L F 1,02E+06 1,26E-08 8,39E+04 1,06E-03 < 0,01 

A.3.4 Gás natural J F 3,28E+11 4,05E-03 6,10E+04 2,47E+02 < 0,01 

A.4 –Fase de produção        

A.4.1 Eletricidade (68% R) kWh R 5,19E+05 6,41E-09 4,02E+11 2,58E+03 0,02 

A.4.2 Eletricidade (32% F) kWh F 1,15E+05 1,42E-09 4,02E+11 5,70E+02 < 0,01 

A.4.3 Gás natural J F 4,09E+14 5,06E+00 6,10E+04 3,09E+05 2,08 

A.4.4 Ferro kg F 1,10E+06 1,36E-08 9,11E+12 1,24E+05 0,83 

A.4.5 Aço inoxidável kg F 5,43E+04 6,71E-10 4,58E+12 3,07E+03 0,02 

A.5 – Transporte de petróleo cru para refinaria       

A.5.1 Diesel J F 8,77E+10 1,08E-03 1,43E+05 1,55E+02 < 0,01 

A.6 – REFINARIA DO PETRÓLEO      

A.6.1 Petróleo cru J F 1,64E+16 2,03E+02 6,74E+04 1,37E+07 92,04 

A.6.2 Gás natural J F 3,51E+14 4,34E+00 6,10E+04 2,65E+05 1,78 

A.6.3 Eletricidade (68% R) kWh R 7,96E+03 9,83E-11 4,02E+11 3,95E+01 < 0,01 

A.6.4 Eletricidade (32% F) kWh F 1,76E+03 2,18E-11 4,02E+11 8,74E+00 < 0,01 

A.6.5 Carvão J F 4,72E+11 5,83E-03 5,06E+04 2,95E+02 < 0,01 

A.6.6 Vapor kg F 1,38E+04 1,71E-10 1,72E+12 2,95E+02 < 0,01 

A.6.7 Mão de obra (15,2% R) J R 1,09E+08 1,35E-06 8,73E+06 1,18E+01 < 0,01 

A.6.8 Mão de obra (84,8% F) J F 3,40E+09 4,20E-05 8,73E+06 3,66E+02 < 0,01 

OD – ÔNIBUS A DIESEL d      

Od.1 Ferro kg F 3,46E+05 4,27E-09 1,39E+12 3,89E+04 0,26 

Od.2 Aço kg F 1,54E+06 1,90E-08 3,52E+12 6,70E+04 0,45 

Od.3 Aço inoxidável kg F 1,29E+05 1,60E-09 4,58E+12 7,31E+03 0,05 

Od.4 Alumínio kg F 6,94E+05 8,57E-09 4,10E+12 3,52E+04 0,24 

Od.5 Cobre kg F 9,24E+03 1,14E-10 7,44E+13 8,50E+03 0,06 

Od.6 Plástico kg F 3,19E+05 3,94E-09 7,46E+12 2,94E+04 0,2 

Od.7 Borracha kg F 1,05E+05 1,30E-09 5,47E+12 7,12E+03 0,05 

Od.8 Vidro kg F 8,15E+04 1,01E-09 5,22E+12 5,25E+03 0,04 

Od.9 Água (R 50%) kg R 8,15E+03 1,01E-10 2,48E+08 2,50E-02 < 0,01 

Od.10 Água (F 50%) kg F 8,15E+03 1,01E-10 2,48E+08 2,50E-02 < 0,01 

Od.11 Chumbo kg F 4,24E+04 5,24E-10 3,65E+14 1,91E+05 1,28 

OP – Operação dos ônibuse      

Op. 3 (15,2%R) Mão de Obra - motorista e cobradores J R 3,89E+10 4,81E-04 8,73E+06 4,20E+03 0,03 

Op. 4 (84,8%F) Mão de Obra - motorista e cobradores J F 2,17E+11 2,68E-03 8,73E+06 2,34E+04 0,16 

      TOTAL 1,48E+07 100% 

a R, recursos renováveis; F, recursos da economia 
b Valores de UEV normalizados - Baseline de 12E+24 seJ/ano (BROWN et al., 2016)  
c Dados para geração do diesel: Liu et al. (2012)  
d Dados para geração do ônibus: Hill et al. (2015) (mesmos itens básicos do ônibus a biodiesel) 
e Dados para operação dos ônibus: dados da pesquisa de campo deste trabalho na EMTU 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A partir da Tabela 19 é possível se verificar que principal item do inventário do 

diesel com alto valor em emergia é o petróleo cru com 1,37E+07 sej/km pessoa, 

representando um expressivo valor percentual entre os demais itens do sistema 
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(92,04%), seguido do gás natural com 5,74E+05 sej/km pessoa (3,86%) e do chumbo 

com 1,91E+05 sej/km pessoa. A Figura 17 apresenta de forma gráfica os itens com 

maior participação percentual em emergia para obtenção do diesel. Estes resultados 

indicam que os recursos mais requeridos são recursos não renováveis sustentáveis a 

curto prazo. 

 

Figura 17 – Gráfico com os percentuais de impacto em emergia dos itens para geração e uso do diesel 
em ônibus urbanos 

 
 

5.6 Análise comparativa dos indicadores de emergia 

 

A avaliação da síntese em emergia do hidrogênio, juntamente com os dados 

obtidos na literatura sobre o biodiesel e o diesel possibilita uma comparação entre eles 

conforme apresentado na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Índices de emergia para o sistema de hidrogênio avaliado neste trabalho em comparação 
com os combustíveis diesel e biodiesel obtidos na literatura 

Indicadores a Hidrogênio Biodieselb Dieselc 

R (sej/km pessoa) 8,07E+06 4,46E+06 6,85E+03 
R (%) 63,09 18,83 0,05 

N (sej/km pessoa) 0,00E+00 4,43E+05 1,97E+03 
N (%) 0,00 1,87 0,01 

F (sej/km pessoa) 4,72E+06 1,88E+07 1,47E+07 
F (%) 36,91 79,30 99,94 

Y (sej/km pessoa) 1,28E+07 2,37E+07 1,49E+07 
EYR 2,71 1,26 1,00 
ELR 0,58 4,31 2,17E+03 
ESI 4,63 0,29 <0,01 

a R, recurso renovável; N, recurso não-renovável; F, recursos da economia; Y, emergia total. 
b Ren et al. (2013) – table 3; Carraretto et al. (2004); Hill et al. (2015) – table 2.5 
c Lin e Sagisaka (2012) – table 2; Carraretto et al. (2004); Hill et al. (2015) – table 2.5 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com base nos resultados da Tabela 20, o hidrogênio se mostra como um 

combustível com o melhor desempenho, tanto no rendimento quanto na menor carga 

ambiental, apresentando uma taxa de rendimento em emergia (EYR) de 2,71, quando 

comparado ao biodiesel e ao diesel com 1,26 e 1,00 respectivamente. Quanto à carga 

ao meio ambiente definida pela taxa de carga ambiental (ELR), o sistema do 

hidrogênio gera uma menor taxa (0,58) em comparação ao biodiesel (4,31) e ao diesel 

(2,17E+03), o que significa uma maior utilização dos recursos renováveis R locais. Em 

relação à renovabilidade, o hidrogênio apresenta um valor total de 8,07E+06 sej/km 

pessoa, o que corresponde a 63,09% de toda energia utilizada para gerar o 

combustível, o biodiesel 4,46E+06 sej/km pessoa (18,83%) e o diesel com 6,85E+03 

sej/km pessoa, o combustível com o menor percentual de renovabilidade entre os três 

(0,05%). 

Possibilitando uma análise comparativa sobre os três sistemas (hidrogênio, 

biodiesel e diesel) apresentados na Tabela 20, os diagramas ternários em emergia 

representam de forma gráfica esses resultados. Na Figura 18 são apresentados os 

três recursos (R; F e N) para cada um dos três combustíveis comparados com seus 

respectivos percentuais. A Figura 19 apresenta os níveis de sustentabilidade para 

cada um dos três recursos com seus respectivos índices de sustentabilidade em 

emergia (ESI).  

 

Figura 18 – Diagrama ternário em emergia - representação gráfica dos fluxos de recursos com os 
percentuais de recursos demandados (R, N e F) 

 
 

Figura 19 – Diagrama ternário em emergia – representação gráfica do nível de sustentabilidade para 
os sistemas hidrogênio, diesel e biodiesel 
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Em relação à demanda de recursos (R, N e F) para cada um dos três sistemas 

comparados pela posição dos pontos representados na Figura 19, os resultados 

apresentados evidenciam que os dois sistemas (biodiesel e diesel respectivamente) 

são sistemas que estão mais próximos do vértice F, o que significa que são os mais 

dependentes de recursos provenientes da economia: biodiesel com 79,30% de F, e o 

diesel com 99,94% de F, ou seja, com uma dependência bem expressiva dos recursos 

comprados, enquanto que o hidrogênio demanda um percentual menor de F (36,91%), 

e em contrapartida com um percentual muito maior de recursos renováveis R 

(63,09%). 

Analisando a sustentabilidade dos três sistemas, a Figura 20 mostra os três 

pontos correspondentes a cada um dos recursos (R; N e F) em diferentes tamanhos 

de diâmetro, representando o total de recursos demandados para cada um dos três 

sistemas.  

O hidrogênio apresenta-se como o combustível mais sustentável em 

comparação aos demais, pois mostra-se como um combustível com índice de 

sustentabilidade em emergia (ESI) de 4,63, seguido do biodiesel com ESI de 0,29 e 

do diesel com ESI inferior a 0,01. 

Embora o hidrogênio apresente-se como um combustível com um maior nível 

de sustentabilidade quando comparado aos demais, ainda é um sistema com alto 

custo ambiental em razão dos materiais nobres como o óxido de lítio, platina, cobre e 

outros que precisam ser extraídos da natureza para a construção dos equipamentos 

que compõem o inventário do sistema deste combustível. 

 

5.7 Análise integrada dos indicadores de ACV e SE 

 

Face à conclusão da ACV e SE estes resultados podem ser apresentados de 

forma integrada conforme mostra a Tabela 21. O sistema estudado sobre o hidrogênio 

e os dados obtidos na literatura para os valores referentes ao biodiesel e ao diesel, 

possibilitam uma análise comparativa simultânea das duas metodologias. 
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Tabela 21 – Resultados da avaliação do ciclo de vida e síntese em emergia do hidrogênio, diesel e 
biodiesel 

Avaliação 

do ciclo de 

vida 

 (ACV) 

Combustível 
Energia incorporada 

(MJeq./km pessoa) 

Potencial de 

aquecimento 

global 

(kgCO2-eq./km 

pessoa) 

Potencial de 

acidificação 

(kgSO2-eq./km 

pessoa) 

Material 

Particulado 

(kgPM2,5-10/km 

pessoa) 

Hidrogênio 2,50E-05 6,31E-06 1,20E-08 2,48E-10 

Biodiesel 2,44E-01 8,13E-02 9,60E-04 1,66E-04 

Diesel 2,44E-01 1,07E-01 1,27E-04 4,80E-05 

Síntese em 

emergia 

(SE) 

Combustível 

Percentual de 

energia renovável 

 %R = 100 x (R/Y) 

Taxa de 

rendimento em 

emergia  

EYR = Y/F 

Taxa de Carga 

ambiental  

ELR = (F+N)/R 

Índice de 

sustentabilidade 

em emergia 

ESI = EYR/ELR 

Hidrogênio 63,09 2,71 0,58 4,63 

Biodiesel 18,83 1,26 4,31 0,29 

Diesel 0,05 1,00 2,17E+03 4,62E-04 

Fontes: Sharma e Strezov (2017); Chester e Horvath (2008); Chang, Liao e Chang (2019); Nordelöf, 
Romare e Tivander (2019); Ren et al. (2013); Carrareto et al. (2004); Lin e Sagisaka (2012) e Hill et al. 
(2015). 

 

A comparação entre os três combustíveis apresentados na Tabela 21 mostra 

que o hidrogênio oferece menor impacto ao meio ambiente nas quatro categorias da 

ACV, seguido do diesel e do biodiesel. 

Em relação à SE o hidrogênio também oferece o melhor desempenho 

ambiental quando comparado com o diesel e o biodiesel em todos os quatro 

indicadores, seguido do biodiesel que supera o diesel no cômputo geral.  

Os resultados tanto da ACV quanto da SE apresentados na Tabela 21, são 

representados de forma combinada no diagrama em radar (Figura 21), facilitando o 

entendimento sobre o resultado do desempenho ambiental geral entre as três fontes 

de energia (hidrogênio, biodiesel e diesel). O gráfico possibilita representar de forma 

simultânea as quatro categorias de impacto calculadas a partir da Avaliação do Ciclo 

de Vida (ACV), e os quatro índices a partir da Síntese em Emergia (SE).  

A mesma técnica de padronização foi adotada anteriormente no gráfico em 

radar para representar os impactos das categorias da ACV (Item 5.2 – Figura 13), na 

qual todos os resultados dos impactos têm seus valores invertidos (1/x), exceto para 

aqueles cujos valores, quando maiores, resultam em melhor impacto ao meio 

ambiente, ou seja, já representa “quanto maior melhor”. Os passos para elaboração 

do diagrama em radar que consiste na padronização dos valores de resultados, estão 

disponíveis no Item 9.2 Apêndice B. 
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Figura 20 – Diagrama em radar com a performance comparativa dos Indicadores de ACV e síntese em 
emergia para os três tipos de fontes de energia (hidrogênio, diesel e biodiesel) utilizadas no transporte 
público urbano 
 

 
 

O hidrogênio possui maior desempenho ambiental seja nas categorias de 

impacto avaliadas na ACV, como nos resultados obtidos na síntese em emergia em 

todas as fases do sistema estudado conforme apresenta o diagrama em radar (Figura 

21) 

No diagrama verifica-se que na avaliação do ciclo de vida (ACV) o biodiesel e 

o diesel se equiparam nas duas categorias de impactos que são: energia incorporada 

e potencial de aquecimento global, sendo que para o potencial de acidificação e 

material particulado, o diesel apresenta melhor resultado. Estes resultados se dão em 

decorrência do cultivo da terra para sua obtenção (CAVALETT et al., 2013), 

acarretando emissões de gases nocivos ao meio ambiente como o óxido de azoto, um 

gás que colabora para o efeito estufa, pela necessidade cada vez mais crescente de 

áreas para o cultivo das principais fontes de recursos vegetais, resultando na redução 

da diversidade biológica e na diminuição da absorção do gás carbônico.  

Neste estudo não foi considerado no resultado da categoria de impacto 

“potencial de aquecimento global”, a captura de CO2 por meio das áreas de vegetação 

natural que potencialmente existem nas áreas de plantio da soja para obtenção do 

biodiesel. Isso poderia compensar a emissão de carbono ou parte dela no meio 

https://www.royalfic.com.br/biodiesel-caracteristicas-e-beneficios-para-a-sociedade/
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ambiente, uma contrapartida positiva que resultaria no aumento da renovabilidade do 

biodiesel.  

Uma outra recomendação encontrada na literatura com base nos resultados 

obtidos em relação ao biodiesel é reduzir o uso de pesticidas, resultando no aumento 

do desempenho ambiental desse combustível.  

 Na síntese em emergia o biodiesel supera o diesel em todos os quatro 

indicadores, conforme pode ser visto no diagrama em radar (Figura 21). As razões de 

tal resultado são a alta demanda de recursos fósseis não renováveis e os altos valores 

em UEVs, resultando em valores expressivos de emergia, causando “sacrifício” ao 

meio ambiente para que o mesmo cumpra o seu papel de doador de recursos para a 

obtenção do diesel.  

Burkhardt et al. (2016) estudaram a obtenção do hidrogênio produzido por 

eletrólise da água a partir de eletricidade eólica produzida diretamente no local das 

estações de reabastecimento. As conclusões demonstram que embora o uso do H2 

apresente baixo potencial de aquecimento global, em torno de 86-89% menor em 

comparação a emissões geradas para obtenção de outros combustíveis como a 

gasolina ou diesel, a fase de construção da estação de reabastecimento de H2 

juntamente com a turbina eólica e o eletrolisador requerem alta demanda de energia 

incorporada (74% de todo o inventário). Para que um projeto como esse se torne 

viável, os principais equipamentos como por exemplo o eletrolisador teriam que 

trabalhar com alto índice de utilização, empregando ao máximo a energia elétrica 

gerada pelas turbinas. Um outro ponto de atenção é em relação ao consumo dos 

insumos em um sistema como esse, devendo ser bem controlados devido ao alto 

custo ambiental para obtenção dos mesmos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Corroborando com os resultados obtidos nos testes realizados pela EMTU, 

provenientes de avaliações do projeto piloto para emissões diretas, os resultados 

obtidos neste trabalho para emissões indiretas no cenário de expansão, avalia o 

hidrogênio produzido no próprio local de uso como o combustível com o melhor 

desempenho ambiental em comparação às demais fontes de energia como o GLP, o 

biodiesel, o diesel e a eletricidade no transporte urbano.  

Em comparação com os demais combustíveis, os valores para o hidrogênio 

obtidos na ACV, o avaliam com os melhores resultados nas quatro categorias de 

impactos: energia incorporada de 2,50E-05 MJeq./km pessoa, potencial de 

aquecimento global de 6,31E-06 kgCO2-eq./km pessoa, potencial de acidificação de 

1,20E-08 kgSO2-eq./km pessoa e material particulado de 2,48E-10 kgPM2.5-10/km 

pessoa.  

Com base na síntese em emergia aplicada neste estudo o hidrogênio também 

se classifica com melhor desempenho ambiental: renovabilidade (%R) de 63,09%; 

taxa de rendimento em emergia (EYR) de 2,71; taxa de carga ambiental (ELR) de 0,58 

e índice de sustentabilidade em emergia (ESI) de 4,63.  

Em resposta à pergunta que norteia este estudo que é; “Baseando-se na 

avaliação do ciclo de vida e na síntese em emergia, o uso do hidrogênio apresenta 

melhor desempenho ambiental em comparação aos demais combustíveis 

tradicionalmente utilizados na frota de ônibus urbanos?”. Pode-se afirmar que o 

hidrogênio apresenta sim um melhor desempenho ambiental em comparação aos 

demais combustíveis. 

Embora uma avaliação econômico-financeira não tenha sido realizada neste 

trabalho, a aplicação dos métodos de avaliação do ciclo de vida e da síntese em 

emergia sustentam sob uma perspectiva ambiental a iniciativa realizada pela EMTU 

em busca de um transporte público mais sustentável, indicando que esforços em 

políticas públicas deveriam ser realizados para retomar o “Projeto Ônibus Brasileiro a 

Hidrogênio” na busca pelo uso do hidrogênio no transporte urbano, a exemplo do já 

vem sendo realizado com sucesso em alguns centros urbanos pelo mundo. 
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7 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1) Ampliar a fronteira do estudo, incorporando as fases de descarte e 

reciclagem de todos os itens considerados no inventário do hidrogênio. 

2) Incluir a avaliação econômico-financeira, considerando todas as fases do 

sistema (do “berço” ao “túmulo”), ou seja, da produção ao uso dos 

combustíveis comparados neste trabalho, incluindo o descarte e a 

reciclagem dos materiais que compõem o inventário dos combustíveis 

comparados neste estudo. 

3) Avaliar as emissões líquidas de CO2 para o uso de biocombustível, 

considerando as áreas de vegetação natural como absorvedores de 

carbono da atmosfera. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A – Coeficientes do banco de dados do “Ecoivent” 

 

   

Tabela 22 – Continuação 

Item 

Coeficientes 
de energia 
incorporada 
(MJeq./kg) a 

Potencial de 
aquecimento 

global 
(kgCO2-eq./kg) b 

Potencial de 
acidificação 

(kgSO2-eq./kg) c 

Material 
Particulado 

(kgPM2,5-10/kg) d 
Especificação Observação 

Ácido 
Perfluorosulfônico 
(PFSA) 

171,9 11,196 0,11448 0,0021184 
hexafluoroethane production, 
from fluorination of 
tetrafluoroethane, GLO 

Reference product: hexafluoroethane 
[kg] (index 2) 

Aço 158,94 17,365 0,057331 0,00083088 Casting, steel, lost-wax, CA-QC 
Reference product: casting, steel, lost-
wax [kg] (index 11) 

Aço inox 
2167,1 

 
236,48 

 
 

1,1668 
0,029017 

 
Outside air intake production, 
stainless steel, DN 370, RoW 

Reference product: outside air intake, 
stainless steel, DN 370 [unit] (index 5) 

Aço Fundido 17,189 2,1318 0,0068274 0,00016553 Cast iron production, RoW 
Reference product: cast iron [kg] (index 
14) 

Água 0,0024112 0,00023187 1,7665E-06 
8,6917E-09 

 
Tap water production, 
conventional treatment, BR 

Reference product: Tap water [kg] 
(index 14) 

Alumínio 29,457 3,3078 0,023115 0,00012127 
Aluminum alloy production, AlLi, 
CA-QC 

Reference product: aluminum alloy, AlLi 
[kg] (index 3) 

Borracha 
2277,2 

 
155,41 0,58992 

0,0028271 
 

Machine operation, diesel, >= 
74.57 kW, high load factor, GLO 
 

Reference product: machine operation, 
diesel, >= 74.57 kW, high load factor 
[hour] (index 9) 

Chumbo 15,834 1,616 0,019058 6,1758E-05 Market for lead, GLO Reference product: lead [kg] (index 23) 

Carbono 
89,454 

 
2,6344 0,010115 0,0010245 Carbon black production, GLO, 

Reference product: carbon black [kg] 
(index 5) 

Cobalto 109,95 11,265 0,11065 0,00073322 Cobalt production, GLO Reference product: cobalt [kg] (index 1) 

Cobre 88,197 7,8572 0,29514 0,00060981 Market for copper, GLO 
Reference product: copper [kg] (index 
57) 

Concreto 0,55931 
0,087074 

 
0,00028506 2,3522E-06 Concrete block production, RoW 

Reference product: concrete block [kg] 
(index 4) 

Tabela 22 – Coeficientes “Ecoivent data base” Fatores de conversão das categorias de impactos: energia incorporada (em MJeq./kg), de aquecimento global 
(em kgCO2-eq./kg), Potencial de acidificação (em kgSO2-eq./kg), Material Particulado (em kgPM2,5-10/k 
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Tabela 22 – Continuação 

Item 

Coeficientes 
de energia 
incorporada 
(MJeq./kg) a 

Potencial de 
aquecimento 

global 
(kgCO2-eq./kg) b 

Potencial de 
acidificação 

(kgSO2-eq./kg) c 

Material 
Particulado 

(kgPM2,5-10/kg) d 
Especificação Observação 

Construção civil, 
hall 

 

2715 

 
319,1 2,2726 0,034112 building construction, hall, CH 

Reference product: building, hall [m2] 
(index 31) 

Eletrólito 24,638 2,5454 0,012247 0,00020441 
Electrolyte production, KOH, 
LiOH additive, GLO 

Reference product: electrolyte, KOH, 
LiOH additive [kg] (index 3) 

Eletrônicos 
(Materiais) 

319,49 31,027 0,20225 0,0027206 
Electronics production, for 
control units, RoW 

Reference product: electronics, for 
control units [kg] (index 2) 

Energia Elétrica 0,050767 0,13297 2,4058E-05 2.4502E-06 
Electricity production, hydro, 
reservoir, tropical region, BR-
Southern grid 

Reference product: electricity, high 
voltage [kWh] (index 310) 

Fibra sintética 
88,206 

 
6,7483 0,018978 

0,00044727 

 
Market for polyester resin, 
unsaturated, GLO 

Reference product: polyester resin, 
unsaturated [kg] (index 14) 

Fibra de Vidro 
25,289 

 
2,1712 0,014302 0,00016266 Glass fibre production, RER 

Reference product: glass fibre [kg] 
(index 1) 

Grafite 75,279 6,234 0,16872 0,0007677 
Market for anode, graphite, for 
lithiumion battery, GLO 

 

Reference product: anode, graphite, for 
lithium-ion battery [kg] (index 7) 

Hidróxido de 
Potássio - HOH 

4,3151 0,32989 
0,00070001 

 
1,4336E-06 

Magnesium production, 
electrolysis, RoW 

Reference product: potassium chloride, 
as K2O [kg] (index 18) 

Lítio 75,28 6,234 0,16872 0,00076768 
Anode production, graphite, for 
lithium-ion battery, RoW, 

 
Reference product: anode, graphite, for 
lithium-ion battery [kg] (index 10) 
lubricating oil [kg] 
 

Lubrificante - 
Process material 

80,263 1,312 
0,0090983 

 
0,00011124 Lubricating oil production, RoW 

Reference product: lubricating oil [kg] 
(index 360) 

Madeira 784,92 71,047 0,38452 
0,016754 

 
Market for door, inner, wood, 
GLO 

Reference product: door, inner, wood 
[m2] (index 452) 

Manganês 
31,384 

 
3,0045 0,020157 0,00012213 Manganese production, RER 

Reference product: manganese [kg] 
(index 8) 

Material Cerâmico 166610000 19133000 162930 2202,6 Market for ceramic factory, GLO 
Reference product: ceramic factory [unit] 
(index 14) 
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Tabela 22 – Continuação 

Item 

Coeficientes 
de energia 
incorporada 
(MJeq./kg) a 

Potencial de 
aquecimento 

global 
(kgCO2-eq./kg) b 

Potencial de 
acidificação 

(kgSO2-eq./kg) c 

Material 
Particulado 

(kgPM2,5-10/kg) d 
Especificação Observação 

Níquel 95,989 10,443 0,053796 0,0016245 
Ferronickel production, 25% Ni, 
GLO 

Reference product: ferronickel, 25% Ni 
[kg] (index 1) 

Platina 1312700 90225 2088,2 0,7615 
Platinum group metal, extraction 
and refinery operations, ZA 

Reference product: platinum [kg] (index 
9) 

Polietileno 72,792 2,7044 0,0069806 0,00016486 
Market for polyethylene, high 
density, granulate, GLO 

 

Reference product: polyethylene, high 
density, granulate [kg] (index 14) 

Tetra fluoroetileno 
(PTFE - Teflon) 

166,62 659,77 0,1019 0,00068688 
Tetrafluoroethylene production, 
RER 

Reference product: tetrafluoroethylene 
[kg] (index 3) 

Resina 43,902 5,9433 0,011849 0,0002934 
Alkyd resin production, long oil, 
product in 70% white spirit 
solution state, RoW 

Reference product: alkyd resin, long oil, 
without solvent, in 70% white spirit 
solution state [kg] [kg] (index 2) 

Polymero - 
espuma 

6,1282 0,55946 0,0029326 4,2868E-05 Polymer foaming, RER 
Reference polymer foaming [kg] (index 
41) 

Titânio 353,83 36,481 0,16218 0,003341 
Titanium production, primary, 
GLO 

Reference product: titanium, primary 
[kg] (index 20) 

Plástico 12,275 1,2883 0,0055768 0,00010726 
Extrusion of plastic sheets and 
thermoforming, inline, RoW, 

Reference product: extrusion of plastic 
sheets and thermoforming, inline [kg] 
(index 9) 

Solução 
Eletrolítica (KOH) 

23.915 2.3212 0.010946 5.5118E-5 
Electrolyte production, KOH, 
LiOH additive, GLO 

Electrolyte, KOH, LiOH additive [kg] 
(index 7) 

Vidro 12,995 1,212 0,010262 5,0402E-05 
Flat glass production, coated, 
RER 

Reference product: flat glass, coated 
[kg] (index 11) 

Zeólito 61,917 5,7343 0,028714 0,00067701 
Zeolite production, powder, 
RoW 

Reference product: zeolite, powder [kg] 
(index 9) 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Apêndice B – Procedimento para elaboração do diagrama radar apresentando o 

resultado combinado da avaliação do ciclo de vida (ACV) e síntese em emergia 

(SE) dos combustíveis 

 

Tabela 23 – Evolução dos cálculos para composição do diagrama radar 

Categorias de Impacto e Índices em emergia 
Fontes de Energia 

Hidrogênio Biodiesel Diesel 

Passo 1: Dados obtidos no estudo do hidrogênio, e na literatura para o biodiesel e diesel 

Coeficientes de energia incorporada 1/(km pessoa/MJeq.) 2,50E-05 2,44E-01 2,44E-01 

Potencial de aquecimento global 1/(km pessoa/kgCO2-eq.) 6,31E-06 8,13E-02 1,07E-01 

Potencial de acidificação 1/(km pessoa/kgSO2-eq.) 1,20E-08 9,60E-04 1,27E-04 

Material particulado 1/(km pessoa/kgPM2,5-10) 2,48E-10 1,66E-04 4,80E-05 

Percentual de energia renovável %R = 100 x (R/Y) 0,6309 0,1883 0,0005 

Taxa de rendimento em emergia EYR = Y/F 2,71E+00 1,26E+00 1,00E+00 

Taxa de Carga ambiental 1/(ELR = (F+N)/R) 5,85E-01 4,31E+00 2,16E+03 

Índice de sustentabilidade em emergia ESI = EYR/ELR 4,63E+00 2,93E-01 4,62E-04 

Passo 2: Inversão (1/x) dos impactos negativos 

Coeficientes de energia incorporada 1/(km pessoa/MJeq.) 4,00E+04 4,10E+00 4,10E+00 

Potencial de aquecimento global 1/(km pessoa/kgCO2-eq.) 1,58E+05 1,23E+01 9,35E+00 

Potencial de acidificação 1/(km pessoa/kgSO2-eq.) 8,32E+07 1,04E+03 7,89E+03 

Material particulado 1/(km pessoa/kgPM2,5-10) 4,03E+09 6,01E+03 2,08E+04 

Percentual de energia renovável %R = 100 x (R/Y) 0,6309 0,1883 0,0005 

Taxa de rendimento em emergia EYR = Y/F 2,71E+00 1,26E+00 1,00E+00 

Taxa de Carga ambiental 1/(ELR = (F+N)/R) 1,71E+00 2,32E-01 4,62E-04 

Índice de sustentabilidade em emergia ESI = EYR/ELR 4,63E+00 2,93E-01 4,62E-04 

Passo 3: Logaritmo (base 10) para todos os valores 

Coeficientes de energia incorporada 1/(km pessoa/MJeq.) 4,60E+00 6,13E-01 6,13E-01 

Potencial de aquecimento global 1/(km pessoa/kgCO2-eq.) 5,20E+00 1,09E+00 9,71E-01 

Potencial de acidificação 1/(km pessoa/kgSO2-eq.) 7,92E+00 3,02E+00 3,90E+00 

Material particulado 1/(km pessoa/kgPM2,5-10) 9,61E+00 3,78E+00 4,32E+00 

Percentual de energia renovável %R = 100 x (R/Y) -0,20 -0,73 -3,34 

Taxa de rendimento em emergia EYR = Y/F 0,43 0,10 0,00 

Taxa de Carga ambiental 1/(ELR = (F+N)/R) 0,23 -0,63 -3,34 

Índice de sustentabilidade em emergia ESI = EYR/ELR 0,67 -0,53 -3,34 

Passo 4: Normalização de todos os valores aplicando o desvio padrão nos valores de cada um dos impactos 

Coeficientes de energia incorporada 1/(km pessoa/MJeq.) 1,15 -0,58 -0,58 

Potencial de aquecimento global 1/(km pessoa/kgCO2-eq.) 1,15 -0,55 -0,60 

Potencial de acidificação 1/(km pessoa/kgSO2-eq.) 1,14 -0,74 -0,40 

Material particulado 1/(km pessoa/kgPM2,5-10) 1,15 -0,66 -0,49 

Percentual de energia renovável %R = 100 x (R/Y) 0,73 0,41 -1,14 

Taxa de rendimento em emergia EYR = Y/F 1,13 -0,34 -0,78 

Taxa de Carga ambiental 1/(ELR = (F+N)/R) 0,79 0,33 -1,12 

Coeficientes de energia incorporada 1/(km pessoa/MJeq.) 1,03 0,38 -1,12 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice C – Memorial de cálculo para o inventário do hidrogênio – geração e 

uso em ônibus urbanos 

 

Dados gerais 

 Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

 Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

 

Item A1.1 - Área Construída (produção e abastecimento.)  

Dados: 

 Quantidade total de estações: 550 unidades 

 Vida útil; 25 anos 

 

Item A1.1a – concreto 

Peso total: 5,78E+07kg 

(
5,78E + 07kg

25𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,86E − 08
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 𝑎𝑛𝑜
 

 

Item A1.1b - Aço carbono 

Peso total: 6,74E+05kg 

(
6,74E + 05kg

25𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 3,33E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.1c - Aço inoxidável 

Peso total: 2,20E+04kg 

(
2,20E + 04kg

25𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,09E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A1.1d - Alumínio 

Peso total: 2,59E+04kg 

(
2,59E + 04kg

25𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,28E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2 - Eletrolisador para produção do hidrogênio 

Dados: 

 Quantidade total de eletrolisadores: 550 unidades 

 Vida útil: 20 anos 

 

Item A1.2a – aço carbono 

Peso total: 5,78E+07kg  

(
5,78E + 07kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 3,88E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2b – aço inoxidável 

Peso total: 1,95E+06kg 

(
1,95E + 06kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,21E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2c – ferro fundido 

Peso total: 2,55E+05kg 

(
2,55E + 05kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,57E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2d – cobre 

Peso total: 5,53E+05kg 

(
2,53E + 05kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,56E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A1.2e - alumínio 

Peso total: 9,64E+04kg 

(
9,64E + 04kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 5,94E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2f - níquel 

Peso total: 2,38E+05kg 

(
2,38E + 05kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,47E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2g polímero 

Peso total: 1,69E+05kg 

(
1,69E + 05kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,04E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2h resina 

Peso total: 5,87E+04kg 

(
5,87E + 04kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 3,44E − 13
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.2i zeolita 

Peso total: 3,91E+04kg 

(
3,91E + 04kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,41E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A1.2j eletrônicos 

Peso total: 4,68E+04 kg 

(
4,68E + 04kg

20𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,89E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.3 - compressor 

Dados: 

 Quantidade total de compressores: 550 unidades 

 Vida útil: 7 anos 

 

A1.3a Aço carbono 

Peso total: 6,56E+06kg  

(
6,56E + 06kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,16E − 08
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.3b aço inoxidável 

Peso total: 1,15E+06kg 

(
1,15E + 06kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,02E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.3c ferro fundindo 

Peso total: 4,07E+05kg 

(
4,07E + 05kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 7,18E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.3d cobre 

Peso total: 1,54E+05 kg 

(
1,54E + 05kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,72E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A1.3e alumínio 

Peso total: 4,25E+04kg 

(
4,25E + 04kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 7,50E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.3f polímero 

Peso total: 3,56E+04kg 

(
3,56E + 04kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 6,28E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.3g eletrônicos 

Peso total: 1,43E+04kg 

(
1,43E + 04kg

7𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,52E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.4 - Tanques de estocagem da estação 

Dados: 

 Quantidade total de tanques: 550 unidades 

 Vida útil: 15 anos 

 

Item A1.4a Aço carbono 

Peso total: 6,56E+06kg  

(
6,56E + 06kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 5,56E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.4b Polímero 

Peso total: 1,55E+04kg 

(
1,55E + 04kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,28E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A1.4c Fibra de carbono 

Peso total: 6,19E+06kg 

(
6,19E + 06kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 5,10E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.5 - Dispenser de abastecimento - 550 estações x 685,9 kg 

Dados: 

 Quantidade total de dispensers: 550 unidades 

 Vida útil: 15 anos 

 

Item A1.5a Aço carbono 

Peso total: 8,73E+04kg  

(
8,73E + 04kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 7,19E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.5b Aço inoxidável 

Peso total: 2,87E+05kg 

(
2,78E + 05kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,36E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A1.5c eletrônicos 

Peso total: 3,30E+03kg 

(
3,30E + 03kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,72E − 12
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

A2 - ÔNIBUS 

Item A2.1 - Ônibus  

Dados: 

 Quantidade total de ônibus: 4076 unidades 

 Vida útil: 15 anos 
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A2.1a aço carbono 

Peso total: 4,52E+07kg  

(
4,52E + 07kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 3,72E − 08
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.1b alumínio 

Peso total: 1,04E+07kg 

(
1,04E + 07kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 8,57E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.1c borracha 

Peso total: 1,98E+06kg 

(
1,98E + 06kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,63E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.1d vidro 

Peso total: 2,45E+06kg 

(
2,45E + 06kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,01E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.2 - Cilindros de armazenamento de hidrogênio  

Dados: 

 Quantidade total de cilindros: (9 cilindros x 4.076 ônibus) = 36.684 unidades 

 Vida útil: 15 anos 

 

A2.2a Alumínio 

Peso total: 1,13E+07kg 

(
1,13E + 07kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 9,28E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A2.2b Fibra de Carbono 

Peso total: 2,82E+06kg 

(
2,82E + 06kg

15𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,32E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.3 - Célula de combustível (2 x 440 x 4076 ônibus = 3586880kg) 

Dados: 

 Quantidade total de células de combustível: (2 células x 4.076 ônibus) = 8.152 

unidades 

 Vida útil: 10 anos 

 

A2.3a Fibra de Carbono 

Peso total: 2,33E+06kg 

(
2,33E + 06kg

10𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,88E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.3b Alumínio 

Peso total: 9,11E+05kg 

(
9,11E + 05kg

10𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,13E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.3c PFSA Ácido Perfluorosulfônico 

Peso total: 2,15E+05kg  

(
2,15E + 05kg

10𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,66E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.3d Aço carbono 

Peso total: 7,18E+04kg  

(
7,18E + 04kg

10𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 8,87E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A2.3e PTFE - Politetrafluoroetileno (Teflon) 

Peso total: 5,76E+04kg  

(
5,76E + 04kg

10𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 7,11E − 11
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.3f Platina 

Peso total: 2,55E-01kg  

(
2,55E − 01kg

10𝑎𝑛𝑜𝑠 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 3,15E − 16
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4 - Bateria para armazenamento de energia acumulada 

Dados: 

 Quantidade total de baterias: (3 baterias x 4.076 ônibus) = 12.228 unidades 

 Vida útil: 5 anos 

 

A2.4a Cobre 

Peso total: 6,20E+05kg 

(
6,20E + 05kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜

 𝑥 3,06E + 05
𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
)

= 1,53E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4b Alumínio  

Peso total: 7,85E+05kg 

(
7,85E + 05kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,94E − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4c Polímero 

Peso total: 3,04E+05kg 

UEV: 4,17E+12sej/kg 

(
3,04E + 05kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 7,50E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A2.4d Carbono 

Peso total: 2,69E+05kg  

(
2,69E + 05kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 6,65E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4e Eletrólito 

Peso total: 2,21E+05kg  

(
2,21 + 05kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 5,45E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4f Óxido de Lítio 

Peso total: 1,37E+05kg  

(
1,37E + 05kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 3,37E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4g Cobalto 

Peso total: 6,83E+04kg  

(
6,38E + 04kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,69E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item A2.4h Níquel 

Peso total: 6,52E+04kg  

(
6,52E + 04kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,61E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Item A2.4i Manganês 

Peso total: 6,32E+04kg  

(
6,32E + 04kg

5𝑎𝑛𝑜𝑠
)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,56E − 10
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item B - FASE OPERACIONAL 

B.1 Energia elétrica: 

Dados gerais: 

 Consumo de hidrogênio: 0,135 kg de H2 / km 

 Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

 Consumo de energia elétrica para cada kg de hidrogênio produzido: 67kWh/kg H2: 

 Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

0,134
𝑘𝑔 𝐻2

𝑘𝑚
 𝑥 2,65E + 08

𝑘𝑚

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 67

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 𝐻2
=  2,39E + 09

𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 

 

Item B.1.A Energia Elétrica (68%R): 

2,39E + 09
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.68 =  1,63E + 09

𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 

 

(1,63E + 09
𝑘𝑊ℎ
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,01E − 05
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item B.1.B Energia Elétrica (32%F): 

2,39E + 09
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.32 =  7,65E + 08

𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 

 

(7,65E + 08
𝑘𝑊ℎ
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 9,45E − 06
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

 



105 

 

Item B.2 Água: 

Dados gerais: 

 Consumo de água: 20L/ kg de H2  

 Consumo de hidrogênio: 0,135 kg de H2 / km 

 Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

 Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

20
𝐿

𝑘𝑔 𝐻2
 𝑥 0,135

𝑘𝑔 𝐻2

𝑘𝑚
 𝑥 2,65E + 08

𝑘𝑚

𝑎𝑛𝑜
=  7,16E + 08

𝑘𝑔 

𝑎𝑛𝑜
 

 

Item B.2.A Água (50%R) 

7,16E + 08
𝑘𝑔 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.50 =  3,58E + 08

𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜
 

(3,58E + 08
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,42E − 06
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item B.2.B Água (50%F) 

27,16E + 08
𝑘𝑔 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.50 =  3,58E + 08

𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜
 

(3,58E + 08
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,42E − 06
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item B.3 Mão de Obra: 

Dados gerais: 

 29 estações geradoras com 20 colaboradores para suporte = 580 pessoas 

 Motoristas e cobradores para 4076 ônibus para 3 turnos diários de trabalho = 

24.456 pessoas  

 Energia demanda em média por uma pessoa em um dia de trabalho = 2.500 kcal  

 1 kacl = 4186,8 joules 

 

Pessoal de suporte nas estações geradoras de hidrogênio: 

580 pessoas 𝑥 2500 kcal 𝑥 4186,8 Joules =  6,07E + 09
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
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Item B.3.A (15,2%R) Mão de Obra 

6,07E + 09
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.152 =  9,23E + 08

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(9,23E + 08
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,14E − 05
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item B.3.B (84,8%F) Mão de Obra 

6,07E + 09
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.848 =  5,15E + 09

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(5,15E + 09
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 6,36E − 05
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Motoristas e cobradores para 4076 ônibus: 

24.456 pessoas 𝑥 2500 kcal 𝑥 4186,8 Joules =  2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 

 

Item B.4.A (15,2%R) Mão de Obra 

2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.152 =  3,89E + 10

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(3,89E + 10
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,81E − 04
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

B.4.B (84,8%F) Mão de Obra 

2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.848 =  2,17E + 11

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(2,17E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,68E − 03
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Apêndice D – Memorial de cálculo para o inventário do biodiesel – geração e uso 

em ônibus urbanos 

 

Dados gerais para os cálculos referentes à geração do biodiesel  

 Massa específica do biodiesel; 882,4 kg/m3 = 0,8824 kg/L - Carrareto et al. (2004) 

 Consumo de biodiesel de um ônibus: 1,88 km/L = 0,532 L/km - Carrareto et al. 

(2004) 

 Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

 Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

 

Consumo em quilogramas por quilômetro: 

0,532
𝐿

𝑘𝑚 
 𝑥 0,8824

𝑘𝑔

𝐿
=  4,69E − 01

𝑘𝑔

𝑘𝑚
 

 

Para os cálculos a seguir toma-se como referência o trabalho de Ren et al. (2013), 

que considerou as demandas de energia de todos os itens do inventário para gerar 

1000 kg de biodiesel 

  

Item A.1.1 - Radiação solar 

Demanda de radiação solar para cada 1000kg de biodiesel é de 1,17E+13 joules (REN 

et al., 2013), logo a demanda de Luz solar para 4,69E-01 kg/km é: 

(4,69 − 01
𝑘𝑔
𝑘𝑚

 𝑥 1,17𝐸 + 13𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒) 

1000kg
= 5,49E + 09Joule 

 

Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

5,49E + 09joule 𝑥 2,65E + 08
km

ano
= 1,45E + 18

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

(1,45E + 18
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 1,79 + 04
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Para os demais itens da Tabela 24 (itens A.1.2 à A.3.9) usa-se o mesmo modelo de 

cálculo, considerando as unidades para aos seus respectivos itens  

 

Tabela 24 – Memorial de cálculo para o sistema do biodiesel 

Item Especificações 

U
n
id

./
a
n
o
 Demanda 

de energia 

para cada 

1000kg 

biodiesel 

Demanda de 

energia para 

o consumo 

de 1 km 

(4,69E-01 kg 

biodiesel) 

Quantidade / 

ano 

Unidade/ 

km pessoa 

UEV 

(sej/unidade) 

Emergia 

(sej/km 

pessoa) 

A.1.1 Radiação solar J 1,17E+13 5,49E+09 1,45E+18 1,79E+04 1,00E+00 1,79E+04 

A.1.2 
Chuva, energia 

potencial 
J 1,37E+09 6,43E+05 1,70E+14 2,10E+00 2,24E+04 4,70E+04 

A.1.3 
Chuva, energia 

química 
J 1,36E+10 6,38E+06 1,69E+15 2,09E+01 2,31E+04 4,83E+05 

A.1.4 Vento J 2,29E+10 1,07E+07 2,84E+15 3,51E+01 3,11E+03 1,09E+05 

A.1.5 Perda de solo kg 3,08E+09 1,44E+06 3,82E+14 4,73E+00 9,38E+04 4,43E+05 

A.1.6 Água (50%R)  kg 2,52E+06 1,18E+03 3,12E+11 3,86E-03 4,16E+08 1,60E+06 

A1.7 Água (50%F)  kg 2,52E+06 1,18E+03 3,12E+11 3,86E-03 4,16E+08 1,60E+06 

A.1.8 Nitrogênio kg 9,32E+01 4,37E-02 1,16E+07 1,43E-07 8,42E+12 1,20E+06 

A.1.9 Biocida trifluralin kg 2,33E+00 1,09E-03 2,89E+05 3,57E-09 1,88E+13 6,73E+04 

A.1.10 
Pesticida 

pirimicarb 
kg 2,33E+00 1,09E-03 2,89E+05 3,57E-09 1,88E+13 6,73E+04 

A.1.11 Pesticida dicofol kg 1,17E+00 5,49E-04 1,45E+05 1,79E-09 1,88E+13 3,38E+04 

A.1.12 Diesel kg 2,13E+02 9,97E-02 2,64E+07 3,26E-07 1,43E+05 4,66E-02 

A.1.13 
Mão de obra 

(15,2% R) 
J 3,98E+07 1,87E+04 4,94E+12 6,10E-02 6,22E+07 3,80E+06 

A1.14 
Mão de obra 

(84,8% F) 
J 2,22E+08 1,04E+05 2,76E+13 3,40E-01 6,22E+07 2,12E+07 

A.1.15 Semente de soja $ 1,09E+02 5,09E-02 1,35E+07 1,67E-07 4,46E+04 7,43E-03 

A.2 - Fase produção óleo de soja       

A.2.1 Petróleo cru J 1,05E+10 4,92E+06 1,30E+15 1,61E+01 6,74E+04 1,09E+06 

A.2.2 
Eletricidade (68% 

R) 
kWh 2,36E+02 1,11E-01 2,93E+07 3,62E-07 4,18E+11 1,51E+05 

A.2.3 
Eletricidade (32% 

F) 
kWh 1,11E+02 5,21E-02 1,38E+07 1,70E-07 4,18E+11 7,12E+04 

A.3 - Fase produção de biodiesel       

A.3.1 MeOH  kg 2,18E+02 1,02E-01 2,71E+07 3,34E-07 6,64E+01 2,22E-05 

A.3.2 NaOH  kg 8,16E+00 3,83E-03 1,01E+06 1,25E-08 1,44E+05 1,80E-03 

A.3.3 Água (50%R)  kg 5,09E+02 2,39E-01 6,32E+07 7,81E-07 4,16E+08 3,25E+02 

A.3.4 Água (50%F)  kg 5,09E+02 2,39E-01 6,32E+07 7,81E-07 4,16E+08 3,25E+02 

A.3.5 H3PO4 kg 6,06E+00 2,84E-03 7,53E+05 9,30E-09 3,15E+10 2,93E+02 

A.3.6 
Eletricidade (68% 

R) 
kWh 4,76E+01 2,23E-02 5,91E+06 7,30E-08 4,18E+11 3,05E+04 

A.3.7 
Eletricidade (32% 

F) 
kWh 2,24E+01 1,05E-02 2,78E+06 3,44E-08 4,18E+11 1,44E+04 

A.3.8 
Mão de obra 

(15,2% R) 
J 1,59E+08 7,46E+04 1,98E+13 2,44E-01 6,22E+07 1,52E+07 

A.3.9 
Mão de obra 

(84,8% F) 
J 8,88E+08 4,16E+05 1,10E+14 1,36E+00 6,22E+07 8,47E+07 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os itens referentes utilizados tanto para o ônibus a biodiesel quanto para o ônibus a 

diesel  

(itens Ob.1 à Ob. 11 da Tabela 24) foram obtidos do trabalho de Hill et al. (2015). 

 Vida útil do ônibus: 15 anos 

 Item Ob.1 – Ferro 
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 Massa do material para1 ônibus: 1273kg - Hill et al. (2015) 

 Quantidade total de ônibus: 4076 unidades 

(1273kg 𝑥 4076 ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠) 

15 anos
= 3,46E + 05kg/ano 

 

Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

(3,46E + 05
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,27 + 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Para os demais itens da Tabela 24 (Ob.2 à Ob.11) usar o mesmo modelo de cálculo  

 

Tabela 24 – Continuação 

Item Especificações 

U
n
id

./
a
n
o
 

Massa do 
material para 

1 ônibus 
(kg) 

Quantidade / 
ano 

Unidade/ km 
pessoa 

UEV 
(sej/kg 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

Ob.1 Ferro kg 1273 3,46E+05 4,27E-09 1,09E+12 4,64E+03 
Ob.2 Aço kg 5667 1,54E+06 1,90E-08 3,52E+12 6,70E+04 
Ob.3 Aço inoxidável kg 476 1,29E+05 1,60E-09 4,58E+12 7,31E+03 
Ob.4 Alumínio kg 2554 6,94E+05 8,57E-09 8,61E+13 7,38E+05 
Ob.5 Cobre kg 34 9,24E+03 1,14E-10 7,44E+13 8,50E+03 
Ob.6 Plástico kg 1174 3,19E+05 3,94E-09 7,46E+12 2,94E+04 
Ob.7 Borracha kg 388 1,05E+05 1,30E-09 5,47E+12 7,12E+03 
Ob.8 Vidro kg 300 8,15E+04 1,01E-09 5,22E+12 5,25E+03 
Ob.9 Água (R 50%) kg 60 1,63E+04 2,01E-10 4,16E+08 8,37E-02 

Ob.10 Água (F 50%) kg 60 1,63E+04 2,01E-10 4,16E+08 8,37E-02 
Ob.11 Chumbo kg 156 4,24E+04 5,24E-10 3,65E+14 1,91E+05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Item Op – Operação dos ônibus (mão de obra) 

Dados gerais: 

 Motoristas e cobradores para 4076 ônibus para 3 turnos diários de trabalho = 

24.456 pessoas  

 Energia demanda em média por uma pessoa em um dia de trabalho = 2.500 kcal  

 1 kacl = 4186,8 joules 

24.456 pessoas 𝑥 2500 kcal 𝑥 4186,8 Joules =  2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
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Item Op. 1 (15,2%R) Mão de Obra 

2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.152 =  3,89E + 10

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(3,89E + 10
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,81E − 04
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item Op.2 (84,8%F) Mão de Obra 

2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.848 =  2,17E + 11

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(2,17E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,68E − 03
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Tabela 24 – Continuação 

Item Especificações 

U
n
id

./
a
n

o
 

Quantidade / 
ano 

Unidade/ 
km 

pessoa 

UEV 
(sej/kg 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

Op. 1 
(15,2%R) Mão de Obra - 
motorista e cobradores 

J 
3,89E+10 4,81E-04 6,22E+07 2,99E+04 

Op. 2 
(84,8%F) Mão de Obra - 
motorista e cobradores 

J 
2,17E+11 2,68E-03 6,22E+07 1,67E+05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Apêndice E – Memorial de cálculo para o inventário do diesel – geração e uso 

em ônibus urbanos 

 

Dados gerais para os cálculos referentes à geração do diesel  

 Consumo de diesel de um ônibus: 2,7 km/L = 0,37 L/km - Carrareto et al. (2004) 

 Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

 Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

Para os cálculos a seguir toma-se como referência o trabalho de Liu et al. (2012), que 

considerou as demandas de energia de todos os itens do inventário para gerar 

2,3E+18 joules de diesel 
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3,6E+07 joules equivalem a 1 litro de diesel, logo 2,3E+18 joules equivalem à: 

(2,30 + 18 Joule 𝑥 1𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠) 

3,6E + 07Joules
= 6,39E + 10litros 

 

Item A.1.1 – Radiação solar 

A energia demandada de radiação solar para cada 6,39E+10 litros de diesel é de 

1,21E+18 joules (LIU et al., 2012), logo a demanda de “Sunlight” para 3,70E-01 litros 

de diesel por quilômetro é 7,01E+06 Joule: 

(3,7E − 01
𝐿

𝑘𝑚
 𝑥 1,21𝐸 + 18𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒) 

6,39E + 10L
= 7,01E + 06Joule 

 

Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

7,01E + 06joule 𝑥 2,65E + 08
km

ano
= 1,86E + 15

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

(1,86E + 15
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜

 𝑥 3,06E + 05
𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
)

= 2,29E + 01
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Para os demais itens da tabela (A.1.2 à A.6.8), exceto para os itens com 

renovabilidade parcial, usa-se o mesmo modelo de cálculo, considerando para cada 

um dos itens suas respectivas unidades. 

 

Para itens com renovabilidade parcial  

Item A.4.1 – Eletricidade (68%R) 

A energia demandada de Eletricidade para cada 6,39E+10 litros de diesel é de 

4,98E+08 kWh (LIU et al., 2012), logo a demanda de “Eletricity” para 3,70E-01 litros 

de diesel por quilômetro é de 2,88E-03 kWh: 
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(3,7E − 01
𝐿

𝑘𝑚
 𝑥 4,98𝐸 + 08𝑘𝑊ℎ) 

6,39E + 10L
= 2,88E − 03 kWh 

 

Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

2,88E − 03kWh 𝑥 2,65E + 08
km

ano
= 7,64E + 05

𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 

 

Renovabilidade parcial (R) = 68%R 

7,64E + 05
𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0,68 =  5,20E + 05

𝑘𝑊ℎ

𝑎𝑛𝑜
 

 

(5,20E + 05
𝑘𝑊ℎ
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 6,41E − 09
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Para os demais itens da Tabela 25 (A.1.2 à A.6.8), com renovabilidade parcial, usa-

se o mesmo modelo de cálculo, considerando para cada um dos itens suas unidades 

e seus respectivos percentuais. 

 

Tabela 25 – Memorial de cálculo para o sistema do diesel 

Item Especificações U
n
i

d
./

a

n
o
 Quantidade/ 

ano 
Unidade/ km 

pessoa 
UEV 

(sej/kg 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

A.1.1 Radiação solar J 1,86E+15 2,29E+01 1,00E+00 2,29E+01 
A.1.2 Perda de solo J 1,70E+12 2,10E-02 9,38E+04 1,97E+03 

  
A.2.1 Vegetação interrompida J 2,27E+13 2,80E-01 2,29E+04 6,42E+03 

  
A.3.1 Ferro kg 2,35E+05 2,90E-09 9,11E+12 2,64E+04 
A.3.2 Concreto kg 1,17E+06 1,45E-08 1,83E+12 2,66E+04 
A.3.3 Petróleo leve L 1,02E+06 1,26E-08 8,39E+04 1,06E-03 
A.3.4 Gás natural J 3,28E+11 4,05E-03 6,10E+04 2,47E+02 

  
A.4.1 Eletricidade (68% R) kWh 5,19E+05 6,41E-09 4,02E+11 2,58E+03 
A.4.2 Eletricidade (32% F) kWh 1,15E+05 1,42E-09 4,02E+11 5,70E+02 
A.4.3 Gás natural J 4,09E+14 5,06E+00 6,10E+04 3,09E+05 
A.4.4 Ferro kg 1,10E+06 1,36E-08 9,11E+12 1,24E+05 
A.4.5 Aço inoxidável kg 5,43E+04 6,71E-10 4,58E+12 3,07E+03 

  
A.5.1 Diesel J 8,77E+10 1,08E-03 1,43E+05 1,55E+02 

  
A.6.1 Petróleo cru J 1,64E+16 2,03E+02 6,74E+04 1,37E+07 
A.6.2 Gás natural J 3,51E+14 4,34E+00 6,10E+04 2,65E+05 
A.6.3 Eletricidade (68% R) kWh 7,96E+03 9,83E-11 4,02E+11 3,95E+01 
A.6.4 Eletricidade (32% F) kWh 1,76E+03 2,18E-11 4,02E+11 8,74E+00 
A.6.5 Carvão J 4,72E+11 5,83E-03 5,06E+04 2,95E+02 
A.6.6 Vapor kg 1,38E+04 1,71E-10 1,72E+12 2,95E+02 
A.6.7 Mão de obra (15,2% R) J 1,09E+08 1,35E-06 8,73E+06 1,18E+01 
A.6.8 Mão de obra (84,8% F) J 3,40E+09 4,20E-05 8,73E+06 3,66E+02 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os itens referentes utilizados tanto para o ônibus a biodiesel quanto para o ônibus a 

diesel (itens Ob.1 à Ob. 11 da Tabela 25) foram obtidos do trabalho de Hill et al. (2015). 

 Vida útil do ônibus: 15 anos 

 Item Ob.1 – Ferro 

 Massa do material para1 ônibus: 1273kg - Hill et al. (2015) 

 Quantidade total de ônibus: 4076 unidades 

(1273kg 𝑥 4076 ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠) 

15 anos
= 3,46E + 05kg/ano 

 

Quilometragem total anual percorrida pelos 4076 ônibus: 2,65E+08 km/ano 

Quantidade de pessoas transportadas por ano pelos 4076 ônibus: 3,06E+05 

pessoas/ano 

(3,46E + 05
𝑘𝑔

𝑎𝑛𝑜)

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,27 − 09
𝑘𝑔

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Para os demais itens da Tabela 25 (Ob.2 à Ob.11) usar o mesmo modelo de cálculo 

 

Tabela 25 – Continuação 

Item Especificações 

U
n
id

.

/a
n
o
 

Quantidade/ 

ano 

Unidade/ km 

pessoa 

UEV 

(sej/kg 

Emergia 

(sej/km 

pessoa) 

Od.1 Ferro kg 3,46E+05 4,27E-09 6,50E+11 2,78E+03 

Od.2 Aço kg 1,54E+06 1,90E-08 2,11E+12 4,00E+04 

Od.3 Aço inoxidável kg 1,29E+05 1,60E-09 2,74E+12 4,37E+03 

Od.4 Alumínio kg 6,94E+05 8,57E-09 8,80E+13 7,55E+05 

Od.5 Cobre kg 9,24E+03 1,14E-10 7,45E+13 8,50E+03 

Od.6 Plástico kg 3,19E+05 3,94E-09 7,63E+12 3,01E+04 

Od.7 Borracha kg 1,05E+05 1,30E-09 5,59E+12 7,28E+03 

Od.8 Vidro kg 8,15E+04 1,01E-09 5,22E+12 5,26E+03 

Od.9 Água (R 50%) kg 1,63E+04 2,01E-10 2,49E+02 5,01E-08 

Od.10 Água (F 50%) kg 1,63E+04 2,01E-10 2,49E+02 5,01E-08 

Od.11 Chumbo kg 4,24E+04 5,24E-10 3,65E+14 1,91E+05 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Item Op – Operação dos ônibus (mão de obra) 

Dados gerais: 

 Motoristas e cobradores para 4076 ônibus para 3 turnos diários de trabalho = 

24.456 pessoas  

 Energia demanda em média por uma pessoa em um dia de trabalho = 2.500 kcal  

 1 kacl = 4186,8 joules 

24.456 pessoas 𝑥 2500 kcal 𝑥 4186,8 Joules =  2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 

 

Item Op. 1 (15,2%R) Mão de Obra 

2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.152 =  3,89E + 10

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

 

(3,89E + 10
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 4,81E − 04
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Item Op.2 (84,8%F) Mão de Obra 

2,56E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 𝑥 0.848 =  2,17E + 11

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑎𝑛𝑜
 

(2,17E + 11
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
𝑎𝑛𝑜 )

(2,65E + 08
𝑘𝑚
𝑎𝑛𝑜  𝑥 3,06E + 05

𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
𝑎𝑛𝑜 )

= 2,68E − 03
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Tabela 25 – Continuação 

Item Especificações 

U
n
id

./
a
n
o
 

Quantidade/ 
ano 

Unidade/ km 
pessoa 

UEV 
(sej/kg 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

Item Especificações 

U
n
id

./
a
n
o
 

Quantidade/ 
ano 

Unidade/ km 
pessoa 

UEV 
(sej/kg 

Emergia 
(sej/km 
pessoa) 

Op. 1 
(15,2%R) Mão de Obra – 
motoristas e cobradores 

J 3,89E+10 4,81E-04 3,65E+07 1,75E+04 

Op. 2 
(84,8%F) Mão de Obra – 
motoristas e cobradores 

J 2,17E+11 2,68E-03 3,65E+07 9,78E+04 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice F – Valores das categorias de impactos da literatura para os demais 

combustíveis  

 

Tabela 26  – Dados da literatura para a fase 1 que considera os processos de infraestrutura e conversão 
de energia (fase CE), referentes à produção e ao uso dos combustíveis a serem comparados com o 
hidrogênio 

 Unidade Diesel Biodiesel Elétrico  GLP 

Consumo 
l/km 3,70E-02 4,00E-02 **** 1,17E-01 

kWh/km **** **** 1,29E-01 
 

Valor Calorífico  MJ/kg 42 36,5 NA 46,4 

Categorias 

de Impacto 

Energia 
incorporada 

g oil eq/MJ 3,30E-05 2,40E-04 9,50E-05 7,80E-07 

Potencial de 
aquecimento 

global 

g CO2eq/MJ 300,50 121,90 383,90 260,50 

Potencial de 
acidificação 

g SO2eq/MJ 0,50 4,20 2,00 0,10 

Material 
Particulado 

g PM2,5-10 eq/MJ 0,20 0,70 0,60 0,10 

Fonte: Sharma e Strezov (2017).  

 

Tabela 27 – Dados da literatura referentes ao inventário para e fase 2 que refere-se ao material utilizado 
nos ônibus, bem como à manufatura dos mesmos (fase ON), a serem comparados com o hidrogênio 

Categorias de 

impacto 
Fontes  Unid. Diesel Biodiesel Elétrico GLP 

Energia 

incorporada 

Chester e 

Horvath (2008) 

kJ eq/milha 

pessoa 
3,93E+02 3,93E+02 3,93E+02 3,93E+02 

Potencial de 

aquecimento 

global 

Chang, Liao e 

Chang (2019) 

(g CO2-eq/km 

pessoa) 
5,46E+01 5,46E+01 3,78E+01 6,31E+01 

Potencial de 

acidificação 

Chester e 

Horvath (2008) 

mg 

SO2eq/milha 

pessoa) 

6,44E+01 6,44E+01 6,44E+01 6,44E+01 

Material 

Particulado 

Nordelöf, 

Romare e 

Tivander (2019) 

mgPM eq/2,5-

10/Km peson 
1,20E+01 1,20E+01 1,40E+01 **** 

Material 

Particulado 

Chester e 

Horvath (2008) 

mg PM2,5-10 

eq/milha 

pessoa) 

**** **** **** 1,7E+01 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apêndice G - Memorial de cálculo do inventário (fase CE) 

 

Energia incorporada: Conversão de unidades para a fase 1 referente a 

produção e uso dos combustíveis >>> (
𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑀𝐽
) para (

𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Consumo do ônibus a diesel 2,7km/L = 0,37 L/km – Fonte: Carraretto et al. 

(2004) 

Consumo do ônibus a biodiesel 1,88km/L = 0,53L/km - Fonte: Carraretto et al. 

(2004) 

Consumo do ônibus elétrico 2,46kWh/km = 0,41 kWh/km - Fonte Mitsubishi 

Heavy Industries - E-bus 

Consumo do ônibus a gás natural = 1,69 km/L = 0,59 L/km - Fonte: ANFAVEA  

 

Energia incorporada para o Diesel  

3,3𝐸 − 05
𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,37

𝐿

𝐾𝑚
𝑥35,2

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 5,73𝐸 − 06

𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎

= 2,40E − 07
𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Energia incorporada para o Biodiesel  

2,4𝐸 − 04
𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,53

𝐿

𝑘𝑚
𝑥30,9

𝑀𝑗

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 5,42𝐸 − 05

𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎

= 2,20E − 06
𝑀𝐽𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Energia incorporada para o Elétrico  

9,5𝐸 − 05
𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,41

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
𝑥3,6

𝑀𝐽

𝑘𝑊ℎ
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 1,87E − 06

𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎

= 7,83E − 08
𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Energia incorporada para o Gás natural 

7,8𝐸 − 07
𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,59

𝐿

𝑘𝑚
𝑥23,6

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 1,45𝐸 − 07

𝑔 𝑜𝑖𝑙 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎

= 6,07𝐸 − 09
𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global: Conversão de unidades para a fase 1 

referente a produção e uso (“Well to Wheel”) dos combustíveis >>> (
𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑀𝐽
) para 

(
𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Potencial de aquecimento global para o Diesel 

3,01𝐸 + 02
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,37

𝐿

𝑘𝑚
𝑥35,2

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 5,23𝐸 + 01

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 5,23𝐸 − 02
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global para o Biodiesel  

1,22𝐸 + 02
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,53

𝐿

𝑘𝑚
𝑥30,99

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠.
) = 2,67𝐸 + 01

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 2,67𝐸 − 02
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global para o Elétrico 

3,84𝐸 + 02
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,41

𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑚
𝑥3,6

𝑀𝐽

𝑘𝑊ℎ
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 7,56𝐸 + 00

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 7,56𝐸 − 03
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global para o Gás natural 

2,61𝐸 + 02
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,59

𝐿

𝑘𝑚
𝑥23,6

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 4,85𝐸 + 01

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 4,85𝐸 − 02
𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Potencial de acidificação: Conversão de unidades para a fase 1 referente a 

produção e uso (“Well to Wheel”) dos combustíveis >>> (
𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑀𝐽
) para (

𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Potencial de acidificação para o Diesel  

5,00𝐸 − 01
𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,37

𝐿

𝑘𝑚
𝑥35,2

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 8,68𝐸 − 02

𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 8,68𝐸 − 05
𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de acidificação para o Biodiesel  

4,20𝐸 + 00
𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,53

𝐿

𝑘𝑚
𝑥30,99

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 9,20𝐸 − 01

𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 9,20𝐸 − 04
𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de acidificação para o Elétrico: 

2,00𝐸 + 00
𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,41

𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑚
𝑥3,6

𝑀𝑗

𝑘𝑊ℎ
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 3,94𝐸 − 02

𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 3,94𝐸 − 05
𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de acidificação para o Gás natural 

1,00𝐸 − 01
𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,59

𝐿

𝑘𝑚
𝑥23,6

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
) = 1,86𝐸 − 02

𝑔𝑆𝑂2𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.

= 1,86𝐸 − 05
𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Material particulado: Conversão de unidades para a fase 1 referente a produção 

e uso (“Well to Wheel”) dos combustíveis >>> (
𝑔 𝑃𝑀10 𝑒𝑞

𝑀𝑗
) para (

𝑘𝑔 𝑃𝑀2,5−10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Material particulado para o Diesel: 

2,00𝐸 − 01
𝑔 𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,37

𝐿

𝑘𝑚
𝑥35,2

𝑀𝑗

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
)

= 3,47𝐸 − 02
𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.
= 3,47𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Material particulado para o Biodiesel: 

7,00𝐸 − 01
𝑔𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,53

𝐿

𝑘𝑚
𝑥30,99

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
)

= 1,53𝐸 − 01
𝑔𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.
= 1,53𝐸 − 04

𝑘𝑔 𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Material particulado para o Elétrico  

6,00𝐸 − 01
𝑔𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,41

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
𝑥3,6

𝑀𝐽

𝑘𝑊ℎ
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
)

= 1,18𝐸 − 02
𝑔𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠.
= 1,18𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Material particulado para o Gás natural 

1,00𝐸 − 01
𝑔𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑀𝐽
𝑥0,59

𝐿

𝑘𝑚
𝑥23,6

𝑀𝐽

𝐿
𝑥 (

1

75 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠
)

= 1,86𝐸 − 02
𝑔𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑠.
= 1,86𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Apêndice H - Memorial de cálculo do inventário (fase ON) 

 

Energia incorporada: Conversão de unidades para a fase 2 referente ao 

material e manufatura dos ônibus >>> (
𝑘𝐽 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) para (

𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Energia incorporada para o Diesel, Biodiesel; Elétrico e Gás natural 

(3,93𝐸 + 02
𝐾𝐽 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000
= 3,93𝐸 − 01

𝑀𝐽

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

(3,93𝐸 − 01
𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1,61
= 2,44E − 01

𝑀𝐽

𝐾𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global: Conversão de unidades para a fase 2 

referente ao material e manufatura dos ônibus >>> (
𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) para (

𝑀𝐽 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 
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Potencial de aquecimento global para o Diesel e Biodiesel  

(5,46𝐸 + 01
𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000
= 5,46E − 02

𝑀𝐽

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global para o Elétrico  

(3,78𝐸 + 01
𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000
= 3,78E − 02

𝑀𝐽

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de aquecimento global para o Gás natural  

(6,31𝐸 + 01
𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000
= 6,31E − 02

𝑀𝐽

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Potencial de acidificação: Conversão de unidades para a fase 2 referente ao 

material e manufatura dos ônibus >>> (
𝑚𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) para (

𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Potencial de acidificação para o Diesel; Biodiesel; Elétrico e Gás natural 

(6,44𝐸 + 01
𝑚𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000000
= 6,44𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

(6,44𝐸 − 05
𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1,61
= 4,00E − 05

𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Material particulado: Conversão de unidades para a fase 2 referente ao material 

e manufatura dos ônibus >>> (
𝑚𝑔 𝑃𝑀 2,5−10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) para (

𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5−10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
) 

Material particulado para o Diesel e Biodiesel  

(1,33𝐸 + 01
𝑚𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000000
= 1,33𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
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Material particulado para o Elétrico  

(1,74𝐸 + 01
𝑚𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000000
= 1,74𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

Material particulado para o GLP  

(1,70𝐸 + 01
𝑚𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1000000
= 1,70𝐸 − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

(1,70𝐸 − 05
𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
)

1,61
= 1,06E − 05

𝑘𝑔 𝑃𝑀 2,5 − 10 𝑒𝑞

𝑘𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎
 

 

 


