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Resumo 

A Eletromobilidade entrou de vez no contexto das grandes metrópoles, onde o 

conceito de cidades inteligentes (Smart Cities) exige a aplicação de veículos 

elétricos gerando menos emissões de poluentes, economia, conectividade e poderá 

ser a grande oportunidade para a humanidade mudar a matriz energética no 

transporte de pessoas de um modo geral, aumentando muito a qualidade de vida. 

 Veículos elétricos são cada vez mais comuns e aceitos pela sociedade, 

cansada da dependência dos combustíveis fosseis e seus malefícios além do cartel 

que explora tanto a economia como a natureza cada vez mais degradada pelo 

consumo desenfreado de combustíveis fosseis.  
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Abstract 

Eletromobility has already entered the context of large metropolises, where the 

concept of Smart Cities requires the application of electric vehicles generating less 

emission of pollutants, economy, and connectivity and could be the great opportunity 

for humanity to change the energy matrix in the Transportation of people in general, 

greatly increasing the quality of life. 

 Electric vehicles are increasingly common and accepted by society, tired of 

dependence on fossil fuels and their evil effects beyond the cartel that exploits both 

the economy and the nature increasingly degraded by the unbridled consumption of 

fossil fuels 
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1. Introdução 

Estamos num novo mundo, onde as pessoas vivem se questionando sobre 

seus hábitos do cotidiano, e o simples ato de se locomover nas grandes cidades, 

acaba por gerar inúmeros problemas, que afetam não somente o seu dia a dia, mas 

sua saúde e qualidade de vida com rotinas exaustivas em engarrafamentos com 

poluição e estresse a todo momento. 

A Eletromobilidade entra no conceito das Smart Cities trazendo, menor 

impacto ambiental, conectividade e racionalização na operação dos ônibus, geração 

e distribuição de energia elétrica, sendo item indispensável para qualquer cidade do 

mundo alcançar um índice elevado nesse novo conceito. 

 A sociedade tem que cobrar de seus governantes a infraestrutura para 

viabilizar a Eletromobilidade, para usufruir dos seus benefícios e mudar os conceitos 

de coletividade, onde o individualismo abre espaço para uma convivência mais 

harmônica, racional e humana. 
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1.1      Objetivos: 

1.1.1 Objetivo Geral: 

Estudar a viabilidade da Eletromobilidade do transporte coletivo sobre pneus 

das grandes metrópoles brasileiras tornando-as Smart Cities de sucesso. 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

Pesquisar os entraves, tanto na área púbica, como na privada, para tornar a 

Eletromobilidade viável, sem aumentar os custos operacionais e se torne atrativa. 

Analisar e demonstrar a viabilidade de operação nos percursos, de veículos 

com essa tecnologia visando que eles sejam capazes de realizar o mesmo serviço 

dos ônibus convencionais a diesel, comparando os custos operacionais e o impacto 

econômico, social e no meio ambiente. 

Estudar a melhor origem de geração da energia elétrica utilizada por esses 

veículos, avaliando seus custos de implementação, geração, distribuição e 

minimizando seus impactos ao meio ambiente, visando chegar o mais próximo do 

impacto zero, aproximando nossas metrópoles do conceito de Smart Cities, um 

padrão em grande expansão em medias e grandes cidades pelo mundo.  

Demonstrar o projeto em Lego dos ônibus elétricos e seu sistema de recarga. 

1.2    Justificativa: 

O estudo da Eletromobilidade do transporte público se faz necessária, pois, 

veículos elétricos são uma tendência mundial para o transporte sobre pneus, onde 

tanto a indústria como o governo ainda não entraram num consenso sobre como 

implementar essa mudança e, quais serão seus impactos econômicos e seus 

benefícios reais ao meio ambiente. 

Realizar uma análise criteriosa desde a geração da energia que esses 

veículos irão usar, o consumo de energia e as opções de recargas nos percursos 

para determinar a melhor opção tecnológica, ou mesclando soluções, para as 

demandas dos veículos nos diferentes percursos, considerando a quantidade de 

passageiros, a distancias percorrida e o tipo de ônibus.  

Serão abordadas nesse estudo algumas das soluções já existentes, suas 

vantagens para que os gestores tanto da área governamental, como do setor 

privado possam decidir qual solução se adequa as diversas realidades do transporte 

de passageiros sobre pneus no Brasil. 
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1.3    Metodologia: 

Este trabalho será desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas e de 

campo na feira da Associação Brasileira de Veículos Elétricos em 2016. 

A pesquisa bibliográfica consistirá no estudo de trabalhos que abordem todas 

as fontes de geração de energia elétrica no mercado nacional, analise dos modelos 

de ônibus elétricos e híbridos disponíveis no Brasil e as novas tendências de 

lançamento mundial em Eletromobilidade além de analisar os custos de 

implementação e operação da frota hibrida e elétrica nas grandes metrópoles.  

A pesquisa de campo será realizada com a visita na Feira Latino Americana 

de Veículos Elétricos que norteia essa monografia mostrando as novas tendências 

nesse mercado promissor e visitas a garagens de ônibus que possuem veículos com 

as tecnologias Híbrida e Elétrico Puro (a Bateria) e já tem dados sobre os custos 

operacionais e as vantagens econômicas e ambientais de operar esses veículos. 

1.4     Estrutura de Trabalho: 

Este trabalho estará dividido em cinco seções. 

Seção 1: Nesta seção serão introduzidos os métodos de estudo para a 

Eletromobilidade do transporte público sobre pneus das metrópoles mundiais. 

Seção 2: Nesta seção serão apresentados todos os entraves para que ocorra 

a Eletromobilidade do transporte público sobre pneus, analisando os fabricantes e 

seus projetos de ônibus e como o poder público pode viabilizar a Eletromobilidade, 

dando condições financeiras e infraestrutura de abastecimento veículos. 

Seção 3: Nesta seção serão analisados os dados apresentados por 

fabricantes e operadores de transporte público sobre pneus que já utilizam veículos 

com essa tecnologia, comparando com veículos a diesel e mostrando as diferenças 

de operação no dia a dia e seus custos de aquisição e operação. 

Seção 4: Nesta seção determinaremos qual a melhor solução tanto dos 

veículos, como do sistema de alimentação e geração dessa energia usando como 

base todos os modelos já utilizados no transporte público sobre pneus. 

Seção 5: Nesta seção será concluído o estudo da Eletromobilidade do 

transporte público sobre pneus das metrópoles brasileiras. 
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1.5     Cronograma: 

 Setembro 16 Março 17 Abril 17 Maio 17 Junho 17 

Feira ABVE Visitada     

Segundo Capitulo  Estruturado Realizado Finalizando  

Terceiro Capitulo   Estruturado Realizado Finalizando 

Quarto Capitulo   Estruturado Realizado Finalizando 

Quinto Capitulo   Estruturado Realizado Finalizando 

Referencial Teórico:  

  Segundo Wanderlei Marinho (2015), “ Ônibus como o Dual-Bus da Eletra são 

ideais para o centro de grandes metrópoles, onde a preocupação com o nível de 

poluentes é constante. Essas tecnologias de mobilidade sustentáveis vêm 

conquistando espaço no setor de transporte público de passageiros “ 

Segundo Adamo Bazani (2016) “A produção de um quilowatt/hora de 

capacidade elétrica gera emissões de 125 quilos de gás carbônico. Uma bateria de 

22 quilowatt/hora, como é utilizada em alguns carros de passeio, pode representar a 

emissão anual de quase três toneladas de dióxido de carbono, isso para atender no 

máximo quatro pessoas por vez. Já os ônibus possuem baterias maiores, porém 

atendem uma quantidade muito superior de pessoas, até 250 (Ônibus Biarticulado) 

em uma viagem”. 

Segundo Adalberto Maluf (2014) “Nossa tecnologia foi testada e aprovada 

tanto no papel como na prática, como mostram Bogotá, Los Angeles, Londres, 

Bruxelas e a própria China. Por isso vou destacar os aspectos econômicos dos 

ônibus BYD”. 

Segundo o Dossiê do Greenpeace sobre o transporte público (2016) “Na 

economia de recursos, ao gerar mais eficiência no sistema de transporte. A 

justificativa de que a adoção dos veículos limpos aumentaria entre 17% a 48% o 

custo do sistema, dependendo da fonte utilizada, não se justifica quando se 

considera os testes já realizados por alguns fabricantes dos ônibus e estudos de 

caso de outras cidades brasileiras. No caso dos ônibus elétricos puros, a 

manutenção pode ser 25% menor, se comparada aos movido à diesel, e a economia 

com combustíveis pode chegar a 64,7%. O leasing de baterias, por abater até 60% o 

valor do investimento, também é uma das alternativas viáveis que podem tornar o 
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custo de aquisição dos ônibus elétricos muito próximo aos dos coletivos movidos a 

diesel”. 

 Segundo Paulo Renato Guenther e Thomaz Dalmas Padilha “Grande parte 

da redução de custos provinda da tecnologia limpa é decorrente também da 

eficiência atingida pelos motores elétricos, fazendo com que essa alternativa traga 

além da economia financeira um consumo energético menor, fator de grande 

importância considerando a atual crise energética em que o país se encontra. É 

possível atestar então que o ônibus elétrico apresentou melhor desempenho nas 

comparações realizadas além de benefícios ambientais inquestionáveis. Possui zero 

emissão de poluentes durante o seu funcionamento e gera um nível de ruído muitas 

vezes mais baixo”.  

Segundo o Dossiê do Greenpeace sobre o transporte público (2016) “Uma 

das soluções possíveis, e cada vez mais competitiva, é a utilização de veículos 

movidos a energia elétrica, seja por meio de baterias, seja por meio de cabos 

aéreos, como é o caso dos trólebus. O Brasil está à frente de muitas outras nações 

quando falamos em matriz energética renovável. Atualmente, 65% do parque 

gerador de eletricidade é baseado em hidrelétricas, mas, diante dos custos 

socioambientais de sua expansão, a matriz renovável é perfeitamente possível de 

ser complementada pelas novas fontes modernas. Temos um dos maiores 

potenciais de aproveitamento em eólica, solar e biomassa do mundo, e podemos 

garantir uma matriz elétrica 100% limpa, renovável e socialmente justa para o Brasil 

até 2050. Elas já representam 12% da matriz energética brasileira e, de acordo com 

o planejamento do governo, devem alcançar 24% do total em 2024, o que indica sua 

tendência de crescimento”. 

Segundo João Luís Barbosa Ribeiro Ramalho “Masdar City, Emirados Árabes 

Unidos é uma cidade construída a partir do zero no meio do deserto do país. Deu-se 

o início da sua construção em 2006 sobre um forte investimento de vinte e dois mil 

milhões de euros e tem data de conclusão prevista para 2020-2025, é uma cidade 

que têm como principais objetivos ser a primeira cidade carbono zero do globo com 

100% da energia consumida proveniente de energias renováveis, ser uma cidade 

sem automóveis dando prioridade aos transportes públicos e aos veículos elétricos 

sem condutor e apresentar consumos de água cerca de 50% inferiores à média 

mundial” 
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Segundo o Dossiê do Greenpeace sobre o transporte público (2016) “A indústria 

automotriz está constantemente incorporando soluções baseadas em energias 

limpas ou menos poluentes a seus produtos. Não faltam opções produzidas no Brasil 

e no exterior para serem colocadas em prática na cidade de São Paulo. O Poder 

Público tem reais possibilidades de criar e fomentar condições para que as 

operadoras de serviços de transporte urbano e as montadoras de ônibus possam 

eleger a tecnologia que lhes pareça mais interessante, desde que respeitados os 

limites da legislação. Estudo apresentado pelo Instituto de Energia e Ambiente (IEE-

USP) em outubro de 2013 levanta dados sobre o impacto direto do carregamento 

desses veículos na rede elétrica e a capacidade da rede atual com um controle 

inteligente. Com a perspectiva de uma inserção baixa de veículos elétricos, em torno 

de 3% da frota atual, a rede elétrica instalada seria capaz de absorver a demanda de 

energia extra. Com algumas ações, como tarifa diferenciada para recarga em 

horários de pouca demanda energética e com um sistema inteligente, a penetração 

do veículo elétrico pode chegar a 32% da frota atual sem sobrecarregar o sistema. O 

estudo mostra que é plenamente possível inserir os veículos elétricos no mercado e 

que podem ser implementadas soluções simples, baratas e de fácil instalação pelas 

administradoras de energia do país”. 
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2. Custos Gerais Para Implementar a Eletromoblilidade. 

A modernidade sempre vai exigir mais, e como muitas metrópoles no mundo 

necessitam chegar ao padrão de Smart City, assim melhorando a vida dos seus 

habitantes e atrair novos investimentos, terão um grande desafio na área da 

mobilidade, investindo em veículos elétricos, conectividade, gestão integrada de 

projetos e economia de recursos, diminuindo ou eliminando, de um modo geral, a 

dependência de todos os tipos de transportes, dos combustíveis fosseis  

Esses investimentos não podem ser só da área privada, nem da área pública, 

sendo a primeira mais preparada para essa mudança, por ver muitas vantagens não 

só econômicas, mas sociais, ambientais e até culturais, mudando os hábitos de vida 

das pessoas. Já os governos precisam dar condições e garantias, viabilizando as 

normas de concessão, obras de infraestrutura, possibilidades de ganhos com a 

geração extra de energia, tempo atrativo de exploração do serviço e da vida útil dos 

veículos, garantindo o retorno do investimento e estimulando novas tecnologias. 

Hoje em dia o valor de um ônibus elétrico puro é quase o dobro dos 

convencionais a diesel mais modernos. Mas com o tempo e uma produção em 

escala tanto dos fornecedores de peças que são poucos, e das montadoras, esse 

fator deve diminuir, mas por agora, sem um incentivo do governo, com subsídios e 

taxas de financiamento menores e algumas isenções e benefícios, a queda do preço 

será mais lenta o que pode atrasar a troca da matriz energética e seus benefícios 

tanto econômico como os ambientais e sociais para as Smart Cities brasileiras. 

Da parte dos fornecedores, outro item que merece uma atenção especial são 

as baterias, essenciais para os ônibus elétricos puros. O desfaio é grande pois elas 

precisarão ser mais leves, ter autonomia e vida útil maior, ser 100% reciclável e 

reduzir seu custo de aquisição ainda muito alto hoje em dia. 

Outros custos como a compra da energia para o carregamento das baterias 

desses ônibus e qual o tipo de geração e distribuição da energia elétrica que serão 

usados pelas empresas e o poder público, devem ser considerados, pois a ideia da 

troca da matriz energética do transporte urbano sobre pneus, necessita de um 

planejamento, seguindo alguns padrões, e o principal deles tem o grande foco nessa 

monografia, será justamente o custo, pois nele estará a vantagem econômica e 

ambiental sobre os combustíveis fosseis ou renováveis, (comódites muito voláteis), 

causando um  grande impacto nos custos de investimentos e operação desses 

ônibus nas empresas públicas e privadas de transporte sobre pneus. 
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2.1 Custos de Aquisição dos Ônibus Elétrico Puro (a Bateria). 

Hoje temos no Brasil um grande parque industrial para veículos movidos a 

diesel, mas a tendência é que aos poucos, tanto as montadoras tradicionais, como 

novos players do mercado se instalem (caso da BYD que dia 6/4/2017 inaugurou 

sua fábrica de placas solares e chassis de ônibus elétricos, em Campinas, SP), 

aumentando a capacidade de fabricação e por consequência, baixando o alto custo 

de aquisição dos ônibus elétricos. 

 Em visita a 11ª feira da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE) no 

mês de setembro de 2016, constatei com dois fabricantes os preços estimados de 

seus projetos. Um nacional, a Eletra (Fabricante nacional de trólebus e híbridos da 

região do grande ABC), e com representantes da BYD (Fabricante de veículos 

híbridos e elétricos de origem chinesa, que tem próximo de 14903 unidades de 

ônibus elétricos vendidos em 2016 somente no mercado Chinês).   

 Conversando informalmente com João Antônio do Nascimento, Administrador 

de Contratos da Eletra, o projeto do ônibus elétrico (Imagem 1), desenvolvido para 

estudos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), somados o custo do 

chassi Mercedes-Benz, sistema de tração e gerenciamento da parte elétrica da 

Eletra e carroceria da Marcopolo, em torno de R$ 700.000,00 sem contar o custo 

das baterias (estimado em R$ 100.000,00), que foram doadas pela Mitsubishi Heavy 

Industries numa parceria em outro projeto para a Metra chamado Ebus (Imagem 2). 

 Já as informações passadas por um representante da BYD, estima q o valor 

da unidade pronta, o K9 de 12 metros (Imagem 3), com chassi e carroceria próprios 

da BYD é de R$ 800.000,00, mas o fabricante tem a intenção de vender somente o 

chassi, acabando por resultar num preço final mais baixo, já que o Brasil possui um 

grande parque industrial com competência reconhecida internacionalmente na 

fabricação de carrocerias de ônibus urbanos e rodoviários. 

       Imagem 1   Imagem 2              Imagem 3 

 
Fonte: Eletra   Fonte: Eletra    Fonte: BYD 
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Existem outras montadoras com projetos focados em veículos híbridos como 

a Italiana Iveco e a Alemã MAN. Já as Suecas Scania com combustíveis renováveis 

e menos poluentes (Etanol e GNV), e a Volvo, mesclando hibrido com elétrico a 

baterias, com seu ônibus hibrido de segunda geração (Hibrido Plug-in, além do 

motor a combustão para gerar energia elétrica, tem também a possibilidade de 

recarregar as baterias em estações especiais), e a Mercedes-Benz promete 

lançamentos tanto de ônibus como caminhões urbanos elétricos para 2018. 

2.1.1 Montadoras Investindo em Eletromobilidade no Mundo. 

 No mundo a Eletromobilidade já é uma realidade onde países europeus como 

Noruega, Suécia, Alemanha entre outros já cogitam leis proibindo veículos movidos 

a combustíveis fosseis entre 2025 a 2030, e prefeituras como a de Londres e 

algumas cidades da região metropolitana compram pequenas frotas de ônibus 

elétricos iniciando a troca da matriz energética de combustíveis fosseis para uma 

opção mais limpa, econômica e inteligente seguindo o padrão das Smart Cities. 

Nacionalmente temos a Eletra, um player com grande know how na produção 

de ônibus elétricos como trólebus, híbridos e agora elétrico a bateria com mais de 30 

anos, produzindo para o mercado brasileiro e exportando para a América Latina 

(Argentina) e a Oceania (Nova Zelândia).  

Existem aproximadamente 300 trólebus da Eletra operando na região 

metropolitana de São Paulo (Ambiental/SPTrans com 200 veículos, Imagem 4 e a 

Metra/EMTU com 95 veículos, Imagem 5). Usando chassis das marcas Scania, e 

Mercedes-Benz, a Eletra instala seu sistema de eletrificação depois do ônibus 

encarroçado, focando seu core busines em soluções para veículos elétricos. 

Imagem 4          Imagem 5 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Fonte:  Eletra.     Fonte: Eletra. 
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No caso dos híbridos, é utilizado o mesmo método de fabricação, porem o 

sistema de geração, gestão e consumo de eletricidade foi desenvolvido pelo 

engenheiro eletrônico Antônio Vicente de Souza e Silva formado no ITA, capaz de 

gerar uma economia de 30% em comparação com ônibus movidos a diesel, sendo 

um dos mais modernos e flexíveis do mundo. 

  Outro projeto foi o Ebus, e teve uma parceria com as nacionais, WEG (motor 

elétrico) e as multinacionais Mercedes-Benz (chassi articulado) e Mitsubishi Heavy 

Industries (sistema de gestão elétrica e baterias). Onde esse ônibus operou no 

corredor Diadema/Berrini por dois anos em fase de testes operacionais. 

 Dessa parceria surgiu o ônibus elétrico da UFSC onde o acordo de 

cooperação entre a Eletra e a Mitsubishi tinha como clausula, que os equipamentos 

fornecidos para testes fossem doados para estudos mais prolongados sobre 

veículos elétricos e o projeto da UFSC foi escolhido por ter como fonte de geração 

elétrica os painéis solares para abastecer o ônibus, onde a federal tem vários 

estudos e até um prédio abastecido com eletricidade gerada por painéis solares. 

A Sueca Volvo está presente no Brasil com seu hibrido de primeira geração 

(Imagem 6) sendo fabricado na região metropolitana de Curitiba, mas ainda não 

obteve um grande número de vendas devido ao seu alto custo e baixo apoio do 

governo para incentivar a compra desses veículos. 

Em janeiro de 2017 o consorcio formado pela Volvo, Cesbe engenharia e 

Metrocard, ganhou a licitação em Curitiba (projeto CIVI, Imagem 7) e está 

responsável pela operação dos ônibus de tração elétricos no modelo BRT (Bus 

Rapid Transit), e também realizar as obras de infraestrutura viária e abastecimento. 

Imagem 6             Imagem 7 

Fonte: Blog Ponto do Ônibus                               Fonte: Volvo. 
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A Chinesa BYD é no momento a maior fabricante na era da Eletromobilidade 

com muitas parecias no mundo e vendendo pequenas frotas de veículos de passeio, 

ônibus e caminhões elétricos, primeiro deixando um veículo para testes por alguns 

meses para uma melhor tomada de decisão de seus clientes. 

  As maiores frotas de ônibus da BYD estão na China, onde empresas das 

cidades de Changsha, Hanzhou, Nanjing, Hong Kong, Taiwan e Macao tem o apoio 

e financiamento do governo para comprar e operar esses veículos, estimulando a 

Eletromobilidade e dando solidez aos fornecedores de autopeças, onde em 2016 

foram vendidos mais de 115 mil ônibus elétricos, tornando assim a China um dos 

grandes polos de fabricação, desenvolvimento e consumo de veículos elétricos. 

 Uma das vantagens que a BYD tem sobre qualquer outra montadora no 

mundo é seu alto poder de desenvolvimento de baterias sendo o maior fabricante de 

baterias recarregáveis do mundo, além de estar popularizando seus ônibus elétricos 

com parcerias feitas com prefeituras no mundo, resultando na venda de pequenas 

frotas para cidades como Londres com 51 ônibus (imagem 8), 35 ônibus para o 

aeroporto de Amsterdã (Imagem 9), 300 ônibus na China (imagem 10) e 10 ônibus 

para a cidade de Campinas no interior de São Paulo (Imagem 11). 

                 Imagem 8         Imagem 9 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Site InsideEVs.       Fonte: Site InsideEVs. 
   

     Imagem 10       Imagem 11 

 
Fonte: Site InsideEVs.                 Fonte: BYD. 
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2.1.2 As Baterias (Alto Custo e Baixa Autonomia). 

As baterias são um dos maiores entraves para a Eletromobilidade, onde os 

fatores; alto custo de aquisição, peso e baixa autonomia, ainda são desafios para a 

indústria, que desenvolve novos componentes para esse segmento, mas ainda 

esbarram nos custos das matérias primas, mesmo com o aumento das vendas de 

veículos elétrico em geral, e que ainda tem como ganhar em escala de produção, 

acabam não sendo promissoras na questão de reduzir os custos das baterias. 

Para se ter uma ideia do problema, o modelo K9 da BYD, tem por volta de 

 2 toneladas de peso extra somente das baterias, proporcionando uma autonomia de 

250 km por recarga lenta de 4 horas, já um modelo convencional a diesel com 

consumo médio de 3 km/l, usa 83,5 litros de combustível para percorrer os mesmos 

250 km, com o peso próximo de 71 kg, e seu tanque tem a capacidade de 300 litros 

de diesel com autonomia próxima a 900 km, e leva 15 minutos para ser abastecido. 

 Uma das soluções encontradas pela BYD para atrair os empresários é o 

aluguel das baterias, diminuindo o custo inicial de aquisição dos ônibus, até a 

empresa ter folego para comprar no leasing, pois esse aluguel, a longo prazo, pode 

diminuir a economia operacional proporcionada por esses veículos. 

  Já a Eletra pretende vender seu ônibus Ebus sem as baterias, sendo o 

comprador o responsável por compra-las, o que barateia o preço do ônibus e com a 

evolução das baterias pode ser uma estratégia boa para alavancar as vendas. Outro 

ponto no modelo desenvolvido para a UFSC é a recarga rápida de 6 minutos com 

uma autonomia de 11 km, ajudando a garantir carga nas baterias e alongando a 

autonomia do ônibus na operação, ou no fim dela, antes de retornar a garagem e 

diminuindo o tempo de recarga lenta. 

 A Volvo aposta no hibrido de segunda geração (hibrido Plug-In), onde seu 

motor a combustão garante a carga das baterias na operação normal e no caso de 

baixa autonomia para completar o percurso e chegar na estação de recarga. E para 

evitar o consumo de combustível, pode ser carregado nessas estações localizadas 

nos pontos finais dos percursos onde os híbridos de 2ª geração operam. 

 Os investimentos da indústria de baterias, nos próximos, anos devem focar 

em diminuir seu peso, aumentar a autonomia, diminuir o tempo de recarga rápida e 

lenta, ter uma vida útil longa, ser 100% reciclável, e baixar os custos de aquisição. 

Assim teremos um produto com baixo custo e de fácil aquisição e manutenção.   
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2.1.3 Alternativas com Combustíveis Renováveis e Ônibus Hibrido. 

 Existem outras opções além do ônibus elétrico puro em operação para 

diminuir as emissões de poluentes, até porque dependendo do tipo de geração da 

eletricidade (carvão ou diesel), a utilização de veículos elétricos pode ter a mesma 

emissão de poluentes ou ser maior em relação ao diesel, que é a atual matriz 

energética do transporte sobre pneus. 

 O etanol é uma das alternativas mais promissoras no quesito custo e redução 

de emissões, mesmo com a perda de desempenho e torque com relação a motores 

a diesel. Sendo o Brasil o maior produtor mundial desse combustível alternativo e 

renovável, poderá ter muitas vantagens, além de desenvolver novas tecnologias 

para melhorar o consumo e desempenho de motores a etanol e flexíveis. 

 Mas veículos a etanol só diminuem as emissões de poluentes e o consumo 

de motores diesel adaptados a usar etanol e próprios para etanol é alto. Uma das 

alternativas mais viáveis seria a utilização de veículos híbridos (Imagem 12), com o 

motor gerador consumindo etanol, produzindo energia elétrica para as baterias e o 

consumo do motor elétrico, diminuindo o consumo de combustível e sendo 

recarregado em estações nos pontos finais e terminais, seguindo a mesma ideia de 

recarga da Eletromobilidade (hibrido plug-in), evitando o acionamento do motor a 

etanol diminuindo ainda mais seu consumo e emissões de poluentes. 

 E por fim existem outros combustíveis renováveis como o biodiesel, mas por 

falta de incentivos, acabou por não se difundir e ainda está numa faze experimental 

e temos também o Biometano (Imagem 13), oriundo do Biogás, gerado pela 

decomposição de material orgânico do lixo e que está sendo utilizado em alguns 

locais do mundo como combustível para caminhões da própria coleta do lixo e até 

em ônibus do transporte público.  

      Imagem 12     Imagem 13 
 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Eletra.         Fonte: Scania.            
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2.2 Abastecimento dos Ônibus (Recargas Lentas e Rápidas). 

 Um dos desafios da Eletromobilidade está na recarga dos ônibus elétricos, 

pois a autonomia desses veículos é de aproximadamente 250 km por carga lenta 

completa de 4 horas, o que ainda é baixa em relação a um tanque de 300 litros de 

diesel, e que leva em torno de 15 minutos para ser abastecido e tem uma autonomia 

de 900 km, num consumo médio de 3 km/l. 

 Durante a operação, alguns ônibus podem chegar a consumir toda a carga 

das baterias e inviabilizar o retorno as garagens para recarregar e voltar a operação, 

não só porque algumas garagens ficam muito distantes das linhas, e também por 

termos itinerários longos, com algumas linhas beirando os 35 km ou mais, entre o 

ponto final inicial (primário) e o ponto final de destino (secundário). 

 O planejamento de como será realizada as recargas lentas nas garagens 

(Imagens 14 e 15) e também de como esses ônibus vão operar, tem que ser 

realizado, pensando não só em garantir uma autonomia produtiva, mas também 

causar o mínimo impacto na operação, evitando falhas na prestação do serviço. 

 Existe a possibilidade de transformar os grandes terminais em estações de 

recarga, já que no entre picos, parte da frota operante permanece um tempo entre 

cada viagem neles. Nesse período os ônibus poderiam receber recargas lentas para 

completar a carga das baterias aos poucos até chegar próximo dos 100% de carga 

para o horário de pico da tarde ou no caso dos ônibus noturnos, estarem prontos 

para atender a demanda de pico da manhã sem precisar retornar as garagens, 

melhorando o atendimento e otimizando os pontos e tempos de recargas. 

  Imagem 14     Imagem 15 
 

 

 

 

 

 
 
Fonte: BYD      Fonte: BYD 
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Os pontos finais também podem ser áreas de recargas, já que os ônibus 

permanecem um bom tempo neles nos entre picos e no horário de pico põem ser 

realizadas recargas rápidas de 5 minutos para não atrasar a operação, e em alguns 

pontos de alta demanda, poderiam ser feitas recargas ultrarrápidas de até 1 minuto 

em ultra capacitores, para poupar a carga das baterias e aumentar sua autonomia.   

2.2.1 Recargas nas Garagens (Rede Elétrica com Tarifa Noturna).  

 As empresas de transporte de passageiros urbanas, concentram boa parte 

dos serviços de abastecimento e manutenção nas garagens, para economizar e ter 

um gerenciamento melhor dos custos e de suas frotas e funcionários.  

E o abastecimento dos ônibus é uma das práticas mais comuns, pois além de 

um preço menor pago pelo combustível, pode-se evitar fraudes no abastecimento. A 

recarga das baterias nas garagens necessita de um alto investimento, onde cada 

veículo precisaria de um ponto de recarga, além de uma preparação da rede elétrica 

do entorno das garagens, para suportar a alta demanda de carga, já que uma 

garagem comporta de 100 a 180 veículos em média. 

 Uma das possibilidades seria um rodizio onde os veículos que chegam mais 

cedo na garagem, já sejam recarregados, abrindo vagas para os outros ônibus que 

chegarão mais tarde, otimizando o espaço e reduzindo pela metade os pontos de 

recarga e o investimento nesses pontos de recarga. E em contrapartida, no período 

noturno, onde ocorrerá a maior parte das recargas, a tarifa de energia é mais barata, 

pela baixa demanda da maioria dos consumidores, sendo um fator positivo para a 

redução dos custos de implementação e operação da Eletromobilidade. 

2.2 Incentivos do Setor Público para a Eletromobilidade. 

O interesse nessa mudança da matriz energética deve ser apoiado e 

estruturado pelos governos, uma vez que somente eles podem viabilizar as regras e 

leis sobre o setor, e incentivar tanto a indústria como os operadores a trocar os 

ônibus a diesel por elétricos ou híbridos plug-in, com redução na carga tributária, 

linhas de financiamento especificas, estruturar os locais de operação e as garagens 

com pontos de recarga e nos atuais e futuros editais de licitação, exigir esse tipo de 

veículo e aumentando sua vida útil operacional e um retorno financeiro maior devido 

aos custos de implementação, tornando a Eletromobilidade mais atraente e viável 

para os operadores e beneficiando a população. 
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 Os impactos da mudança para veículos elétricos, serão sentidos não somente 

no âmbito econômico, mas também na qualidade de vida dos habitantes das Smart 

Cities, onde os índices de poluição tenderão a diminuir, e seus malefícios a saúde 

humana diminuirão, resultando numa menor incidência de problemas respiratórios 

da população, e trazendo uma economia para os governos uma vez que esses 

gastos também diminuem e podem ser investidos em outras áreas.  

Por consequência também diminuem os impactos da extração e produção do 

petróleo e do plantio, colheita e produção da cana de açúcar para fabricação dos 

combustíveis, que seriam utilizados para mover os ônibus, uma vez que serão 

substituídos pela energia elétrica gerada preferencialmente de fontes limpas e 

renováveis como a solar e a eólica, para não depender nem sobrecarregar a atual 

rede elétrica nacional.   

2.3.1 Incentivos para a Indústria Nacional. 

 Nossa indústria tem capacidade fabril para fabricar ônibus elétricos e híbridos 

plug-in, e leis especificas que incentivem o desenvolvimento e fabricação desses 

veículos existem, mas não contemplam uma redução da carga tributária desses 

ônibus, sendo sua tributação maior (em torno de 25%), com relação a veículos 

movidos a combustíveis fosseis/renováveis que varia entre 7% e 12%. 

A Eletromobilidade no transporte público sobre pneu poderá ser um sucesso, 

tendo como pilar, a indústria nacional, com excelência no desenvolvimento de 

produtos de qualidade e com preços mais competitivos com relação a projetos 

executados em outros países. Onde projetos como o Ebus da Eletra, mostram o 

potencial no desenvolvimento do ônibus, sendo de fabricação nacional os principais 

componentes como o chassi, carroceria, motor elétrico e sistema elétrico, e 

importados do Japão, apenas as baterias e seu sistema de gerenciamento, e com 

baixo investimento podem ser desenvolvidos nacionalmente no futuro.  

 Outros fabricantes como a Volvo e a BYD vem com projetos importados de 

seus países de origem, mas apostam na nacionalização dos componentes para 

baixar os preços de seus produtos e entrar no Finame. A Volvo já tem boa parte de 

seu chassi hibrido nacionalizado, com opção de piso alto e baixo para o chassi B 

215 R hibrido onde apenas o sistema de gestão hibrida e alguns componentes são 

importados. Já a BYD vem terminando as negociações com seus fornecedores de 
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peças e componentes para ter o maior número possível de peças nacionalizadas, 

para em 2018 atender as encomendas de chassis feitas este ano, quando sua planta 

fabril de chassis de ônibus elétricos e placas fotovoltaicas foi inaugurada em 

Campinas, interior de São Paulo. 

2.3.2 Incentivos para trocar Ônibus a Diesel por Elétrico Puro. 

 Os operadores estão sempre em busca de economia e os ônibus elétricos 

podem proporcionar isso, por terem um consumo energético mais eficiente já que 

motores a combustão tem apenas 30% da transformação gerada pela queima de 

combustível, transformados em movimento, contra 70% dos motores elétricos e uma 

manutenção mais barata (por conterem menos peças moveis e consequentemente 

menores atritos e desgastes dessas peças com relação a um veículo convencional 

com motor, embreagem, cambio, eixo cardan e diferencial). 

 Outro fator de economia é o custo da energia elétrica, mais baixo que o dos 

combustíveis, com maior eficiência em gerar movimento e com impacto baixo ao 

meio ambiente (sem gerar poluentes na geração do movimento do veículo), e com a 

possibilidade de recarregar os veículos a noite onde as tarifas elétricas são mais 

baixas devido ao menor consumo dela pela população. 

 Somente esses fatores acima mencionados já são muito atraentes para que 

os operadores olhem com bons olhos os ônibus elétricos, mas como toda gestão 

empresarial tem que ser planejada, essa mudança tem que trazer mais benefícios 

como linhas de financiamento especificas com taxas mais baixas e prazos de 

pagamentos mais flexíveis, além de alguns tributos terem seus valores reduzidos 

pelo benefício dos ônibus elétricos ao meio ambiente e a saúde da população. 

 Além desses fatores, os contratos de licitação devem ser revistos para exigir 

esses veículos como item primordial na adequação das empresas concorrentes a 

operar no transporte público sobre pneus, e em contrapartida as prefeituras e 

governos estaduais poderiam alongar sua vida útil operacional (a maioria dos 

contratos licitatórios prevê uma idade máxima para os ônibus de 10 anos exigindo 

uma idade média da frota menor), em pelo menos 50% a mais do que é exigido nos 

contratos atuais, compensando o maior investimento nesses veículos. 

   

 



24 

 

3 Montadoras e Operadores na Era da Eletromobilidade: 

O mundo aposta na Eletrombilidade como a melhor solução em mobilidade para 

as Smart Cities, e muitos gestores públicos, planejam investir em estruturas para 

viabilizar a troca da matriz energética dos transportes das cidades. No Brasil, grande 

centro de produção de ônibus, e com um solido mercado de interno e externo, 

começa a vislumbrar essa mudança com produtos de três players (Eletra, BYD e 

Volvo), e estados e prefeituras começam testes com ônibus elétricos para analisar 

suas vantagens e impactos nos custos dos operadores públicos e privados. 

As prefeituras de São Paulo, Campinas e Curitiba, são as mais avançadas nesse 

sentido, com avaliações de modelos das três montadoras, e Curitiba sai na frente 

com uma licitação onde o consorcio formado pela Volvo e parceiros começa o 

projeto CIVI, prometendo ser a evolução do BRT, colocando a capital do Paraná 

novamente como vitrine de novas soluções em mobilidade urbana.  

3.1 Montadoras no Brasil com Tecnologia para Eletromobilidade: 

 Temos um dos mais modernos parques industriais na área de veículos 

pesados, onde o destaque para inovações em chassi e carrocerias tem repercussão 

internacional. Sendo assim, algumas montadoras já apresentam seus modelos de 

ônibus elétricos, e em 2018 muitas outras devem apresentar suas propostas e 

inovações, tornando o mercado de ônibus elétrico mais competitivo e abrindo 

oportunidades para novos players alinhados com essa tecnologia. 

 Nesse momento podemos destacar três players com grande atividade em 

Eletromobilidade no mundo, e com produtos disponíveis no pais são a Eletra, BYD e 

Volvo. Seus produtos estão em testes em muitas capitais e tem reputação 

internacional com modelos exportados para diversos países e com fabricas no Brasil 

o que facilita tanto a produção dos chassis, como com a reposição de peças, e 

incentivando outros players a investir nesse mercado. 

 Faltam agora, incentivos governamentais, tanto para aumentar a produção e o 

desenvolvimento de novas tecnologias em solo brasileiro, o incentivo para a troca da 

frota de ônibus em circulação, definir a melhor geração de energia e sua distribuição 

para abastecer os ônibus e mobilizar a sociedade com relação a possíveis custos 

maiores agora, mas seus reflexos na qualidade de vida nos grandes centros, trarão 

benefícios duradouros e bem mais baixos do que se pode calcular. 
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3.1.1 Eletra 

 A Eletra tem know How de excelência em veículos elétricos, com mais de 30 

anos produzindo trólebus, e a mais de 18, desenvolvendo ônibus híbridos, buscando 

soluções mais limpas e economicamente viáveis para o transporte público de 

passageiros. Localizada na cidade de São Bernardo do Campo, produz sob 

encomenda esses modelos de ônibus para o mercado interno, e para exportação. 

 No Brasil boa parte de seus ônibus elétricos (trólebus e híbridos), está 

concentrada na região metropolitana de São Paulo, onde suas operações se 

concentram com a Viação Auto ABC e a Metra, empresas pertencentes ao mesmo 

grupo empresarial proprietário da Eletra. Os trólebus e híbridos são fabricados nos 

chassis normais de ônibus a diesel de todas as montadoras instaladas no Brasil, 

podendo utilizar chassis novos ou usados, uma alternativa muito interessante com 

relação aos custos de aquisição e ao aproveitamento dos recursos naturais. 

 A linha de produtos da Eletra é bem diversificada, pois pode ser montada em 

qualquer modelo de chassi de ônibus piso alto ou piso baixo, além da viabilidade em 

utilizar um chassi novo ou o ônibus usado, dando uma sobrevida aos veículos muitas 

vezes em boas condições estruturais, mas com a mecânica diesel obsoleta.  

       Imagem 16. 
 

Metra: Ônibus Trólebus Articulado. 

Chassi: Volvo B10 M. 

Carroceria: Busscar Urbanus Pluss. 

 
   Fonte: do próprio autor. 

      Imagem 17 
 

Ambiental: Ônibus Trólebus 15 metros. 

Chassi: Scania K 270. 

Carroceria: Caio Milleniunn BRT. 

 

Fonte: Do próprio autor. 
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Alguns modelos de ônibus Híbridos desenvolvidos pela Eletra: 

 
      Imagem 18 

 

Via Sul: Ônibus Hibrido 15 metros. 

Chassi: Tuttotransporti. 

Carroceria: Marcopolo Viale. 

 

Fonte: Do próprio autor. 

Outro produto desenvolvido é o Dual Bus, com tecnologia de trólebus e hibrido e que 

ainda pode ser um elétrico a bateria dependendo da operação. 

 
        Imagem 19. 

 

Metra: Ônibus Trólebus e Hibrido. 

Chassi: Mercedes-Benz UDA 3836. 

Carroceria: Caio Millennium 3. 

 
 

Fonte: Do próprio autor. 

E seus dois últimos projetos voltados a Eletromobilidade, são ônibus elétricos 

a bateria, desenvolvidos com multinacionais parceiras e componentes na sua 

maioria nacionais, próximos dos ônibus convencionais a diesel. 

         Imagem 20. 
 

Metra: Ônibus Elétrico Puro. 

Chassi: Mercedes-Benz UDA 2836. 

Carroceria: Caio Millennium 3. 

 
 

 Fonte: Do próprio autor. 
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    Imagem 21 
 

UFSC Ebus, Ônibus Elétrico Puro. 

Chassi: Mercedes-Benz O 500 M. 

Carroceria: Marcopolo Torino. 

 
 Fonte: Do próprio autor. 

 

3.1.2 BYD 

A BYD (Build Your Dreams) é a fabricante chinesa com maior destaque no 

mercado de veículos elétricos, além de ser a maior fabricante mundial de baterias 

recarregáveis, também fabrica painéis solares. Com uma gama de veículos híbridos 

e elétricos, aposta na Eletromobilidade como a grande solução para a mobilidade e 

o transporte seguindo os conceitos das Smart Cities. 

Na área automotiva a BYD tem carros de passeio, pequenos furgões de 

carga, caminhões para diversos tipos de cargas e ônibus urbanos e rodoviários 

todos elétricos a bateria com grande aceitação no mercado Chinês, e com vendas 

de pequenas frotas ao redor do mundo, como taxis e viaturas de polícia, além dos 

ônibus operando nos cinco continentes. Os modelos de ônibus urbanos vão desde o 

micro de 8 metros até o articulado de 18 metros, passando pelo comum de 12 

metros, o 6x2 de 15 metros e ônibus de dois andares, atendendo boa parte das 

necessidades dos operadores de transporte público sobre pneus, assim tornando 

viável a operação com veículos 100% elétricos, em todos os tipos de trajetos e 

demandas de passageiros. 

          Imagem 22 
 
 

BYD: K7 Ônibus Elétrico Puro. 

Chassi: BYD K7. 

Carroceria: Marcopolo Volare. 

 

Fonte: Do próprio autor. 
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 Imagem 23 
 

Itajaí: K9 Ônibus Elétrico Puro. 

Chassi: BYD K9. 

Carroceria: BYD K9. 

 

Fonte: Do próprio autor. 

Imagem 24 
 

BYD: K10 Ônibus Elétrico Puro. 

Chassi: K10. 

Carroceria: BYD K 10. 

 

Fonte: Do Próprio autor. 

Imagem 25 
 

BYD: K11 Ônibus Elétrico Puro. 

Chassi: K11. 

Carroceria: K 11. 

 

Fonte: Do próprio autor. 

  

A BYD tem grandes possibilidades de se tornar o maior player em 

Eletromobilidade do mercado mundial, por acreditar, e estar na vanguarda desse 

novo mercado de veículos elétricos, e por ser fabricante de baterias e painéis 

fotovoltaicos, acaba por ter expertise na geração de energia limpa e no 

desenvolvimento de sistemas de armazenagem da energia mais eficientes e ter um 

produto completo com soluções não só na área da mobilidade, mas na geração e 

distribuição de energia para redes Smart Grid. 
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3.1.3 Volvo 

Grande fabricante Sueco de veículos pesados, a Volvo tem como premissa a 

segurança e meio ambiente, sempre inovando com novos conceitos, e um deles é o 

ônibus hibrido lançado em 2013,  

O B 215 R Hibrido é um chassi de ônibus urbano para carrocerias de até 13,2 

metros. Seu motor a diesel de 5 litros e 210 cavalos, além de mover o ônibus, 

carrega as baterias, acionando um motor elétrico que auxilia na saída da inercia, 

poupando o uso do motor a diesel na faze de maior consumo gerando uma 

economia de até 30% dependendo do percurso e demanda do ônibus. 

Em 2016 a Volvo apresentou o hibrido Plug-In (hibrido de segunda geração), 

onde o consumo de combustível é reduzido com a recarga das baterias por estações 

nos pontos finais, e pontos estratégicos pelo percurso, dando uma maior autonomia 

para o ônibus operar somente no modo elétrico puro, trazendo mais economia, 

otimizando a operação nos percursos mais longos 

        Imagem 26 
 

Transkuba, Ônibus Hibrido de 1ª Geração. 

Chassi: Volvo B 215 R Hibrido Low Floor. 

Carroceria: Caio Millennium BRT. 

 
 

Fonte: Do Próprio Autor. 
          

Imagem 27 
 

Volvo, Ônibus Hibrido de 2ª Geração. 

Chassi: Volvo 7700. 

Carroceria: Volvo 7700. 

 
  Fonte: Do próprio Autor. 
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3.2 Operadores Utilizando Ônibus Elétricos: 

A Eletromobilidade já vem há algum tempo sendo testada de modo tímido por 

operadores de transporte público sobre pneus, onde os trólebus têm seu local de 

destaque por ser o mais difundido, mas com a limitação da rede aérea, acabou por 

não ter ampliada a sua participação no mercado interno, e até houve uma grande 

redução da rede aérea em São Paulo nos anos 2000, por desinteresse tanto da 

prefeitura como dos operadores de transporte público sobre pneus. 

  Ao mesmo tempo nos anos 2000 começam os testes com ônibus híbridos da 

nacional Eletra, mas pelo mesmo desinteresse das partes, não houve um 

investimento considerável nesse modelo de ônibus. Também ocorreu uma tentativa 

da troca do diesel por biodiesel e etanol, mas poucas unidades foram produzidas e 

por causa dos custos dos combustíveis e com o risco de desabastecimento no caso 

do biodiesel esses projetos não forma continuados. 

 Infelizmente, o apoio do governo, para estabelecer uma nova matriz 

energética para o transporte público sobre pneus, não ocorre com a seriedade 

necessária e acaba sendo encarada como um ciclo de testes onde a indústria 

mostra sua capacidade de atender as exigências, mas na hora que os empresários 

vão atrás dos incentivos do governo para a compra e estudar a estrutura necessária 

para implementar essas mudanças, ouvem apenas negativas de que não existem 

recursos e que nossa indústria não é capaz de atender a alta demanda em tempo.  

 A Eletromobilidade entra como a solução que o mundo acredita, então os 

governantes vão ter que trazer para as Smart Cities, estruturas cada vez mais 

eficientes para atender essa demanda, com soluções que gerem o mínimo de 

impacto ao meio ambiente e com custos reduzidos, para que uma parte maior da 

população possa usufruir desse transporte mis limpo e amigável não só ao meio 

ambiente como economia das pessoas e das cidades.  

 Os operadores querem essa troca, mas de forma gradativa e com alguma 

segurança, pois os investimentos são altos e sem o apoio dos governos em 

infraestrutura e subsídios, dificilmente a troca será benéfica para toda a população, 

com riscos sérios, pois as empresas de transporte público querendo ou não tem que 

gerar algum lucro para poder se manter no mercado e oferecer seus serviços à 

população com a qualidade que ela merece. 
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3.2.1 Metra/Viação Auto ABC/EMTU 

Uma das maiores empresas de transporte de passageiros da região 

metropolitana de São Paulo, o grupo formado pelas empresas Metra e Viação Auto 

ABC operam em linhas das cidades do Grande ABCD e no corredor ABD, ligando a 

região de São Mateus na zona leste da capital ao Jabaquara e Brooklin/Berrini na 

zona sul passando pelo centro das cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo e Diadema tornando mais fácil o acesso a essas cidades. O projeto de 

ônibus elétrico articulado que operou na Metra (ônibus 8160) será utilizado para 

estudo de custos, por ter sido um projeto com testes de longa duração (Imagem 28) 

e estar dentro da ideia de Eletromobilidade, 

Imagem 28 

 Fonte: Eletra. 

 Fonte: Greenpeace. 

  

Tabela 1 
  

Ônibus Eletra, Elétrico Puro, Metra 8160 
          

Investimento 
inicial 

Custo de 
Manutenção 

Custo de 
Combustível 

Custo 
Operacional 

Custo Global      
(10 Anos) 

          

R$ 850.000,00 R$ 0,92 R$ 0,48 R$ 1,47 R$ 1.922.841,85 
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3.2.2 Itajaí/Campinas 

A Itajaí Transportes opera na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, 

sendo Campinas um grande centro de pesquisa e desenvolvimento na área de 

tecnologia, onde a própria BYD instalou sua fábrica de chassis de ônibus elétricos e 

placas fotovoltaicas, apostando num crescimento da região e se tornando um dos 

primeiros players de peso a se instalar na região. 

 Numa negociação a Itajaí Transportes comprou 10 ônibus elétricos do modelo 

K9 de 12 metros (Imagem 29), com o aluguel das baterias, por um período de 5 anos 

renováveis por mais 5 no sistema de leasing que a própria BYD oferece aos clientes 

para incentivar a troca dos ônibus a diesel por elétricos, e diminuir o impacto da 

compra já que o preço do ônibus com as baterias é de R$ 1 milhão e sem elas cai 

para algo próximo dos R$ 450 mil próximo do preço do ônibus convencional a diesel 

Imagem 29 

Fonte: BYD 

  

Tabela 2 
  

Ônibus BYD K9, Elétrico Puro Itajaí 3029 
          

Investimento 
inicial 

Custo de 
Manutenção 

Custo de 
Combustível 

Custo 
Operacional 

Custo Global   
(10 Anos) 

          

R$ 1.000.000,00 R$ 0,20 R$ 0,48 R$ 0,68 R$ 1.539.321,40 

          

Fonte: Grenpeace. 
     



33 

 

3.2.3   Transkuba/SPTrans 

 A Transkuba opera na região sudoeste de São Paulo, ligando bairros do 

extremo sul da cidade como Valo Velho, Capão Redondo, Jd. São Luís e Campo 

limpo as regiões de Pinheiros, metros São Judas, Conceição, Vila Mariana e no 

Terminal Princesa Izabel no centro da cidade (Imagem 30). 

 
Imagem 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Ponto do Ônibus. 

  

Tabela 3 
  

Ônibus Volvo B 215 R Hibrido Transkuba 77500 
          

Investimento 
inicial 

Custo de 
Manutenção 

Custo de 
Combustível 

Custo 
Operacional 

Custo Global      
(10 Anos) 

          

R$ 800.000,00 R$ 0,31 R$ 1,52 R$ 1,91 R$ 2.200.467,95 

          

Fonte: Grenpeace. 
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4 A melhor Solução para Viabilizar a Eletromobilidade 

Quando pensamos na Eletromobilidade não podemos pensar apenas na troca 

dos ônibus a diesel por elétricos ou híbridos, mas sim planejar essa troca e de qual 

tipo de fonte será gerada essa energia que vai abastecer os ônibus, caso contrário 

podemos poluir do mesmo jeito que os ônibus a diesel ou até mais. 

Além disso como abastecer tantos ônibus? Somente no período noturno pode 

ser interessante, mas não atende as necessidades operacionais da maioria dos 

operadores de transporte público sobre pneus das grandes cidades, que operam os 

ônibus mais de 20 horas por dia. 

Então o investimento tem que ser planejado para a troca dos ônibus, sua rede 

de recarga dos ônibus e a geração de energia elétrica limpa (com zero de emissão 

de poluentes), para alcançarmos um nível de excelência na qualidade dos veículos e 

equipamentos e atendermos aos padrões das Smart Cities do futuro, como na 

cidade de Endihoven na Holanda (Imagem 31), onde um corredor do tipo BRT, 

opera 49 ônibus articulados do tipo elétrico puro. 

Imagem 31 
 

 

 

   

 

        Fonte: Blog Ponto do Ônibus. 

4.1 Projeto Ebus da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Existem no Brasil alguns centros de estudos especializados em transporte 

como a Coope da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde foi 

desenvolvido o ônibus a movido a hidrogênio e alguns projetos de ônibus hibrido. 

Mas o projeto com a maior chance de futuro é o estudo do Ebus da, UFSC que 

possui muitos estudos sobre placas fotovoltaicas, e suas múltiplas aplicações, como 

em edifícios, casas, comércios, estacionamentos e até em veículos (carro de golfe 

movido a energia solar gerada por placas fotovoltaicas), com grande repercussão 

internacional. 
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 O projeto do Ebus da UFSC, desenvolvido em parceria com a Eletra une os 

conceitos de mobilidade das Smart Cities, com o sistema de Smart Grid, onde cada 

edifício gera sua própria energia e no caso da produção, ser maior que o consumo, a 

rede Smart Grid direciona esse excesso de energia para outros consumidores (no 

caso o Ebus acaba virando um consumidor), tornando o sistema de distribuição da 

energia elétrica, mais racional, e diminuindo a dependência de grandes usinas para 

gerar a energia elétrica. 

 A união do Ebus com o prédio de estudos da universidade que tem 

autossuficiencia na geração de energia elétrica e possui placas fotovoltaicas no teto, 

garantem ao ônibus uma energia elétrica de recarga 100% limpa (Imagem 32), sem 

a produção de poluentes para sua geração, e com uma durabilidade média das 

placas fotovoltaicas de 30 anos, acaba ultrapassando a vida útil do ônibus elétrico 

que é estimada em 15 anos nos grandes centros urbanos, garantindo o sucesso do 

projeto não somente no âmbito ambiental, mas também com relação aos custos que, 

na soma global dos 30 anos de vida útil das placas solares, poderá manter os 

mesmos valores com relação a geração da energia, uma vez que após a instalação, 

o maior custo das placas solares é relacionado a limpeza e conservação das 

mesmas e eventuais acidentes por fatores climáticos. 

 Como o Ebus ainda é um projeto em estudos da UFSC não existem dados 

sobre custos e benefícios do uso dessa tecnologia, mas ao analisar os casos de 

sucesso separados de veículos elétricos e placas fotovoltaicas podemos concluir 

que essa junção trará resultados fantásticos para o futuro e a sociedade mudando o 

paradigma do transporte público sobre pneus. 

Imagem 32. 

Fonte: Eletra. 
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4.2 Rede Smart Grid nas Garagens com Placas Fotovoltaicas. 

Uma das possibilidades mais promissoras é a união dos veículos elétricos 

com a geração de energia limpa, e observando o projeto do Ebus da UFSC, vemos 

que a viabilidade desse conceito é mais do que bem-vinda e garante o sucesso 

econômico e ambiental do projeto que pode ser expandido, virando padrão mundial 

em abastecimento de veículos elétricos com mínimo impacto ambiental e a rede de 

distribuição de energia elétrica já existente nas Smart Cities. 

Nas garagens, a geração da energia elétrica pelas placas fotovoltaicas 

durante o dia será repassada as distribuidoras por uma rede Smart Grid, que 

gerencia e contabiliza essa geração de energia elétrica, e a noite quando as placas 

não geram energia e boa parte da frota dos ônibus elétricos volta as garagens para 

recarregar as baterias, a distribuidora devolve para as garagens essa energia 

gerada, e existe a possibilidade de ser cobrada uma tarifa menor das garagens, 

caso elas consumam mais do que as placas fotovoltaicas geraram de energia 

elétrica durante o dia, pelo fato da demanda noturna ser menor, e os valores 

cobrados serem mais baixos, o que passa a ser uma vantagem estratégica muito 

interessante do ponto de vista econômico, gerando uma redução nos custos 

operacionais com a possibilidade de gerar lucro extra para as empresas. 

4.3    Recargas nos Terminais com Rede Smart Grid. 

Os terminais podem ser tornar um coringa nas linhas de itinerários mais 

longos, com alta demanda de viagens, e que não podem recolher os ônibus para a 

garagem. Se houver a recarga dos ônibus nos terminais, aumentamos sua 

autonomia, diminuindo a necessidade de retornar para as garagens e até no final da 

operação, onde os veículos podem ser recarregados retornando para a garagem 

com carga completa, permanecendo menos tempo nos pontos de recarga das 

garagens, abrindo vagas para veículos de outras linhas que por diversos motivos 

não conseguiram recargas durante a operação e estão com a carga baixa. 

As vantagens operacionais são muitas, mas os terminais também necessitam 

de um alto investimento na rede elétrica, ocasionando uma demanda de energia 

maior, e nos horários onde a tarifa é mais cara, e na maioria das vezes esses 

terminais estão localizados em áreas comerciais, onde já existe um alto consumo de 

energia elétrica, ocasionando sobrecarga na rede elétrica desses locais. 
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 O ideal seria um estudo, sobre quais seriam as condições para recarregar os 

ônibus nos terminais, diminuindo os impactos na rede de distribuição e os custos 

dessa recarga para avaliar a viabilidade essa operação. E após a análise dos custos 

e da necessidade da recarga nos terminais, determinar quais linhas, horários e 

ônibus devem ser recarregados nos terminais.   

4.4    Recargas nos Pontos Finais e Específicos de Alta Demanda. 

Nas linhas onde os pontos finais, agruparem mais de uma linha, e nenhuma 

delas tenha como destino um terminal com pontos de recarga, é interessante criar 

pontos de recarga, para garantir o abastecimento dos ônibus, otimizando sua 

autonomia e facilitando a operação. 

Outra possibilidade será ter alguns pontos de recarga pelos itinerários mais 

longos e com uma grande concentração de linhas, para que sejam realizadas 

recargas rápidas de 5 minutos em caso de carga insuficiente e recargas ultrarrápidas 

de 1 minuto, enquanto ocorre o embarque e desembarque dos passageiros, assim 

garantindo o abastecimento e evitando possíveis falhas de operação. 
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5 Conclusão 

O futuro do transporte público sobre pneus das Smart Cities, está diretamente 

relacionado com a forma que os governantes vão escolher a matriz energética, e 

como será dividido o investimento na infraestrutura para viabilizar essa mudança de 

paradigma, que parece simples, mas se bem planejada, projetada e executada, 

poderá render benefícios a muitas gerações, pois no momento de sua adoção já 

gerará benefícios ambientais e econômicos além de aumentar a qualidade de vida 

dos habitantes das grandes metrópoles. 

Conclui-se que apesar do ônibus elétrico ainda ter um custo de aquisição maior 

que os movidos a diesel, mas seus gastos com manutenção e operação são 

menores, e aliado com um tempo maior de vida útil, demonstram que a viabilidade 

operacional pode gerar mais economia a longo prazo, e em conjunto com uma 

geração de energia elétrica limpa, trarão resultados satisfatórios e duradouros. 

 


