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RESUMO 

Nos últimos anos o transporte público por ônibus é considerado um dos maiores responsáveis 

pela emissão de gases nocivos e consumidor de derivados de petróleo nos grandes centros. O 

Brasil tem uma matriz energética renovável, já que sua maior parte é baseada em hidrelétrica. 

Além disso, ela tem uma ociosidade de consumo que permiti sua aplicação em novas 

tecnologias, como o ônibus elétrico. Essa dissertação tem por objetivo analisar as barreiras e 

facilitadores para a implantação de ônibus elétricos no sistema de transporte público de São 

Paulo. Para tanto, foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa e exploratória. Para a coleta dos 

dados primários foi utilizado um roteiro semi-estruturado aplicado a três setores responsáveis 

pela gestão desse transporte: o poder público, as operadoras de ônibus e os fabricantes de 

chassi de ônibus. Os dados secundários consideraram estudos que comtemplam a verificação 

da capacidade de geração elétrica do estado de São Paulo, leis que ajudam na adoção de um 

combustível menos poluente para a cidade e plano de mobilidade nacional e internacional. Na 

discussão dos resultados é verificado que já existe um movimento com algumas soluções para 

redução das emissões de gases efeito estufa para o transporte público. Novos estudos sobre a 

região metropolitana de São Paulo podem mostrar mais fatores que influenciam na tomada de 

decisão sobre o ônibus elétrico, devido às cidades vizinhas a São Paulo serem consideradas 

“dormitórios” e as mesmas impactarem os transportes também da capital.  

 

Palavras-chave: Ônibus Elétrico. Sustentabilidade. Transporte Público. Emissões de 

Poluentes.  



 

 

ABSTRACT 

In recent years public transport by bus is considered one of the major responsible for the 

emission of harmful gases and consumer of petroleum products in large centers. Brazil has a 

renewable energy matrix, since most of it is hydroelectric based. In addition, it has an idleness 

of consumption that allowed its application in new technologies, such as the electric bus. This 

dissertation aims to analyze the barriers and facilitators for the implementation of electric 

buses in the public transportation system of São Paulo. For that, a qualitative and exploratory 

research was developed. The collection of the primary data was used a semi-structured route 

applied to three sectors responsible for the management of this transport: the public power, 

the bus operators and the manufacturers of bus chassis. The secondary data considered studies 

that contemplate the verification of the electric generation capacity of the state of São Paulo, 

laws that help in the adoption of a less polluting fuel for the city and national and international 

mobility plan. In the discussion of the results it is verified that there is already a movement 

with some solutions to reduce emissions of greenhouse gases for public transport. New 

studies on the metropolitan region of São Paulo can show more factors that influence decision 

making on the electric bus, due to the neighboring cities of São Paulo being considered as 

"dormitories" and the same impact the transport also of the capital. 

 

Keywords: Electric Bus. Sustainability. Public Transport. Emissions of Pollutants.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas do século 20, já havia uma crescente preocupação com a 

poluição nas grandes cidades, e, em particular, sobre a grande contribuição das fontes de 

transporte rodoviário para este problema (McNicol, Rand, & Williams, 2001). A população 

urbana do mundo tem crescido rapidamente, de 751 milhões em 1950, para 4,2 bilhões em 

2018. Atualmente, as regiões mais urbanizadas incluem a América do Norte (com 82% de 

população vivendo em áreas urbanas em 2018), América Latina e Caribe (81%), Europa 

(74%), Oceania (68%), Ásia (50%) e África (43%) (ONU, 2018).  

Esse fator contribui para uma pressão enorme sobre as cidades, que não possuem os 

recursos e infraestrutura para sustentar a grande concentração da população. As cidades do 

mundo são responsáveis por mais de dois terços da procura de energia primária e são 

responsáveis por mais de 70% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). De modo que, 

o setor de transporte é responsável por 23% das emissões de GEE relacionadas com as 

energias globais, e ainda é considerado o primeiro em uso de produtos de petróleo – 64,5% do 

petróleo consumido em 2014 (IEA, 2016). 

Na geração de energia no Brasil, o interesse cresce a cada dia, para melhor aproveitar 

os recursos disponíveis. Desse modo, a energia elétrica produzida provém de usinas 

hidrelétricas (cerca de 95%). Em regiões rurais e mais distantes das hidrelétricas centrais, 

tem-se utilizado energia produzida em usinas termoelétricas e também em menor quantidade a 

energia eólica. As fontes alternativas de energia elétrica que estão sendo melhoradas e 

introduzidas são: hídrica, térmica, nuclear, geotérmica, eólica, marés, fotovoltaica etc. O 

Brasil é um país com um imenso potencial em fonte de energia, e que pode tirar disso a 

sustentação da sua população para um futuro próximo, quando haverá falta dessas fontes em 

muitos países, por isso deve ser aproveitado. (Moreira, Lubanco, & Nascimento, 2012). 

O Ministério de Minas e Energia desenvolveu, por meio da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), o Plano Nacional de Energia (PNE) 2050, lançado em 2016, que vem com 

respostas para os eventos que tem impactado o setor energético, como a dificuldade da matriz 

nacional em aproveitar melhor a geração hidroelétrica, um forte ganho de competitividade 

obtido pela energia eólica no Brasil. Além disto, o plano tem como intuito antecipar as 

possíveis inovações e eventos que possam, de maneira significativa, produzir importantes 

mudanças na sociedade e no seu relacionamento com a energia. Mudanças estas de natureza 

tecnológica, econômica, ou de mudança de hábitos socioeconômicos, ou mesmo novos 

recursos energéticos que poderiam estar disponíveis nesse horizonte (EPE, 2016). 
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A noção de sustentabilidade pode ser mais bem entendida quando atribuímos um 

sentido amplo à palavra “sobrevivência”. No mundo atual, a percepção de que tudo afeta a 

todos, sendo, cada vez com maior intensidade e menor tempo para absorção, gerou o processo 

de redefinição, conceitual e pragmático. Não há mais tempo a perder, o desenvolvimento 

clássico consumidor de recursos naturais, no qual, o homem é incluído como mero animal de 

produção, levou à formulação do conceito de desenvolvimento sustentável. Não cabe aqui 

nenhuma divagação de natureza ideológica desta ou daquela corrente, mas sim a constatação 

científica de que o aquecimento do clima, o desaparecimento de cursos d´água e a 

miséria/violência atingem patamares inviáveis para a manutenção da própria sociedade local 

ou mundial e exigem mudanças imediatas (Almeida, 2002). 

A sustentabilidade no Brasil já apresenta como sua característica, em razão de suas 

reservas naturais e biodiversidade, um grande potencial de contribuição para as mudanças 

climáticas. Como é diferente de países com uma economia mais madura, o Brasil possui uma 

infraestrutura industrial e tecnológica ainda em desenvolvimento, possibilitando a adoção de 

novas tecnologias para atender as exigências da sustentabilidade, sem demandar muitas 

alterações na infraestrutura atual (Pinsky, 2017).  

Esse contexto demanda a formulação de políticas públicas ambientais centradas em 

ações sistemáticas, que considerem as complexas questões contemporâneas da 

sustentabilidade e a diversidade de atores envolvidos nesse processo. O modelo tradicional de 

regulação ambiental, baseado no controle da poluição, apresenta limites, incluindo 

insuficiências na solução de alguns problemas, como a saturação da qualidade do ar em 

centros urbanos e o fato de não considerar certos tipos de problema em seu escopo, como as 

mudanças climáticas (Ribeiro, 2011). 

À medida que os governos em todo o mundo procuram reduzir as emissões de 

poluentes e melhorar a eficiência energética, os veículos elétricos estão crescendo em 

popularidade. Mais de 1 milhão de novos veículos de passageiros elétricos foram vendidos em 

todo o mundo em 2017, e as metas das montadoras e dos governos indicam volumes muito 

maiores nos próximos anos. Enquanto isso, a bateria e os outros custos dos componentes do 

veículo elétrico continuam a diminuir, permitindo preços mais baixos e também a 

eletrificação de veículos maiores (Lutsey, Hall, & Cui, 2018).  

A transição para veículos elétricos continua concentrada em áreas específicas, por 

políticas em diferentes níveis. Quase todos os veículos elétricos, até hoje, foram vendidos na 

China, Europa, Japão e Estados Unidos, onde as regulamentações impulsionam a indústria e a 

combinação com programas locais supera as barreiras de custo, de conveniência e de 
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conscientização. Nos principais mercados de eletricidade, certas áreas metropolitanas 

exemplificam a abordagem privilegiada para promover a mobilidade elétrica e implementar 

políticas em vários níveis (Lutsey et al., 2018). 

No tocante à temática relacionada ao setor de transportes, o PNE destaca dois pontos 

importantes, o primeiro está associado à mobilidade urbana e o segundo com o transporte de 

cargas. Em relação à mobilidade urbana e às tecnologias aplicáveis, destaca-se a eletrificação 

do sistema de transportes, que aborda o futuro da mobilidade urbana no Brasil. As decisões 

precisam ser tomadas com bastante antecedência, de modo que as condições adequadas 

estejam presentes para incentivar que determinadas opções estejam disponíveis para a 

sociedade no momento em que for preciso. Incluem-se aí, por exemplo, a formação de 

recursos humanos, a viabilização comercial de tecnologias, a transformação de ambiente 

regulatório e, até mesmo, as transformações de hábitos de consumo, embora esses últimos 

apresentem especial dificuldade a mudanças de padrões de consumo (EPE, 2016).  

1.1 Problema de Pesquisa 

A Grande São Paulo, que além da capital envolve 39 municípios vizinhos, tem a 

maior rede de trilhos do país, mas o principal modal de transporte coletivo de passageiros é o 

ônibus. Na cidade de São Paulo não é diferente, em 2016, considerando-se o sistema 

estrutural e local, o volume transportado de usuários de ônibus foi de aproximadamente 8 

milhões de passageiros/dia (SPTRANS, 2016). Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) apontam uma população de 44.749.699 no estado de São Paulo e 

12.038.175 na cidade. Estima-se que são transportados em ônibus cerca de 67% da 

população/dia (IBGE, 2016). 

Para ajudar na redução de emissões de gases efeito estufa, os Veículos Elétricos 

(VEs) são considerados de grande potencial, por ser uma alternativa importante para alcançar 

benefícios ambientais. Os VEs são divididos em quatro categorias, conforme descrito por 

Weiss et al. (2016):  

i. Veículos elétricos híbridos (VEHs) que são alimentados principalmente por 

gasolina com pequena bateria de apoio ao motor de combustão; 

ii. Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (VEHPs) que são alimentados por gasolina e 

eletricidade de forma independente; 

iii. Veículos Elétricos a Bateria (VEBs) que são exclusivamente movidos à 

eletricidade ou o Trólebus que se conecta com a rede elétrica por meio de hastes; 
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iv. Veículo Elétrico a Célula de Combustível (VECCs) movido a hidrogênio.  

 

Em termos da legislação, em São Paulo, a Lei Nº 14.933 de 05 de julho de 2009, 

dispõe sobre o uso de fontes motrizes de energia menos poluentes e menos geradoras de gases 

do efeito estufa na frota de transporte coletivo urbano do Município, sendo um dos objetivos 

ter 100% da frota de ônibus com combustível renovável não fóssil em 2018. Como não foi 

possível essa substituição a câmara municipal aprovou uma nova lei, a Lei Nº 16.802 de 17 de 

janeiro de 2018, que prorroga as metas por mais 10 anos. De 2009 a 2017 não tinha sido 

implementado nenhum ônibus elétrico na frota da cidade e esse trabalho pretende entender 

por que isso não ocorreu.  

1.1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

Como as barreiras e facilitadores podem influenciar na implantação de ônibus 

elétricos no sistema de transporte público de São Paulo? 

1.2 Objetivos 

1.2.1  OBJETIVO GERAL 

Analisar as barreiras e facilitadores para a implantação de ônibus elétricos no sistema 

de transporte público de São Paulo. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar o panorama internacional para implementação e uso do ônibus 

elétrico.  

 Identificar as barreiras e facilitadores para a implantação de ônibus elétricos no 

sistema de transporte público de São Paulo sob a ótica do poder público. 

 Identificar as barreiras e facilitadores para a implantação de ônibus elétricos no 

sistema de transporte público de São Paulo sob a ótica dos fabricantes. 

 Identificar as barreiras e facilitadores para a implantação de ônibus elétricos no 

sistema de transporte público de São Paulo sob a ótica das operadoras de ônibus. 

https://www.radarmunicipal.com.br/legislacao/lei-14933
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1.3 Justificativa  

Um estudo feito pelo professor Paulo Saldiva, titular do Departamento de Patologia 

da faculdade de Medicina da USP, e seus colegas Alfesio Braga, Luiz Alberto A. Pereira e 

György M. Böhm, também da faculdade de medicina da USP, mostra o problema da poluição 

do ar na cidade de São Paulo e seus efeitos sobre a saúde. As reduções nos níveis dos 

poluentes poderão diminuir os casos de mortes decorrentes da poluição do ar em grandes 

cidades do mundo. Essa é uma conclusão óbvia e que sempre foi clara para todos aqueles que 

se dedicam a estudar este sério problema de saúde pública. No caso específico da cidade de 

São Paulo, mudar o cenário atual significa desacelerar a política de privilégios para o 

transporte individual e dedicar empenho pessoal e financeiro na implementação de um 

sistema de transporte público moderno, limpo e eficiente (Saldiva et al., 2001). 

Uma frota de ônibus com veículos novos, com motores que queimem mais 

eficientemente o combustível e que apresentem mecanismos de redução de emissão de 

poluentes, além da utilização de combustíveis menos tóxicos, tem o objetivo de diminuir a 

poluição do ar e com certeza isso terá um custo. Porém, há custos maiores, tanto financeiros 

quanto sociais, como as doenças e as mortes que ocorrem devido aos agentes tóxicos 

liberados no ar da cidade. Um estudo do Banco Mundial que utilizou dados do LPAE-USP, 

entre outros institutos de pesquisa, estima em 15 milhões de dólares o custo anual com 

doenças relacionadas à poluição do ar. Somando-se a este valor os anos de atividade perdidos, 

por aquelas pessoas que vêm a falecer, a conta atinge valores assombrosos (Saldiva et al., 

2001). 

Levando em conta a importância do setor de transportes na diminuição das emissões 

dos gases poluentes e a eletrificação do sistema de transporte, tem sido discutida como 

alternativa para mitigação dos danos decorrentes da poluição causada pelo congestionamento 

do trânsito (EPE, 2016).  

De fato, a propulsão elétrica em veículos requer alterações significativas em cadeias 

industriais, nichos de mercado, estratégias corporativas e mudanças legislativas e 

comportamentais, que variam dependendo do país. No caso brasileiro, a justificativa da 

dependência fóssil é menos importante, por conta da ampla participação de fontes renováveis 

em sua matriz energética, de veículos nacionais bicombustíveis que utilizam etanol e gasolina 

e do menor custo de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Portanto, compreender os 

efeitos da maior inserção dos veículos elétricos no Brasil requer uma análise das vantagens, 
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dos desafios e das barreiras à luz das peculiaridades e do contexto vigente no país (EPE, 

2016). 

A mobilidade tem diversas características e interpretações, mas falando sobre 

transportes públicos, os tempos de viagem para a sua locomoção parecem estar 

correlacionados, não tanto à dimensão ou densidade urbana, mas com a presença de recentes 

desenvolvimentos habitacionais, indicando o surgimento de novos modelos de estilo de vida e 

mobilidade muito diferentes dos do passado (Camagni, Gibelli, & Rigamonti, 2002). No setor 

de transportes, a inovação tecnológica poderia contribuir significativamente para melhorar o 

desempenho, o consumo, a versatilidade, o eco sustentabilidade e a eficiência, e reduzindo seu 

impacto, também, em termos de emissões poluentes. 

Existem vários investimentos que estão sendo feitos em mobilidade urbana, como 

sistemas de alta e média capacidade nos centros urbanos, tais como Ônibus de trânsito rápido 

(BRT), Veículos Leves sobre Trilhos (VLT´s), Monotrilhos, Metrôs e trens urbanos, que 

alteram a oferta de transportes de passageiros e a qualidade dos serviços prestados, resultando 

na migração de passageiros de outros modais, principalmente do automóvel (Mesentier, 

Malburg, Souza, Amicci, & Santos, 2014).  

A justificativa mais importante para esse trabalho está relacionada às empresas 

operadoras do transporte público de passageiros da cidade de São Paulo, que será a renovação 

do contrato de concessão das linhas municipais que deverá ocorrer no ano de 2019. O Edital 

para esse objeto foi republicado no mês de janeiro de 2019 e uma das obrigações citadas no 

documento é a Lei Nº 16.802/2018, que dá nova redação a Lei Municipal de Mudanças 

Climáticas da cidade de São Paulo (Lei Municipal Nº 14.933/09) no artigo 50, prevendo a 

redução das emissões de GEE. 

Essa Lei traz em seu Artigo 3º o texto:  

O processo de substituição por veículos e tecnologias mais limpas dar-se-á de modo 

gradual, e ocorrerá naturalmente no momento da substituição dos lotes de veículos mais 

velhos que são retirados da frota, conforme as regras contratuais de idade máxima permitida 

dos veículos (Lei Nº 14.933, 2009).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico foram abordados alguns assuntos referentes à proposta da dissertação, 

iniciando com o Balanço Energético do Brasil e de São Paulo, com destaque para a matriz 

elétrica. Também foi abordada a questão da mobilidade urbana e os desafios com enfoque no 

transporte público, as soluções de transporte de baixo carbono com a descrição dos tipos de 

ônibus elétricos e, por fim, a legislação atual e suas interferências na adoção de ônibus 

elétricos.       

2.1 Balanço energético do Brasil 

O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, 

com destaque para a geração hidráulica que corresponde a 68,1% da oferta interna. As fontes 

renováveis representam 81,7% da oferta interna de eletricidade no Brasil, que é a resultante da 

soma dos montantes referentes à produção nacional somada as importações, que são 

essencialmente de origem renovável (BEN, 2017), conforme figura 2.1. 

 

 Figura 2.1 - Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte 

 

Fonte: BEN (2017) 

 

A participação das energias renováveis na Oferta Interna Bruta de Energia (OIE) foi 

de 60,8%, com destaque para os derivados da cana 37,3%, hidráulica e eletricidade com 

17,5%. A participação das energias não renováveis na OIE foi de 39,2%, com destaque para 

petróleo e derivados com 32,5% e gás natural 6,7% (BEESP, 2017). Com esses indicadores 

São Paulo tem uma matriz de energias renováveis que pode ajudar na implementação de 

ônibus elétrico, fazendo com que, desde a sua geração até o uso dessa energia no veículo, 

possa implementar um transporte gerando 0% de emissões de GEE. 
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A suficiência de energia em 2016 foi de 52,6% do uso total do Estado, superior 5,2% 

em relação ao ano anterior. Entende-se a suficiência de energia como sendo a operação 

algébrica entre a demanda por energia (consumo + transformação + perdas) menos 

importações mais variações de estoques menos exportações, como demonstra a figura 2.2. No 

último ano, houve um acréscimo devido, principalmente ao aumento da quantidade de cana-

de-açúcar processada no Estado de São Paulo (BEESP, 2017). 

 

Figura 2.2 - Evolução da Suficiência / Dependência Energética 

 

Fonte: BEESP (2017) 

 

O consumo da eletricidade vem sofrendo pequenas oscilações nos últimos anos e a 

oferta está acima da expectativa, como mostra a figura acima em 2016, sendo assim, é 

possível considerar uma demanda disponível para o crescimento de consumo, de modo que 

São Paulo pode utilizar-se de novas tecnologias para usufruir dessa demanda. 

2.2 Mobilidade urbana 

Várias cidades já discutem a mobilidade urbana, um bom exemplo disso é a cidade 

de Roma, que desenvolveu um plano estratégico de mobilidade sustentável em 2009, assim 

ajudou a dar uma estrutura ordenada e eficaz no sistema de transporte metropolitano, 

proporcionando aos cidadãos adequada condição para os direitos à mobilidade, segurança e 

saúde (PSM, 2009). 

Em Roma, uma das cidades mais populosas da Europa, também houve erros no 

desenvolvimento urbano, e até agora não foi possível resolver, é improvável que seja 

rapidamente solucionado em um futuro próximo, mas deveram lançar uma política de 

transportes renovada e mais perto das necessidades da cidade e dos “cidadãos passageiros". 
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Apenas o crescimento da população nos municípios da região metropolitana, é um dos 

principais fatores de análise para a definição de ações futuras no sistema de mobilidade. Esse 

crescimento também é devido à falta de desenvolvimento de habitação social na cidade e para 

um mercado que tem visto, e vê, os valores dos imóveis atingir altos valores nas cidades, que 

não são suportáveis pelas famílias (PSM, 2009). 

Comparando alguns números da cidade de São Paulo com a cidade de Roma, 

conforme tabela 2.1, pode-se verificar que a extensão territorial é bem semelhante e ao 

mesmo tempo há uma grande diferença de população por Km², igualmente com a quantidade 

de frota veicular. Isso demostra a grande complexidade na gestão da cidade de São Paulo na 

área da mobilidade urbana.  

 

Tabela 2-1 - Dados comparativos das cidades 

 

Extensão 

KM² 
População Densidade/KM² 

Frota 

Auto 
Auto/Hab. 

São Paulo 1.521 12.176.866 8.006 hab. 6.201.101 1,96 

Roma 1.285 2.872.800 2.236 hab. 1.754.910 1,64  

Fonte: Adapatdo de PSM (2009) e IBGE (2013)  

 

No Brasil o padrão de mobilidade urbana da população vem passando por fortes 

modificações desde meados do século passado, reflexo principalmente do intenso e acelerado 

processo de urbanização e crescimento desordenado das cidades, além do uso cada vez mais 

intenso do transporte motorizado individual pela população (IEA, 2016). 

Em São Paulo, como em outras cidades, o poder público vem sendo cobrado pela 

população, no sentido de adotar políticas públicas efetivas que promovam a melhoria das 

condições de mobilidade das pessoas e a redução dos custos dos deslocamentos urbanos, 

principalmente os deslocamentos que utilizam transporte público coletivo. É obrigação do 

poder público buscar um sistema de mobilidade mais igualitário do ponto de vista social, com 

sustentação financeira e ao mesmo tempo sem excluir os mais pobres, além de gerar o mínimo 

de externalidades negativas possíveis (IEA, 2016).  

O deslocamento das pessoas é um elemento estruturador da vida socioeconômica das 

cidades e reúne as movimentações realizadas por meios de transporte individuais ou coletivos, 

públicos ou particulares, motorizados ou não motorizados, permitindo à população o acesso às 

suas necessidades sociais e econômicas básicas. É por meio do transporte de passageiros e da 

sua eficiência e harmonia entre os vários sistemas de transporte e circulação que se atinge a 

integração social das cidades. Destaca-se ainda que uma das consequências negativas de 
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maior impacto social, resultante dos problemas da mobilidade urbana, é o considerável tempo 

gasto no deslocamento casa-trabalho-casa (CNT, 2002). 

2.2.1 TRANSPORTE PÚBLICO 

A expansão das cidades fez com que o transporte coletivo assumisse um papel 

essencial no deslocamento das pessoas dentro do ambiente urbano. Em geral, duas principais 

tecnologias são utilizadas no transporte público urbano: os veículos movidos sobre pneus e os 

veículos movidos sobre trilhos (Ferraz &Torres, 2004). 

O ônibus é o modo de transporte público mais difundido em todo o mundo. Esse fato 

está relacionado com sua flexibilidade, sua capacidade de adaptar-se à diferentes demandas, 

sua tecnologia simples, sua facilidade em trocar rotas, além de baixo custo de fabricação, 

implementação e operação, quando comparado a outros modais. Isso faz com que o ônibus 

seja o principal modo de transporte disponível em cidades de pequeno e médio porte, e 

complementar nas grandes cidades (Silva e Ferraz, 1991).  

No Brasil, mais de 78 milhões de viagens motorizadas são realizadas por dia, estima-

se que mais de 70% sejam realizadas por meio dos transportes públicos. Aproximadamente 

62% das pessoas que utilizam os transportes públicos têm como motivo o trabalho. Isto 

comprova sua importância social e seu papel como instrumento de produção (Padilha, 1998). 

No tocante, à eletromobilidade do transporte público, têm surgido alguns elementos 

que buscam dar respostas à questão do equilíbrio econômico e financeiro. Vale destacar que 

variáveis, como a queda do preço da tecnologia, o preço da energia elétrica e dos 

combustíveis fósseis e novos modelos de negócio, contribuem para a eletrificação do 

transporte público (Slowik, Araujo, & Dallman, 2018). Algumas alternativas podem ser 

exploradas: 

 Aluguel de baterias: Uma das soluções é não incluir a bateria no custo de 

aquisição, fazendo um contrato de leasing ou pacote de serviços. As baterias 

podem representar 1/3 do valor total do ônibus;  

 Idade máxima: Com a adoção dos BEBs pode-se alongar a idade máxima de 

utilização em comparação ao veículo a diesel. Embora a justificativa seja 

técnica, associada a maior durabilidade de veículos a tração elétrica, esse prazo 

estendido ajuda na amortização do investimento. Para exemplificar, no caso de 

São Paulo, a idade máxima do veículo é de 15 anos para a frota com tração 

elétrica e de 10 anos para a frota a diesel. 
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 Fornecimento de energia elétrica: Parte da viabilidade do veículo elétrico é o 

custo da energia. A ação do poder público na articulação com a agência 

reguladora e os concessionários para incorporar a nova demanda de energia do 

transporte público são importantes.  

 Novas fontes de financiamento do transporte público: é recorrente nos últimos 

anos, principalmente quando vem a pressão popular contra o aumento de tarifas. 

 

A pressão pelo aumento da tarifa, em contraponto ao incremento dos subsídios ao 

transporte público com as restrições orçamentárias impostas aos municípios, tem adicionado 

complexidade ao debate. Nesse contexto, novas discussões sobre formas de financiamento do 

transporte público ressurgem, tendo como premissas a equidade de acesso dos cidadãos ao 

transporte público e a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos no deslocamento 

de pessoas (Slowik et al, 2018). 

2.3 Soluções de transporte de baixo carbono 

Em novembro de 2015, quase duzentos países aprovaram o chamado Acordo de 

Paris, um marco internacional que busca reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

na atmosfera em quantidade suficiente para manter o aquecimento global abaixo de 2º C, além 

de redobrar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5º C. Em razão da magnitude 

desse desafio, será necessário desenvolver alternativas de energia renovável também para o 

setor de transportes que, embora muitas vezes negligenciado nas discussões internacionais 

sobre a mudança climática, representa quase um quarto das emissões globais de CO² (Poppe, 

Godinho, Mancuso, & Milanez, 2017). 

Uma pesquisa recente do Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT) 

analisou até que ponto a transição para BEBs no Brasil pode reduzir as emissões de CO2 da 

frota brasileira de ônibus (ICCT, 2017). Essa pesquisa considerou três possibilidades 

hipotéticas para a adoção de BEBs no Brasil: permanência das vendas de BEBs em zero (sem 

BEBs), crescimento até 100% das novas vendas de ônibus até 2030 (BEBs rápidos) ou 2035 

(BEBs moderados) como mostra a figura 2.3.  
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Figura 2.3 - Adoção de BEBs no Brasil 

 

Fonte: ICCT (2017) 

 

Sem a eletrificação dos ônibus, as emissões de CO₂ permanecem entre 25 e 28 

milhões de toneladas, por ano, no período de 2015 a 2035. No cenário moderado de 

eletrificação dos ônibus, as emissões são reduzidas em 47% em relação ao cenário anterior de 

2015 a 2035. Já no cenário rápido, essa redução pode chegar a 57% nas emissões de CO₂ no 

mesmo período, de 2015 a 2035 (ICCT, 2017). 

A seguir, serão citados alguns tipos de soluções para ônibus com baixas emissões de 

poluentes, com detalhamento do funcionamento desses veículos.  

2.3.1 TRÓLEBUS 

O trólebus é um ônibus elétrico que recebe energia da rede aérea (dois cabos onde se 

conectam os veículos para a captação de energia) através de duas hastes denominadas troles. 

É similar aos ônibus convencionais, pois roda por meio de pneus de borracha sobre pavimento 

rodoviário normal, e não por meio de rodas metálicas sobre trilhos, como o trem e o metrô. É 

um meio de transporte bastante silencioso, dando conforto tanto aos usuários, quanto ao 

motorista, já que não possui câmbio (Macedo, 2017). 

O trólebus têm mais benefícios que os sistemas híbridos. Apesar dos custos de 

operação serem maiores do que os similares a diesel, sua emissão de poluentes é reduzida em 

90%, aliando-se a uma operação silenciosa, a uma vida útil média, aproximadamente 4 vezes 

maior, e custos de manutenção 35% menores, demonstrando o potencial da aplicação 

(Brunton, 2000). 
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A tecnologia para trólebus evoluiu ao longo das décadas e se tornou altamente 

confiável, os motores elétricos têm alto índice de eficiência energética, confiabilidade e 

durabilidade e todo o gerenciamento é feito eletronicamente, garantindo perfeita sincronia no 

sistema. As vantagens desse tipo de veículo é que ele não tem câmbio, como citado 

anteriormente, possui frenagem elétrica, aceleração controlada e emissão zero de poluentes, 

pois não utiliza motor a combustão. A figura 2.4 mostra um trólebus moderno de São Paulo 

em circulação. 

 

Figura 2.4 - Trólebus de São Paulo 

 

Fonte: Via Trolebus (2016) 

 

O Trólebus ainda é muito usado nas cidades da Europa, funciona como complemento 

para os modais existentes. Em Eberswalde, na Alemanha, são 12 Trólebus de uma frota total 

de 116 veículos em operação, em Szeged, na Hungria, são utilizados 63 Trólebus de uma frota 

de 109 veículos (Belen, 2017). 

Trolley é um projeto da Comissão Europeia (CE), que está focada nas cidades da 

Europa Central ou seja, Áustria, República Checa, Alemanha, Hungria, Itália, Polônia, 

Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia. O projeto teve início em fevereiro de 2010 e terminou em 

janeiro de 2013. O principal objetivo deste projeto é promover o transporte público elétrico, 

especificamente, trólebus como o modo mais limpo e de transporte mais econômico para 

alcançar a sustentabilidade nas cidades (Belen, 2017). 

O Sistema Trólebus começou a funcionar na cidade de São Paulo em 1949, por ser 

uma das capitais mais desenvolvidas do Brasil. Foi um meio de transporte muito interessante 

por ser silencioso, por utilizar uma fonte de energia renovável e não poluir o meio ambiente. 

Devido a essas vantagens, algumas cidades do interior passaram a adquirir esse sistema de 

tecnologia estrangeira, sendo necessário buscar conhecimento dos Estados Unidos e da 
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Europa. Esse sistema foi crescendo em etapas chegando a uma frota modesta de menos de 50 

veículos até 1953, para um rápido crescimento no final da década de 1950, chegando a 150 

veículos. Foi aumentando novamente nos anos 1960, então se estabilizou em algo, em torno 

de 200 veículos, entre 1970 e 1978. Todos os trólebus foram importados até 1960, quando as 

indústrias brasileiras começaram a produzir seus próprios ônibus elétricos (ITDP, 2008). 

2.3.2 HÍBRIDO 

Com base na literatura, são vários tipos de combustível considerados como 

alternativo, ou seja, Veículos Elétricos (VE), Veículos Híbridos elétricos (HEVs), célula de 

combustível (hidrogênio), metanol, gás natural (Morita, 2003). 

Os ônibus elétricos, chamados de híbridos, são aqueles que utilizam, além da energia 

elétrica, como os trólebus, um motor a diesel ou a gás natural, não necessitando, portanto, de 

uma rede elétrica. O motor a diesel é usado na partida do ônibus, passando-se depois a 

utilizar-se de energia elétrica para se locomover (Macedo, 2017). 

O ônibus híbrido elétrico tem uma tração semelhante ao de um trólebus comum, a 

diferença é que, em vez de buscar eletricidade na rede externa, ele gera a sua própria energia a 

bordo. O motor elétrico é o responsável pela tração nas rodas, e o conjunto motor-gerador 

gera a energia necessária para pôr o veículo em movimento. O motor-gerador pode funcionar 

também a álcool, gás ou gasolina. Ele opera em condição estacionária, e sua função é apenas 

gerar a energia necessária para tirar o veículo da inércia. A partir daí, cabe ao motor elétrico 

movimentá-lo (Vasconcelos, 2015). 

Quando é dada a partida, o motor a diesel começa a operar em rotação constante, e 

assim, permanece até o desligamento. Como não há acelerações, a emissão de gases poluentes 

na atmosfera é mínima: apenas 10% da descarga de um motor diesel convencional. Com o 

veículo em movimento, o motor elétrico recebe energia tanto do conjunto motor-gerador 

quanto do conjunto de baterias. Quando o veículo estaciona para entrada ou saída de 

passageiros, o motor-gerador recarrega as baterias. Juntamente com o conjunto motor diesel-

gerador, as baterias armazenam e fornecem energia para o motor elétrico. A figura 2.5 

apresenta onde ficam os componentes importantes para esse veículo. Por isso, o ônibus é 

chamado de híbrido (Pekarek, Zefran, Bengea, & D. R., 2011). 

 

 



25 

Figura 2.5 - Ônibus Híbrido 

 

Fonte: Fraunhofer (2018)  

 

Além do híbrido, que tem motor elétrico e motor a combustão, outro modelo que 

pode ser considerado híbrido é o chamado de Dual Bus. É o sistema padronizado de tração, 

que pode ser alimentado por várias fontes de energia. O ônibus pode circular em duas 

configurações diferentes: Híbrido ou Trólebus e Híbrido ou Elétrico Puro (Eletra, 2017). 

O veículo é movido por um avançado conjunto de 193 baterias de lítio, ligadas em 

série e instaladas em quatro compartimentos sobre a capota, também podendo funcionar como 

trólebus, com um sistema pneumático de recolhimento das alavancas coletoras de energia. 

Essas alavancas podem ser acionadas diretamente pelo motorista no painel, diferente do 

trólebus atual. O ônibus, assim, se desconecta da rede aérea e passa a mover-se por suas 

próprias baterias sem interromper a viagem (Eletra, 2017). 

 

Figura 2.6 - Ônibus Dual Bus – Híbrido Trólebus ou Elétrico 

 

Fonte: Via Trólebus (2015) 
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As vantagens desse sistema são a flexibilidade operacional, a baixa emissão de 

poluentes e a possibilidade de modificar a fonte de energia no mesmo veículo. A figura 2.6 

mostra esse veículo híbrido já em operação na empresa Metra. 

2.3.3 ÔNIBUS ELÉTRICO 

Nos últimos anos, os periódicos falam sobre a evolução de energia com foco no 

transporte, publicam trabalhos que lidam com ônibus movidos a células de combustível, 

ônibus híbridos e ônibus de combustíveis alternativos para o transporte público. Os sistemas 

de ônibus elétricos mais evidentes hoje, que obtêm sua energia da rede aérea e que podem se 

recarregar com a frenagem, não são reconhecidos por terem exatamente a rede aérea como 

vantagem e desvantagem nas novas implantações (Kühne, 2010). 

Um sistema de ônibus totalmente elétrico não só fornece uma maneira de reduzir a 

dependência dos combustíveis fósseis, mas também ajuda a eliminar as emissões dos gases 

efeito estufa, reduz o ruído e aumenta a eficiência energética. A energia pode ser transferida 

para os ônibus em vários momentos, tais como o carregamento durante a noite nas garagens, 

carregamento no ponto Terminal (final ou inicial de cada linha) e nos pontos de paradas no 

percurso do ônibus. Uma variedade de novos projetos está sendo testada e comparada com os 

sistemas de ônibus elétricos para demonstração, muitas vezes, com um foco no veículo. 

Existem também vários projetos que analisam e aperfeiçoam diferentes formas de implantar 

sistemas de carregamento. São comparações de diferentes sistemas elétricos levando em conta 

o custo de infraestrutura e outros custos operacionais que podem variar com a tecnologia do 

ônibus (Olsson, Grauers, & Pettersson, 2016). 

O ônibus elétrico oferece diferentes conjuntos de recursos operacionais em 

comparação com o ônibus a diesel. Logística de energia, entre o consumo de energia, impacto 

ambiental e custos são exemplos dessas características variadas (Mohamed, Feguson, & 

Kanaroglou, 2017). Como mostrado anteriormente, o sistema de carregamento pode ter 3 

opções (garagem, terminal ou pontos no percurso). Cada um oferece diferentes características 

operacionais. Os recursos elétricos durante a noite são relativamente mais longos, porém a 

capacidade da bateria requer tempo de carga mais longo, enquanto a outra oportunidade de 

carregamento elétrico se beneficia das cargas na própria rota e opera com uma capacidade 

menor da bateria (De Filippo, Marano, & Sioshansi, 2014; Lajunen, 2014; Mahmoud, Garnett, 

Ferguson, & Kanaroglou, 2016). 
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Para um caso Canadense foram desenvolvidos modelos para abordar as variadas 

opções tecnológicas, por meio do estabelecimento de comparações quantitativas para 

diferentes tecnologias de motores (por exemplo, combustão interna, híbridos e elétricos), e 

para diferentes tipos de combustível / energia (ou seja, eletricidade, diesel, hidrogênio). Estes 

estão focados no desenvolvimento de tecnologias, medidas ambientais e motores elétricos 

alternativos, e são considerados um importante facilitador para a difusão de ônibus elétricos 

(De Filippo et al., 2014; Lajunen, 2014; Mahmoud et al., 2016). 

Modelos de ciclo de vida destacam que os ônibus elétricos são competitivos em custo 

com os ônibus a diesel e GNV (Mohamed et al., 2017). Embora os custos de capital sejam 

mais altos para o ônibus elétrico, os custos operacionais e de manutenção são mais baixos e 

contribuem para um Custo Total de Propriedade (TPC) competitivo.  

Lajunen (2014) destaca que o TPC do ônibus elétrico é apenas 13% a 25% superior 

ao do diesel, baseado em rotas de ônibus simuladas no Canadá. Outros estudos confirmam 

esses dados em diferentes contextos e relatam um TPC de 15% a 50% maior em ônibus 

elétrico (Conti, Kotter, & Putrus, 2015). No entanto, é evidente que os modelos de TPC são 

significativamente sensíveis à tecnologia e configurações operacionais (Nurhadi, Boren, & 

Ny, 2014). A configuração da bateria (energia / densidade de potência) em particular, tem um 

grande impacto nas estimativas de TPC (De Filippo et al., 2014; Lajunen, 2014). 

Outro exemplo é uma frota de oito ônibus elétricos que operam ao longo de uma rota 

movimentada em Milton Keynes. A frota opera em uma rota que cobre 25 km e os ônibus são 

recarregados no início e no final da rota, bem como durante a noite. Reconhece-se que poderia 

haver diferentes tipos de desafios em relação à instalação de estações de carregamento em 

cidades do interior e mais pesquisas devem ser feitas nessa área. Além disso, a infraestrutura 

de carregamento pode ser prevista de uma forma otimizada, conforme apresentado por 

Lajunen (2017). 

A figura 2.7 mostra o primeiro veículo movido 100% a bateria, sendo testado na 

empresa Metra que opera o corredor ABD de São Paulo. 

 



28 

Figura 2.7 - Veículo Elétrico movido 100% a bateria 

 

Fonte: EMTU (2015)  

 

Baterias para Suporte do Ônibus Elétrico 

 

A capacidade de armazenamento de energia é uma das características mais 

importantes quando se lida com ônibus elétricos e duas categorias podem ser definidas como 

função de sua característica:  

1) A primeira categoria de baterias para os ônibus elétricos adota baterias com 

capacidade médias tipicamente 20-60 kWh (Civitas, 2016), carregando em 

estações terminais (Pontos Finais) por cerca de 4 a 6 minutos. Este sistema de 

carga é conhecido como oportunidade em rota (on-route) para carregamento. 

2) A segunda categoria de baterias para ônibus elétrico adota tipicamente baterias 

grandes de 200-350 kWh (Civitas, 2016), isto é, deve ser carregada durante a 

noite nas garagens de ônibus. Novos sistemas são implantados no modelo on-

route nos Estados Unidos (região San Gabriel, Califórnia) com baterias de 88 

kWh com cargas rápidas de 500 kW e duração média de 5 minutos. Além disso, 

600kW de impulso são realizadas em pontos de ônibus a cada 1 ou 1,5 km por 

15 segundos. Em Luxemburgo (ABB / Volvo), um plug-in BEB híbrido é 

colocado em pontos finais com duração de 6 minutos, com um impulso de 150 

kW (Prohaska, Eudy, & Kelly, 2016).  

 

Em geral, a infraestrutura de carregamento resulta em forte dependência entre o seu 

planejamento e o operador dono do ônibus (Rogge, Wollny, & Sauer, 2015). O Livro sobre 

“Melhores práticas em matéria de veículos elétricos” relata que somente com planejamento 
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adequado, o transporte da eletrificação pode resultar em “mais eficiência e menos custo na 

operação da rede, fornecendo serviços auxiliares, com preços mais baixos”. Portanto, é 

necessário fazer investigação na implementação de projeto com sistema de baterias para 

ônibus elétrico (Fusco, Alessandrini, Colombaroni, & Valentini, 2012, Pternea, Kepaptsoglou, 

& Karlaftis, 2015). 

 

Arquiteturas para carregamento do Ônibus Elétrico 

 

As baterias descritas acima demostram que dependendo da utilização das mesmas é 

necessário um tipo de recarregamento específico, para isso, é considerado três soluções 

elétricas, as quais vamos nomear de A, B e C, que correspondem aos seguintes modelos 

operacionais abaixo (Conti et al., 2017): 

i) Veículos Arquitetura A: carga lenta na garagem (tempo de algumas horas de 

carregamento). Os veículos estão equipados com algumas baterias de grande 

capacidade (algumas centenas de kWhs), conforme mostra figura 2.8 a seguir. 

 

Figura 2.8 - Cargas nas Garagens 

 

Fonte: ABB (2016) 

 

ii) Arquitetura B: carga nos terminais de operação (tempo de alguns minutos de 

carregamento), mais a carga durante a noite na garagem. Os veículos são 

fornecidos com baterias menores (algumas dezenas de kWhs), segue exemplo na 

figura 2.9 abaixo. 
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Figura 2.9 - Cargas em Terminais 

 

Fonte: Civil Engineer (2018) 

 

iii) Arquitetura C: cargas rápidas nos pontos (o tempo de carga de alguns segundos), 

com o complemento nos terminais e carga lenta na garagem. Os veículos são 

equipados com armazenamento de energia de pequena capacidade (algumas 

unidades de kWhs), conforme demonstrado na figura 2.10.  

 

Figura 2.10 - Cargas em Terminais 

 

Fonte: Mobilize (2017) 

 

Um tipo específico de armazenamento a bordo é atribuído a cada arquitetura, baterias 

de lítio para a arquitetura A e B, enquanto supercondensadores são fornecidos para a 

arquitetura C para o armazenamento da energia principal (e baterias de lítio para a parte de 

trás assegurando o funcionamento da linha de ônibus em caso de falha em algumas estações 

de carregamento). Supercapacitores são extremamente duráveis e muito adequados para alta 

potência e recargas ultra-rápidas, mas, por outro lado, são mais pesados, maiores e 

significativamente mais caros por kWh, quando em comparação com as baterias 

convencionais; no entanto, no caso de cargas frequentes, a capacidade total de armazenagem 
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e, consequentemente, as dimensões, o peso e os custos, podem ser reduzidos adequadamente 

(Conti et al., 2017). 

2.4 Legislação 

O período entre 1996 e 2016 foi muito rico no âmbito da mobilidade urbana no 

Brasil (ANTP, 2017). Na legislação, tiveram a promulgação de várias leis que impactaram nas 

condições reais da mobilidade urbana. As principais leis foram:  

2.4.1 ESTATUTO DAS CIDADES  

Torna obrigatório a todos os municípios com mais de 20 mil habitantes a realização 

de um Plano Diretor para a cidade. Define a obrigatoriedade de ordenação e controle do uso 

do solo e de garantir o acesso ao transporte e sua oferta de acordo com os interesses e as 

necessidades da população (Lei nº 10.257, 2001). 

2.4.2 LEI DE MOBILIDADE URBANA 

Em janeiro de 2012, foi sancionada a Lei de Mobilidade Urbana que definiu as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Atribui prioridade aos meios de 

transporte não motorizados e ao serviço público coletivo e inclui a possibilidade legal de 

aplicar restrições ao uso de automóveis. Foi a primeira lei abrangente sobre o tema dentro da 

perspectiva da equidade e da sustentabilidade (Lei nº 12.587, 2012). 

2.4.3 ESTATUTO DA METRÓPOLE 

Define que o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas que são 

comuns em regiões metropolitanas, com o apoio da União a ações que envolvam governança 

interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. Também é definido no artigo 10 que 

“As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com plano de 

desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual”, mas isto não desobriga 

os municípios de terem o seu próprio Plano Diretor, conforme determina a Constituição 

Federal (Lei nº 13.089, 2015). 
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2.4.4 POLÍTICA DE MUDANÇA DO CLIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

A Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo define, como uma das 

principais orientações, que o poluidor deve arcar com o ônus do dano ambiental decorrente da 

poluição, evitando-se a transferência desse custo para a sociedade. Porém, o seu artigo 50 foi 

alterado pela nova Lei Nº 16.802/2018 em 17/01/2018, que agora prevê a redução de 50% das 

emissões de CO₂ em 10 anos e 100% em 20 anos (Lei nº 14.933, 2009). 

A Lei propõe também uma redução das emissões dos gases totais conforme Quadro 

2.1.  

Quadro 2.1 - Proposta de redução de emissões da Lei Nº 16.802 

 

 

Fonte: Lei Nº 16.802 (2018) 

2.5 Custos de eletrificação  

Um ponto importante é a avaliação do custo de transição da frota de ônibus de 

transporte público a diesel, na cidade de São Paulo, para ônibus elétricos. A cidade foi 

selecionada para o levantamento dos custos de eletrificação de frotas de ônibus. Ela conta 

com o maior sistema de transporte público municipal do Brasil, com uma frota atual de mais 

de 14.000 ônibus. Além disso, recentemente se comprometeu com uma transição acelerada 

para tecnologias de ônibus e combustíveis mais limpos, por meio da adoção da Lei Nº 

16.802/2018 (Cidade de São Paulo, 2018), que estabelece metas de redução de emissões de 

poluentes. Os resultados do estudo de caso de São Paulo são utilizados para fundamentar as 

recomendações há outras cidades brasileiras, com foco nos componentes de custo que têm 

maior relevância para a transição do diesel para o elétrico (Slowik et al., 2018). 

Essa avaliação aplica uma abordagem de custo total de propriedade (TCO) para 

estimar o custo de transição da frota de São Paulo para VEs. Considerando tanto o preço de 

compra dos ônibus quanto à infraestrutura associada, além dos custos operacionais e de 
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manutenção ao longo da vida útil do veículo. As tecnologias de acionamento elétrico 

consideradas para a avaliação do TCO de um ônibus individual incluem ônibus híbridos 

elétricos (HEB) a diesel, ônibus elétricos a bateria (BEB) e ônibus elétricos a células de 

combustível (FCEB). Para os BEBs, a análise considera as tecnologias de carregamento na 

garagem e na rota. Embora a avaliação fale sobre as tecnologias de acionamento elétrico, os 

biocombustíveis também desempenham um papel importante no mix de energia de transporte 

no Brasil. Dessa forma, os ônibus a biodiesel também são incluídos nas estimativas de custo. 

Uma métrica para comparar os custos de tecnologias de ônibus e o TCO, também conhecido 

como custo do ciclo de vida. O TCO é definido como a soma dos custos para adquirir, operar 

e manter o veículo e sua infraestrutura de abastecimento durante determinado período (Slowik 

et al., 2018). 

Informações financeiras detalhadas sobre os custos de operação do sistema de 

transporte público em São Paulo, são reportadas anualmente pela SPTrans em apoio a 

avaliações e ajustes na tarifa (SPTrans, 2018). A análise utiliza as informações para definir os 

principais insumos de modelagem de custos e características operacionais. Estes dados estão 

resumidos na Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 - Dados de entrada para modelagem do TCO 

 

Fonte: SPTrans (2018) 

 

Os custos operacionais de abastecimento dos ônibus são os maiores e principais. Os 

principais parâmetros para determinar os custos de abastecimento incluem a eficiência 

energética do ônibus, a distância percorrida e o preço do combustível. Esta análise utiliza as 

estimativas de eficiência energética de ônibus a biodiesel, de HEBs a diesel e de BEBs de 
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uma avaliação recente de tecnologias de ônibus limpas realizada pelo ICCT (Dallmann, Du, & 

Minjares, 2017).  

A eficiência energética é altamente dependente do ciclo de trabalho. Para todos os 

tipos de ônibus, ela geralmente é mais alta para as rotas com velocidades médias mais altas e 

com poucos trechos de “anda e para”, como as metropolitanas ou periféricas. A eficiência 

diminui para rotas com velocidades médias mais baixas e com muitas paradas. A eficiência 

energética relativa entre as tecnologias de ônibus também varia de acordo com o ciclo de 

trabalho. Por exemplo, os benefícios de eficiência dos HEBs a diesel em relação aos ônibus a 

diesel são maiores para as rotas urbanas de baixa e média velocidade, mas são relativamente 

pequenos, se houver, para rotas metropolitanas ou periféricas. Essa dinâmica reflete, em parte, 

os benefícios de eficiência dos sistemas de frenagem regenerativa utilizados em ônibus 

híbridos, que recuperam a energia que, de outra forma, seria dissipada. Os benefícios desses 

sistemas são maximizados em rotas com muitos arranques e paradas (Dallmann et al., 2017). 

Os preços do diesel e da eletricidade são extraídos diretamente do relatório mais 

recente de avaliação de tarifas publicado pela SPTrans (2018). A SPTrans informa um preço 

do diesel de R$ 2,919/L e uma tarifa de eletricidade de R$ 0,450/kWh para a recarga de 

trólebus elétricos. Os custos de abastecimento de BEBs carregados na garagem são calculados 

usando a mesma tarifa de eletricidade informada para trólebus. Os BEBs carregados na rota 

podem estar sujeitos a tarifas de eletricidade mais altas, devido às maiores taxas de demanda e 

aos horários de recarga de pico (Gallo et al., 2014).  

Esta análise pressupõe que, em média, a tarifa de eletricidade para um ônibus com 

carregamento na rota é 1,25 vezes maior que a tarifa assumida para um BEB com 

carregamento em garagem (CARB, 2017). Embora esteja além do escopo desta análise, uma 

avaliação mais detalhada da estrutura das tarifas de eletricidade e da modelagem das 

estratégias para as frotas de BEBs forneceria uma estimativa mais precisa dos custos reais de 

abastecimento tanto para os BEBs com carregamento na garagem como para aqueles com 

carregamento na rota (Slowik et al., 2018). 

Os custos operacionais totais por quilômetro para uma tecnologia de ônibus tipo 

convencional a diesel é mais caro que o seu concorrente elétrico, conforme mostra a Figura 

2.11. 

 

 

 

 



35 

Figura 2.11 - Custos Operacionais para Ônibus com Tecnologia Alternativa 

 

Fonte: SPTrans (2018) 

 

As tecnologias de ônibus urbanos com tração elétrica podem oferecer benefícios 

ambientais e de saúde públicas consideráveis em relação aos ônibus a diesel convencionais. 

Com o desenvolvimento contínuo dessas tecnologias, as agências de trânsito e operadoras de 

frotas têm um número crescente de opções e oportunidades de transição para frotas de ônibus 

elétricos. Uma das considerações mais importantes ao avaliar o potencial dessas transições é o 

custo dessas tecnologias alternativas em relação aos ônibus a diesel convencionais. As 

tecnologias de motores elétricos, como HEBs a diesel e BEBs, exigem maiores investimentos 

para a aquisição de veículos e, no caso dos BEBs, infraestrutura de recarga. No entanto, essas 

tecnologias também oferecem o potencial de redução de custos operacionais, como 

abastecimento e manutenção, tornando-as competitivas em relação aos ônibus a diesel 

convencionais ao considerarmos a vida útil do ônibus (Slowik et al., 2018). 

A transição para tecnologias de motores elétricos também oferece potencial de 

reduções significativas nas emissões de poluentes climáticos da frota de ônibus urbanos de 

São Paulo. Isso indica que a substituição da frota de São Paulo por BEBs resultaria em 

reduções de emissões de poluentes climáticos estimadas em mais de 17 milhões de toneladas 

(Slowik et al., 2018). 
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3 METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa. Nessa pesquisa a 

preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, 

mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma 

instituição, de uma trajetória etc. (Goldenberg, 2011).  

Os dados da pesquisa qualitativa objetivam uma compreensão profunda de certos 

fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação 

social. Contrapõem-se, assim, à incapacidade da estatística de dar conta dos fenômenos 

complexos e da singularidade dos fenômenos que não podem ser identificados através de 

questionários padronizados (Goldenberg, 2011). 

A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente ocorre quando 

há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Por meio do estudo exploratório, 

busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou 

construir questões importantes para a condução da pesquisa (Raupp, & Beuren, 2006). 

De acordo com Vergana (2007), a pesquisa exploratória é realizada em áreas de 

pouco conhecimento sistematizado, assim sendo não comporta hipóteses na sua fase inicial, 

porém no decorrer da pesquisa estas poderão surgir naturalmente. 

Para obter-se uma base teórica de qualidade, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, 

na qual foram levantados diversos artigos e trabalhos científicos. Nesses materiais encontram-

se informações sobre o balanço energético do Brasil e como está a geração da energia elétrica 

e sua disposição para outras utilizações; sobre mobilidade urbana e como o transporte público 

está sendo utilizado para melhorar o deslocamento das pessoas; sobre implementações de 

modelos de ônibus trólebus, híbridos e elétricos como soluções de transporte de baixo 

carbono; e por fim as legislações hoje em vigor, como o estatuto das cidades, a lei da 

mobilidade urbana, o estatuto da metrópole e a lei de políticas de mudanças do clima. 

3.1 Coleta dos dados 

Os dados primários foram coletados a partir de entrevistas, seguindo um roteiro 

semi-estruturado, com três setores que fazem parte da decisão de viabilizar a implantação de 

ônibus elétricos no sistema de transporte público de São Paulo: poder público, fabricantes e 

operadora de ônibus. O quadro 3.1 apresenta os setores e os entrevistados que foram 

considerados neste estudo: 
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Quadro 3.1 - Coleta de dados primários (entrevistas) 

 Setores Órgão Cargo Categoria 

P
o

d
er

 P
ú

b
li

co
 EMTU - Empresa Metropolitana 

de Transporte Urbanos 

Diretor Auditor PP1 

Coordenador Técnico PP2 

Secretaria de Transportes 

Metropolitano 
Secretário PP3 

Câmara de Vereadores São 

Paulo 
Vereador PP4 

    

F
a

b
ri

ca
n

te
s 

ELETRA CEO F1 

ABVE – Assossiação Brasileira 

de Veículos Elétricos 
Diretor F2 

    

O
p

er
a
d

o
re

s Guarupass – Empresa de 

Bilhetagem Eletrônica 
Diretor O1 

Metra Transportes Engenheiro Chefe O2 

Empresa de Ônibus Vila Galvão CEO  O3 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

A escolha dos entrevistados levou em conta duas características: conhecimento 

técnico e grau de relacionamento do autor para obter esses contatos. Foram verificadas no 

mercado as pessoas relevantes, por meio de consulta a empresas atuantes no transporte e de 

notícias em meios de comunicação próprios do transporte, que poderiam contribuir para esse 

trabalho. As perguntas foram elaboradas com a intenção de encontrar indícios que apontem, 

através das entrevistas, as barreiras e os facilitadores para implantação do ônibus elétrico na 

cidade de São Paulo. 

Há certo consenso de que as entrevistas semiestruturadas servem para pesquisas 

voltadas para o desenvolvimento de conceitos, o esclarecimento de situações, atitudes e 

comportamentos, ou o enriquecimento do significado humano deles. Isso tem extensões 

poderosas na geração de teorias e decisões práticas, e não se confunde com outro tipo de 

utilidade, a generalização indutiva, propiciada pela estatística (Lincoln, & Mattos, 2005). 

O questionário utilizado como roteiro encontra-se disponível no apêndice 1. O intuito 

foi identificar as barreiras e os facilitadores dos autores responsáveis pela implantação do 

ônibus elétrico, para identificar os reais motivos da não adesão de mecanismos para redução 

das emissões de gases poluentes. Esses questionários são similares e são alterados conforme a 

categoria que foi aplicada. 

A coleta dos dados secundários, que complementam a pesquisa foi feita por meio do 

levantamento de relatórios com informações internacionais e nacionais, sobre o setor 
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estudado, uma vez que foram definidos objetivos específicos que visam caracterizar o 

panorama internacional e do Brasil, para implementação e uso do ônibus elétrico. 

Especificamente foi utilizado o estudo elaborado pela International Council on Clean 

Transportation (ICCT) sob demanda da GIZ (Agência Alemã de Cooperação Internacional) e 

do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC). 

3.2 Análise dos dados 

O tratamento dos dados foi feito por meio da análise de conteúdo. Esse método é 

muito empírico, dependente do tipo de interpretação que se pretende como objetivo. Não 

existe formato pronto da análise, mas algumas regras de base. A técnica de análise de 

conteúdo adequada ao domínio é o caso da decodificação de respostas a perguntas abertas de 

questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas (Bardin, 2016).   

As entrevistas transcritas abaixo foram interpretadas pelo próprio autor. Foi realizada 

a transcrição de todas as conversas com os entrevistados e com isso foi possível criar uma 

planilha onde estão classificados os indicadores levantados como barreiras e facilitadores, e 

colocados como pontos importantes demostrados por cada entrevistado. Essa referência tenta 

demonstrar a frequência de vezes que foram citados pelos entrevistados os indicadores. 

Nas análises das entrevistas pode-se verificar que há alguns pontos em comum para a 

adoção ou não do ônibus elétrico, porém também foi apontado que ainda não está claro entre 

os setores envolvidos quais iniciativas devem ser tomadas para iniciarem essa substituição dos 

ônibus convencionais a diesel por ônibus elétrico. Desenhado esse cenário verifica-se que 

ainda existem dificuldades para visualizar a utilização do ônibus elétrico como solução da 

diminuição das emissões de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa.      
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A coleta dos dados primários, conforme foi apresentado no capítulo de metodologia, 

considerou três setores como objeto de pesquisa: o poder público, fabricantes e operadores. A 

divisão das categorias foi pensada para facilitar o entendimento das barreiras e dos 

facilitadores para implantação do ônibus elétrico na cidade de São Paulo, na visão de cada um 

dos entrevistados desses segmentos. 

A seguir serão apresentadas as barreiras e os facilitadores na ótica dos entrevistados 

de cada setor pesquisado. 

4.1 Operadores (barreiras e facilitadores) 

O exemplo atual do transporte público no município de São Paulo remete à discussão 

mais ampla sobre financiamento ou novos modelos de negócio para viabilizar a introdução de 

novas tecnologias em frotas cativas de transporte público. Os sistemas de transporte público 

têm que manter o equilíbrio econômico e financeiro para não se degradarem ao longo do 

tempo. Para que ocorra a ampliação e qualificação constante dos serviços oferecidos, 

incluindo a introdução de novas tecnologias, é necessário considerar outras fontes de recursos 

(Slowik et al., 2018). 

Na análise realizada com os operadores, foi identificado que o financiamento dos 

veículos é um grande impeditivo para a implantação dos ônibus elétricos, conforme foi 

descrito pelos entrevistados: 

“Eu vejo que a principal barreira hoje, a primeira maior mesmo, tá no 

custo” (O1). 
 

 “...Era uma carência maior e taxa de juros menor, esse seria um 

facilitador. Precisava verificar no mercado quais são os incentivos que 

existem para você investir em veículo ecologicamente correto.” (O3). 

No Canadá, as áreas que cuidam do transporte por ônibus envolvem quatro atores-

chave, o governo federal, governos das províncias, municípios e agências de trânsito 

(Hatzopoulou & Miller, 2008). Os municípios são os principais responsáveis pelo 

fornecimento de serviços para o trânsito de ônibus, que são, em parte, o financiamento através 

de tarifas e impostos locais (Mohamed et al, 2017).  

Vários programas de financiamento de capital federal no Canadá estão atualmente 

em vigor, que incluem vários fundos sociais e, recentemente, o Fundo de Transportes Públicos 
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(PTF) foi anunciado para receber US $ 750 milhões ao longo de dois anos (2017-2018) para a 

infraestrutura de trânsito (Department of Finance Canada, 2015). Embora vários aspectos das 

políticas de trânsito possam incentivar a eletrificação do trânsito, não existe uma política 

específica dedicada a reforçar a implementação de qualquer ônibus elétrico. Políticas são 

voltadas para a redução de emissões em geral. Com relação à operação de ônibus elétrico, 

alguns projetos de demonstração de ônibus elétrico estão atualmente operando no Canadá (Li, 

2014). 

Em outra análise das entrevistas dos operadores, foi demostrado como barreira a 

aplicação da tecnologia das baterias, além de ocuparem um espaço interno que poderia ser 

destinado aos passageiros, também eleva o peso do veículo dificultando a mobilidade. O outro 

ponto, em referência às baterias, é uma limitação no seu armazenamento e na sua forma de 

recarga que dependendo de como for implementada pode trazer mais custos ao projeto, 

conforme descrito abaixo: 

“...Dependendo da quantidade de bateria você tem uma limitação de peso 

e de capacidade de passageiro, porque essa bateria dependendo de onde 

ela for colocada no veículo, ela vai tomar espaço do passageiro e também 

vai comprometer o peso do veículo dentro da lei da balança...” (O3). 
 

“...para você ter uma autonomia de acordo com a necessidade do sistema 

urbano hoje do Brasil, você tem que ter o volume de bateria que de 

acordo com esse volume você vai encarecer mais ou menos o projeto e 

essa bateria tem que estar embarcada no veículo.” (O2). 
 

“...fazer recargas durante o dia; por exemplo, uma recarga se você fizer 

full recarga uma vez por dia para rodar o dia todo - que é dentro da 

necessidade normal do sistema urbano para o rodar sei lá 350km por dia, 

(...), mas para uma necessidade diária do dia útil você precisa de 4 horas 

de recarga, você precisaria ter praticamente um posto de recarga para 

cada veículo.” (O3). 

Em geral, o alcance é a principal barreira que reduz a atratividade da mobilidade 

elétrica em muitos contextos de escolha por ônibus elétrico. O termo Range Anxiety ou no 

português “Ansiedade de intervalo” foi sempre apontado como uma limitação das 

características operacionais dos ônibus elétricos. O termo refere-se à inadequação do alcance 

do ônibus elétrico para as atividades diárias de viagem. No entanto, o alcance para os ônibus 

elétricos que fazem a carga durante a noite tem uma autonomia de 250 km em uma única 

carga, enquanto a carga de oportunidade tem um alcance limitado de 30-40 Km. Comparado 

com o ônibus convencional a diesel que tem uma autonomia de mais de 300 Km/tanque 

(Mahmoud et al, 2016). 
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Foi possível identificar como facilitador a tecnologia disponível atualmente do 

veículo elétrico no mercado, essa afirmação também foi citada na entrevista: 

“...Então esse conhecimento nos antecipa e até para fazer um 

planejamento estratégico de implantação de uma nova tecnologia. Então 

a melhor coisa é conhecer, fazer um teste piloto, fazer uma evolução em 

uma escala menor...” (O1). 

Além da tecnologia, as políticas públicas também podem ser consideradas como 

facilitadores para a introdução do ônibus elétrico, conforme se descreve na entrevista a seguir: 

“...o BNDES ele estava disponibilizando uma linha especial para veículo 

ecológico não só para elétrico, para etanol... veículos realmente menos 

poluentes ou nada poluentes...” (O1). 

Com mais de 14.000 ônibus, transportando 9,5 milhões de passageiros por dia, a 

experiência de São Paulo poderá ser replicada em outras cidades, especialmente com o apoio 

à superação de barreiras por meio de políticas públicas mais bem coordenadas. Investimentos 

adicionais seriam feitos pelo setor privado a partir de uma sinalização de políticas públicas 

mais firmes, ganhos em escala seriam atingidos, e barreiras de custo seriam reduzidas (Slowik 

et al., 2018). 

Em uma das entrevistas ficou bastante claro que os operadores ainda esperam utilizar 

uma tecnologia de curto prazo, que seria a dos híbridos para depois chegar na elétrica 

conforme demostrado abaixo: 

“...aqui talvez eles vão apostar em híbridos para tentar começar essa 

redução esperando que daqui uns 10 anos essa tecnologia realmente do 

elétrico esteja melhor para poder iniciar...” (O3). 

Na cidade de Roma, o processo de transformação se inicará pela infra-estrutura, para 

depois agir na segunda linha de ação reorganizando e racionalizando a área urbana estendida 

com sinérgia da nova arquitetura funcional da cidade. No curto prazo, o novo metrô em 

construção e implementação de infra-estrutura fornecida pelo Plano de Emergência do Tráfico 

Comissário Mayor (em fase de implementação) é a base sobre a qual pendurar ações efetivas 

na política de mobilidade que irá melhorar as condições de acessibilidade na cidade em 

simultâneo com uma redução dos níveis de acidentes e os níveis de poluição (PSM, 2009). 

Com esses relatos das entrevistas dos operadores, é verificado que ainda existem 

várias ações a serem tomadas para adoção do veículo elétrico, especialmente no que se refere 
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à infraestrutura da garagem, autonomia das baterias, facilidade no financiamento dos veículos 

e uma definição mais clara do poder público de como ele vai participar desse processo.  

4.2 Fabricantes (barreiras e facilitadores)  

A fabricação de ônibus elétricos e híbridos está limitada a três empresas, Eletra (São 

Bernardo do Campo, SP), Volvo (Curitiba, PR) e BYD (Campinas, SP), conforme informa 

Slowik no estudo de 2018, solicitado pelo Ministério da Indústria e Comércio (MIC).    

A avaliação que o setor da indústria faz é de um mercado promissor para os próximos 

anos e tem como facilitador a diminuição de poluentes e ruídos nas cidades, conforme 

descrito na entrevista a seguir: 

“...as perspectivas para ônibus, elas são muito positivas. Inclusive porque 

faz todo sentido você pensar em transporte público não poluente, né, a 

famosa mobilidade elétrica. As perspectivas são muito boas; no caso 

específico do Brasil, a gente tem várias situações: primeiro que a gente 

tem um sério problema de poluição nos grandes centros urbanos, esse é o 

primeiro grande motivador para fazer algum tipo de trabalho nessa 

questão de emissão, não só na questão de qualidade do ar mas 

principalmente questão de saúde, a poluição está afetando o patrimônio 

histórico…” (F1). 

A capacidade instalada para a fabricação de elétricos e híbridos, incluindo a produção 

de peças e componentes, é altamente dependente de projeções de mercado, pois envolve 

investimentos. Portanto, as estimativas de capacidade instalada futura refletem as incertezas 

desse mercado. Numa avaliação preliminar, considerando a capacidade instalada no país, 

parece não haver atualmente grandes gargalos na produção do ônibus elétrico (Slowik et al., 

2018). 

Outros pontos citados considerados como facilitadores, foram as políticas públicas 

para adoção de novas tecnologias e o financiamento, conforme segue:  

“...a gente sempre defende que políticas públicas são fundamentais para 

que essas tecnologias entrem em evidência no transporte, é isso que a 

gente tem visto no mundo graças a essas políticas públicas que o 

transporte tem uma emissão cada vez mais limpa.” (F1). 
 

“...são duas condições muito claras. Uma é política pública, eu acho que 

tem que ter política pública, e a segunda são os meios de financiamento; 

eu acho que esses são dois fatores aí fundamentais que vão fazer com que 

essas tecnologias sejam utilizadas...” (F2). 
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“...o papel do governo em incentivar as tecnologias… porque aqui no 

Brasil a gente costuma dizer o seguinte, você tem que virar a roda, né. É 

óbvio que as tecnologias vão ficar se elas forem boas, se elas tiverem 

resultados que compensem, mas para girar essa roda o governo tem que 

entrar...”. (F1). 

Na perspectiva do poder público do Canadá o alto custo de capital é considerado o 

primeiro obstáculo a superar, eles afirmam que os incentivos monetários governamentais 

poderiam ajudar a resolver o problema. As reduções de custos em manutenção e consumo de 

combustível são consideradas aspectos promissores de ônibus elétricos, mas os dados indicam 

expectativas consistentes para o aumento dos custos operacionais com o ônibus elétrico 

(Mohamed et al, 2017). 

O fabricante indicou que as dificuldades para adoção da tecnologia do ônibus elétrico 

e sua utilização são as recargas pontuais e o custo das baterias que são importadas, conforme 

afirmações a seguir: 

“...é muito mais caro quando você investe na expansão de recarga, você 

tá investindo para mais de 100 anos. E quando você investe na bateria, 

você investe provavelmente para 8 anos...” (F1). 
 

“...você tem o ônibus elétrico que prevê recarga única, ou seja, vai 

carregar apenas a noite na garagem. Ou você tem o ônibus elétrico que 

vai permitir recargas durante a operação. Qual é a vantagem? A 

vantagem das recargas durante a operação é que você diminui o tamanho 

do banco de baterias importadas e diminui os custos...” (F2). 

A autonomia continua a desempenhar um papel significativo para impedir a 

implementação do ônibus elétrico. Além disso, o carregamento de oportunidade mais a 

distância percorrida pelo ônibus é igualmente importante. O dado realçado que o ônibus a 

diesel é sempre usado como referência em operação, é uma distância de 500-700 km e 

reabastecimento tempo de 1-3 minutos e somado a isso, temos uma operação de 

aproximadamente 20 a 22 horas em áreas metropolitanas. A este respeito, a autoridade de 

trânsito canadense argumentou que a tecnologia do ônibus elétrico atual não é capaz de 

satisfazer esses requisitos. Será necessária uma tecnologia elétrica que pode operar 

continuamente durante 20 horas, com pequenos intervalos de tempo para carregar (Mohamed 

et al, 2017).  
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4.3 Poder Público (barreiras e facilitadores) 

A responsabilidade primária pelo transporte público urbano é do poder público 

municipal, conforme estabelecido pelo inciso V do artigo 30 da Constituição Federal. Os 

municípios, no entanto, em geral contratam empresas para prestar esse serviço sob regime de 

concessão ou permissão, ficando com a responsabilidade de fiscalizá-lo e controlá-lo. As 

condições dessa contratação são definidas pelo poder concedente. No que se refere à 

tecnologia veicular e às emissões, os contratos têm usado parâmetros de idades máxima e 

média da frota para trocar, de forma indireta, o perfil de fases do Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), associados a limites de emissão de 

poluentes de efeito local (Slowik et al., 2018). 

Há falta de quaisquer políticas de verdes que orientem a implementação da 

tecnologia de ônibus elétrico no nível do operador de trânsito. Em geral, o processo de tomada 

de decisão é regido por três componentes principais: a confiabilidade do serviço, a mitigação 

de riscos e a análise custo-receita (Mohamed et al, 2017). 

Levando em conta a importância do poder público em implementações de políticas 

públicas que visam a diminuição de emissões de poluentes, as entrevistas desse setor têm um 

peso socioambiental forte, conforme demostrado a seguir: 

 “...o fenômeno das mudanças climáticas tem crescido muito rápido, tem 

produzido efeitos catastróficos para a humanidade cada vez mais, 

fenômenos climáticos extremos que têm sido violentíssimos no mundo 

todo. Então, obviamente a cidade de São Paulo tem que dar sua 

contribuição para diminuir a emissão de gases do efeito estufa.” (PP4). 
 

“...morrem em torno de 5.000 paulistanos todos os anos por causa da 

responsabilidade da ação direta dessa produção no ser humano. E além 

da morte, causa o adoecimento de milhares e milhares de pessoas porque 

os índices de particulados que produzem a poluição do ar de São Paulo 

são muito altos e insuportáveis, vem em particular do campo de descarga 

da frota de veículos da cidade.” (PP2). 
 

“...a tendência é de a gente acompanhar todas as movimentações no 

sentido de implantar ônibus com menos emissões; porque na realidade é 

um balanço socioambiental” (PP1). 

Além dos benefícios ambientais, o investimento em ônibus urbanos elétricos se 

alinham com incentivos do governo à mobilidade urbana e à promoção do transporte público 

sobre a motorização individual (Slowik et al., 2018). 
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A ampliação da implantação de ônibus elétricos à bateria exigirá investimentos na 

cobrança de infraestrutura, na coordenação com serviços públicos e na inovação em compras, 

financiamento, e modelos operacionais (Miller, 2017). 

Na visão do poder público, existem necessidades da sociedade como a saúde e o 

bem-estar da população que justificam a redução dos poluentes lançados na atmosfera, 

conforme segue: 

“Isso pode ajudar tanto a diminuir a contribuição da cidade com o 

aquecimento global, como também pode ajudar a diminuir a emissão de 

veneno, em particular de enxofre; e diminuir o adoecimento das pessoas, 

melhorar a qualidade de vida e melhorar inclusive a expectativa de vida 

na cidade.” (PP4). 
 

“...hoje em dia é um problema que toda cidade vem enfrentando esses 

poluentes, e até para a saúde pública é ruim; o custo desses poluentes que 

gera para a cidade é tremendo. A gente tem todo o interesse de jogar essa 

frota limpa que vai até ter uma qualidade melhor, não só do poluente, 

mas também da questão sonora” (PP3). 

O Brasil oferece um estudo de caso informativo sobre os benefícios da 

implementação de padrões de emissão de classe mundial. Os atuais padrões de emissão do 

Brasil são equivalentes ao Euro V. O sistema Euro V é um conjunto de normas 

regulamentadoras da legislação europeia, criado em 2012, que tem o intuito de promover a 

diminuição da emissão de poluentes de veículos movidos a diesel. No Brasil, esse mesmo 

sistema é chamado de Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o 

PROCONVE P-7.  

O governo nacional e a agência ambiental de São Paulo (CETESB) estão trabalhando 

em uma proposta para novos padrões de emissões equivalentes ao Euro VI. O sistema Euro VI 

é a evolução do Euro V e está em vigor desde 2014. São Paulo trabalha de forma 

independente para definir metas legalmente vinculantes para uma frota de ônibus sem fósseis 

(Miller, 2017). 

Além do processo de tomada de decisão, as estratégias de gestão de frotas são 

identificadas como os principais obstáculos para a implementação do ônibus elétrico, essa 

gestão tem requisitos de conformidade operacionais essenciais para a seleção da tecnologia. 

Os operadores de ônibus informam que as decisões anteriores para a implementação de novas 

tecnologias (por exemplo, híbridos) foram resultado de iniciativas políticas e de apoio 

financeiro dos municípios, de províncias e do governo federal (Mohamed et al, 2017). 

https://chiptronic.com.br/blog/inspecao-veicular-diesel-entenda-o-que-e-e-importancia
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Como existem várias tecnologias para redução dessa emissão de poluentes, o poder 

público quer atuar com as Políticas Públicas (Leis e incentivos) para iniciar a utilização de 

ônibus elétrico na cidade, como mostram os trechos das entrevistas a seguir: 

“Na lei que nós fizemos nós não especificamos por categoria de 

combustível, nós preferimos pegar o índice de gases e reduzir, e cada 

empresário vê como ele vai reduzir. Agora, é claro que o elétrico é um 

ônibus melhor, porque ele emite 0, então ele é um ônibus melhor só que 

ele ainda está muito caro.” (PP4) 
 

“...deve sair um edital agora e logicamente nós estamos sempre muito 

preocupados com a questão de emissão de poluentes. Inclusive porque 

cada vez mais está havendo restrições (não só no Brasil, mas 

mundialmente falando) para que se reduza a emissão.” (PP1). 
 

“...eu acho que o grande desafio para a implantação dos ônibus elétricos é 

a facilidade de financiamento - você tem que ter isenção de impostos...” 

(PP2). 

Um dos principais impulsionadores da transição para ônibus elétricos é a 

possibilidade de redução nas emissões de poluentes atmosféricos e climáticos. Considerando a 

baixa intensidade de carbono da rede elétrica brasileira, a transição para ônibus elétricos a 

bateria, particularmente, oferece um potencial de benefícios climáticos significativos (Slowik 

et al., 2018). 

O financiamento também foi considerado como barreira no setor do poder público, 

conforme trechos das entrevistas a seguir: 

 “...isenção de impostos para veículos elétricos de transportes sobre pneus 

e financiamentos mais vantajosos, isso é a coisa mais importante que 

você tem que ter do poder público” (PP1). 
 

“Deveria ter uma linha de financiamento do BNDS com juro baixo, o 

Governo Federal deveria negociar com as empresas chinesas que têm...” 

(PP4). 
 

“...eu vejo para as empresas é o custo da bateria; agora, eu acho também 

que tem que ver o tempo de vida da bateria, porque essas baterias todas 

têm uma vida útil. Então você põe um ônibus desse daí e depois tem que 

trocar a bateria, pagar mais não sei quantos milhões/mil por uma 

bateria...” (PP3). 

Com esses dados podemos verificar que a preocupação em melhorar a saúde da 

população leva o poder público a adotar medidas de regulamentação dos serviços de 

transporte para diminuição das emissões dos gases poluentes, como a criação de leis 
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regulamentadoras, por exemplo a de São Paulo, Nº 16.802 de 2018, que visa a diminuição das 

emissões em 50% nos primeiros 10 anos e 100% em 20 anos. 

4.4 Resumo dos resultados 

No quadro 4.1, foram indicados todos os pontos que contribuem para a indicação das 

barreiras e dos facilitadores para implantação de ônibus elétrico na cidade de São Paulo 

levantados nas entrevistas dos três setores.  

 

Quadro 4.1 - Principais Barreiras e Facilitadores por setor 
Setores Categoria Barreiras Facilitadores 

P
o

d
er

 P
ú

b
li

co
 

PP1 

 Financiamento. 

 Incentivo fiscal. 

 Facilidades financeiras dos fabricantes 

como leasing da bateria. 

 Redução de poluentes e gases. 

 Redução de problemas de saúde pública.  

 Redução de custos com saúde. 

 Entrada das distribuidoras nas concessões. 

PP2 
 Financiamento. 

 Incentivo fiscal. 

 Redução de poluentes e gases. 

 Leis regulamentadoras (diminuição de 

emissões). 

PP3 

 Inviabilidade econômica. 

 Contratos de concessão atuais e novos. 

 Manutenção e troca da bateria. 

 Recarga demorada. 

 Redução de poluentes e gases. 

 Redução de ruídos. 

PP4 

 Financiamento. 

 Incentivo fiscal. 

 Trazer empresas internacionais. 

 Dificuldades com as licitações. 

 Redução de poluentes e gases. 

 Criação de leis regulamentadoras 

(diminuição de emissões). 

 Priorizar transporte público. 

 Fácil implementação de infraestrutura. 

F
a

b
ri

ca
n

te
s F1 

 Infraestrutura das distribuidoras. 

 Financiamento. 

 Incentivo fiscal. 

 Lei regulamentadora (diminuição de 

emissões).  

 Veículos híbrido elétrico (Trólebus).  

 Mesclar tipos de recarga.  

 Mercado nacional promissor. 

 Incentivos do governo. 

F2 

 Capacidade de autonomia das baterias. 

 Financiamento. 

 Incentivo fiscal. 

 Infraestrutura Garagem/Vias. 

 Redução de problemas de saúde pública.  

 Manutenção fácil. 

 Mercado nacional promissor. 

 Leasing das Baterias. 

O
p

er
a

d
o

re
s 

O1 

 Financiamento.  

 Incentivo fiscal.  

 Manutenção.  

 Recargas na garagem. 

 Redução de poluentes e gases. 

 Evolução da tecnologia com uso das 

baterias. 

O2 

 Financiamento.  

 Incentivo fiscal.  

 Capacidade de autonomia das baterias. 

 Leis de redução de emissões de poluentes. 

 Manutenção fácil. 

O3 

 Financiamento. 

 Incentivo fiscal. 

 Infraestrutura de recarga. 

 Profissionais qualificados. 

 Acesso a novas tecnologias. 

 Maior tempo de concessão. 

 Redução de poluentes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Inicialmente pode-se observar que a barreira citada pelos entrevistados é um 

impeditivo da adoção do ônibus elétrico e ao mesmo tempo o item é um facilitador. 

 Para os fabricantes as políticas públicas sobressaem sobre outras opções, como 

citado, a facilitação do financiamento dos veículos e o incentivo fiscal, já as dificuldades 

estão na infraestrutura de recargas que precisam ser implementadas. 

Os operadores já citam a questão da autonomia das baterias e também o 

financiamento para aquisição dos veículos. Como facilitadores, observa-se a lei de redução de 

emissões e a evolução da tecnologia para redução de custos. 

No poder público pode-se verificar também um ponto forte como o financiamento e 

incentivo fiscal, uma adoção de ônibus elétrico deve-se melhorar as políticas públicas. 

Nos relatos ficou claro que a tecnologia do ônibus elétrico já existe e tem 

aplicabilidade em várias cidades fora do Brasil, como o próprio Trólebus que já opera na 

cidade. Portanto, o motor elétrico já está mais do que testado. Hoje o que está em avaliação de 

uso e custo são as baterias; precisam diminuir seu valor e aumentar sua capacidade de 

armazenamento, conforme entrevista abaixo: 

“...o único componente que está em teste neste momento é a bateria...” 

(F1) 

Ao longo do tempo, com a diminuição do custo das baterias, assume-se que os 

fabricantes aumentarão a sua capacidade e, dessa forma, aumentarão a autonomia e a 

adequação para a substituição para um dos ônibus a diesel em todos os tipos de rota (Slowik 

et al., 2018). 

Enquanto os custos e a tecnologia da bateria não melhoram, os fabricantes oferecem 

outros modelos que conseguem diminuir as emissões de poluentes, conforme relato abaixo: 

“todos nossos modelos são ônibus elétricos, o trólebus que a energia vem 

da rede... também pode ter bateria se tiver um pequeno banco, mas é uma 

opção pessoal ter um banco de baterias” (F2). 

Apenas para efeito de raciocínio, faremos aqui um exercício conceitual, qualitativo, 

para identificar aspectos que introduzem ineficiências que fazem a diferença entre os trólebus 

e outros modelos de ônibus e são evitáveis nos corredores de ônibus. Imagine-se um corredor 

com frequência de um veículo por minuto e 20km/h de velocidade média. Pode-se dizer que 

nestas vias existem fontes de emissão em movimento, caracterizadas por um motor diesel de 

200 HP a cada 200 metros. No caso destes ônibus serem híbridos, cada fonte destas se 
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constitui num conjunto de baterias associado a um motor-gerador diesel. Esses grupos 

geradores e baterias dos veículos híbridos poderiam, entretanto, ser transferidos para as 

calçadas a cada 200m para eliminar peso dos veículos e torná-los mais econômicos, fazendo-

se a alimentação de energia elétrica aos veículos por uma rede elétrica suspensa (Branco & 

Martins, 2009). 

Adicionalmente, os grupos geradores associados em rede podem dispensar as 

baterias, visto que a sobrecarga de um pode ser compensada pelo outro, e ainda podem ser 

agrupados em unidades maiores e mais distantes entre si, eliminando a ineficiência 

característica dos motores pequenos. Este conceito certamente evoluirá para a substituição dos 

geradores por subestações elétricas, com menor necessidade de manutenção, de operação 

muito mais segura, eficiente, limpa e confiável do que qualquer motor térmico. Tal sistema 

recai no sistema trólebus tradicional, reafirmando a sua qualidade tecnológica, conhecida há 

mais de 60 anos e nunca ultrapassada pelos veículos alimentados por combustíveis de 

qualquer tipo (Branco & Martins, 2009). 

Voltando aos ônibus elétricos a bateria (BEBs), eles são muito mais eficientes que os 

ônibus a diesel, o que significa que menos energia precisa ser fornecida para movê-los. Além 

disso, a quantidade relativamente abundante de eletricidade brasileira produzida a partir de 

fontes renováveis (por exemplo, energia hidrelétrica) significa que as emissões de CO2 

associadas à produção da eletricidade necessária para alimentar os ônibus elétricos são 

menores, ao contrário dos países que dependem de fontes que geram maiores emissões. A 

combinação desses dois fatores – a maior eficiência energética dos BEBs e a baixa 

intensidade de carbono da rede elétrica brasileira – sugere que o aumento da implementação 

desses ônibus pode levar a reduções maiores das emissões de CO2 e contribuir para a 

descarbonização do setor de transporte brasileiro (Slowik et al., 2018). 

As preocupações com a saúde pública e com a redução do ruído sonoro nas cidades 

vêm influenciando a sociedade para melhorar a qualidade de vida. Essa redução da poluição, 

apontada pelos entrevistados, ajuda na redução de custos no atendimento à saúde pública e 

isso atualmente não entra como ganho no cálculo da implantação do ônibus elétrico. 

De acordo com “um estudo de saúde e sustentabilidade do professor Paulo Saldiva... essas 

pesquisas que eles estão fazendo em função da poluição pelas emissões de NOX, CO2 etc, material 

particulado fino... Porque está aumentando o problema da população com relação a todo o sistema 

respiratório” (PP1). 

Os poluentes locais cujos efeitos são percebidos apenas nas proximidades das áreas 

onde são emitidos, afetam a qualidade de vida da população das grandes cidades, por agir 
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sobre o organismo das pessoas e a saúde pública, bem como sobre o meio ambiente urbano 

em geral. Os inventários de emissões de poluentes da região metropolitana de São Paulo 

(RMSP), assim como de outras regiões metropolitanas e do país como um todo, nos mostram 

que, dentre os cinco principais poluentes atmosféricos emitidos pelos veículos, três são 

fortemente afetados pela frota de veículos pesados a diesel (MP, CO2 e NOx) (Branco & 

Martins, 2009). 

Uma transição tecnológica completa não acontecerá da noite para o dia. No mundo, a 

transição para ônibus elétrico a bateria vai levar um tempo, mesmo nas melhores 

circunstâncias. Enquanto isso, o simples aperto dos padrões de emissão em ônibus 

convencionais teria efeitos dramáticos e imediatos na qualidade do ar em cidades onde os 

novos ônibus não são atualmente obrigados a atender aos padrões de emissões de classe 

mundial (Miller, 2017). 

Pelos dados apresentados das categorias de operadores, fabricantes e poder público, 

podemos verificar uma indicação de dois itens que se destacam nas entrevistas: Políticas 

Públicas voltadas para ajudar na implantação de ônibus elétricos ou menos poluentes e o 

financiamento dessa tecnologia que num primeiro momento é mais cara do que os ônibus a 

diesel. 

Podemos verificar também nas entrevistas que ainda não se tem o melhor modelo ou 

único modelo de implantação para redução dos gases poluentes, o ônibus elétrico a bateria é 

uma opção, mas existem outros modelos que, por um período intermediário, se tornariam 

viáveis até a adoção do elétrico a bateria. Também vale ressaltar que o Trólebus, considerado 

por muitos uma tecnologia ultrapassada, pode vir a ser uma solução a curto e médio prazo. 

Podemos observar que essa tecnologia vem sendo aprimorada e automatizada, e juntamente 

com as baterias conseguiria resolver o problema de alimentação durante o percurso dos 

ônibus. 

Outro ponto identificado foi o financiamento ou redução de impostos, porém o 

município não tem tantas ferramentas para fazer essas concessões. Isso está no âmbito 

estadual ou até mesmo federal, portanto o envolvimento do poder público terá que ser de 

esferas maiores para uma eficiente implantação em curto prazo. 

Uma das principais barreiras à transição para tecnologias de ônibus elétrico a bateria 

são as maiores despesas de capital para essas tecnologias em relação aos ônibus 

convencionais a diesel. A avaliação de base assume que o preço de compra de um BEB foi 

1,75 maior do que o de um ônibus a diesel. Elevar essa relação para 2, como foi feito no caso 

do BEB de alta sensibilidade, resulta em um aumento de 7% no custo total de propriedade 
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(CTP) estimado para o ônibus BEB. Mesmo considerando o preço de compra mais alto, o 

CTP para o BEB, neste caso, ainda, e aproximadamente 3% mais baixo que o CTP para o 

ônibus a diesel, e aproximadamente o mesmo que o CTP para o HEB a diesel. O caso de baixa 

sensibilidade ao preço do BEB considera um preço de compra incremental para o BEB de 1,3 

em relação ao preço de compra do diesel. Isso reflete as projeções de redução nos preços de 

compra nos próximos 10 anos como resultados da queda nos preços das baterias (CARB, 

2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o foco de demonstrar os fatores que podem facilitar ou dificultar a 

introdução do ônibus elétrico na cidade de São Paulo, por meio de pesquisas em artigos 

nacionais e internacionais e entrevistas com especialistas das áreas envolvidas na tomada de 

decisão para implantação de ônibus elétrico a bateria. 

As entrevistas consideraram os principais setores responsáveis pelo transporte 

coletivo da cidade: o poder público, as operadoras de ônibus e os fabricantes do chassi do 

ônibus. A intenção foi identificar as barreiras e os facilitadores que influenciam na 

implantação do ônibus elétrico, na visão de cada um dos setores. 

Foi verificado por meio dos resultados que o valor de aquisição do ônibus elétrico é 

superior ao do ônibus a diesel, informado nas entrevistas pelos fabricantes, chegando a ser 

aproximadamente o dobro, além da infraestrutura que se deve criar tanto no interior das 

garagens quanto no trajeto das linhas operadas pelos ônibus. Isso faz com que a implantação 

da tecnologia de ônibus elétrico tenha um investimento maior que o ônibus convencional. 

Levando em conta esse fato, a necessidade de financiamentos ou de isenções fiscais, pode ser 

tanto uma barreira com um facilitador para adesão da tecnologia do elétrico. 

A política pública, no atual momento que a sociedade vive, tem que ser mais 

participativa na exigência de implementar essa nova tecnologia, criando leis e 

regulamentando as novas concessões. O poder público deve se preparar, em médio prazo, para 

incentivar os operadores a aderirem à tecnologia de ônibus elétrico através de incentivos 

fiscais, como redução do ICMS dos veículos. 

Outro ponto importante levantado nesse trabalho foi a identificação de um 

componente da tecnologia que ainda não está pronto para o mercado atual, que é a bateria. 

Podemos analisar que, pelas altas quilometragens que os ônibus percorrem diariamente, a 

capacidade das baterias não permite que todo o percurso seja realizado com uma única carga, 

portanto a solução de aumentar a quantidade de baterias leva à inviabilização, através do 

custo, da implantação dos ônibus elétricos. Além das baterias temos o processo de recarga 

que, para atender a essa dificuldade de armazenamento da bateria, precisa ser implementado 

dependendo do tipo de operação que o ônibus irá executar. Com isso o custo da estrutura de 

recarga pode impactar na implantação do ônibus elétrico. 

Foi verificado que a tecnologia do ônibus elétrico realmente ajuda na redução de 

emissões de poluentes, isso foi comentado por todos os entrevistados e demonstrado por 

vários artigos pesquisados, que a sociedade está preocupada com a saúde pública e não só 
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com as questões financeiras e políticas do mercado. Existe uma consciência nos setores do 

transporte público coletivo, através de seus responsáveis que as emissões são um problema 

global e que deve ser combatido, e, inclusive, estão em busca de novas tecnologias para 

conseguir essas reduções nas emissões dos gases.  

Em uma das entrevistas foi levantado um ponto que parece importante, mas que não 

foi muito explorado. Essa tecnologia é nova e será necessário pessoal qualificado para operar 

e dar manutenção nesses ônibus elétricos que começam a operar. Esse veículo é totalmente 

diferente dos ônibus convencionais a diesel atuais, o elétrico tem características e 

funcionalidades que precisam de pessoal especializado e que hoje uma operadora de ônibus 

ainda não tem.  

Com essa preocupação, poderão ser geradas duas possibilidades nessas empresas: 

uma é a capacitação do pessoal de manutenção que hoje já está na operadora; outra é a 

substituição desse pessoal atual das empresas por técnicos especializados do mercado.  

Com os dados desse trabalho os gestores municipais, operadores de ônibus e outros 

interessados poderão ser auxiliados na estratégia e no planejamento de ações para a 

estruturação de projetos que implementem ônibus elétricos nas cidades. Os dados aqui 

apresentados são opiniões de especialistas de suas áreas que podem orientar ações mais 

práticas na adoção de veículos com o propósito de redução de emissões de poluentes. 

As coletas de dados levantados aqui tiveram um foco de identificar facilitadores e 

barreiras para a implantação de ônibus elétrico, portanto, não teve a pretensão de ser um 

estudo completo que demonstre o que deve ser feito para implantar um veículo elétrico. 

Pelo fato de o trabalho ser sobre a utilização de ônibus elétrico em São Paulo, foi 

possível demonstrar que a cidade de São Paulo está caminhando com uma mentalidade de 

melhoria social e ambiental em várias áreas que são responsáveis pelo transporte público. Mas 

o mesmo não foi verificado em outras cidades, pelos levantamentos bibliográficos realizados. 

Com isso, neste trabalho não temos uma visão mais ampla sobre outras realidades. 

Este trabalho teve algumas limitações, por exemplo, a quantidade de entrevistas 

realizadas por setores; poderiam ter sido feitas mais entrevistas para obter melhor 

entendimento do mercado sobre os ônibus elétricos. Durante o levantamento dos dados 

secundários e a realização das entrevistas, foram identificados outros dois setores que devem 

ser analisados: o setor de distribuição e geração de energia e a academia. Esses dois setores 

podem dar outra visão sobre o tema. 

Como pesquisas futuras, podem ser realizados estudos de outras cidades que tenham 

uma infraestrutura ou uma dinâmica de transporte diferente. Outro ponto foi o foco desse 
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trabalho em ônibus elétrico e todos os entrevistados comentaram sobre o híbrido como uma 

possibilidade mais atual. 

Novos estudos sobre esse tema devem considerar outros autores que não foram 

utilizados nessa pesquisa, por exemplo, as distribuidoras de energia e a área acadêmica, que 

podem contribuir com a experiência da distribuição da energia e com a evolução da tecnologia 

respectivamente.  
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APÊNDICE 1: ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

Questionário A (Poder Público): 

Qual a importância da redução das emissões dos gases poluentes na sua visão? 

Quais as prioridades que o poder público está pensando para a mobilidade urbana? 

O que está sendo pensado como melhorias no transporte público para os deslocamentos das 

pessoas? 

Na visão do poder público, quais são os facilitadores para a implantação de ônibus elétricos? 

Na visão do poder público, quais são as dificuldades para implantação de ônibus elétrico na 

cidade São Paulo? 

Você teria alguma outra informação para complementar essa pesquisa? 

 

Questionário B (Fabricantes): 

No que a empresa está investindo para novas tecnologias de ônibus? 

Qual a autonomia real dos ônibus elétricos para o modelo de transporte da cidade de São 

Paulo? 

Qual a relação de custo benefício dos ônibus elétricos em relação aos ônibus convencionais? 

Na visão das empresas fabricantes de ônibus, quais são os facilitadores para adoção dos 

ônibus elétricos na cidade São Paulo? 

Na visão das empresas fabricantes de ônibus, quais são as dificuldades de implantação do 

ônibus elétrico? 

Você teria alguma outra informação para complementar essa pesquisa? 

 

Questionário C (Operadoras): 

Com as leis de redução de emissão de gases poluentes como a empresa está se planejando 

para modificação da frota? 

Qual a expectativa de tempo da empresa em fazer a troca dos ônibus atuais? 

Quais são os grandes custos atuais para operação dos ônibus? 

Na visão da empresa de ônibus, quais são os facilitadores para implantar os ônibus elétricos 

na sua frota? 

Na visão da empresa de ônibus, quais são as dificuldades de implantação do ônibus elétrico? 

Você teria alguma outra informação para complementar essa pesquisa? 


