
53

Mobilidade elétrica: o ônibus 
elétrico aplicado ao 
transporte público no Brasil

Gregório Costa Luz de Souza Lima
Pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e 
Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ceri). 
Mestrando do Programa de Engenharia de Transportes – 
PET- Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail: gregorio.lima@fgv.br 

Gabriel Lassery Rocha da Silva
Mestrando do Programa de Engenharia de Transportes – 
PET- Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail: gabriel.lassery@poli.ufrj.br

Genezio dos Santos Albuquerque Neto
Mestrando do Programa de Engenharia de Transportes – 
PET- Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail: genezioalbuquerque@hotmail.com

Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com 
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Capes. Código de financiamento 001.

ELETROMOBILIDADE

AN P

Segundo o Ipea (2016), cerca de 85% da população brasileira vive em 
centros urbanos, sendo que somente 36 cidades possuem mais de 
meio milhão de habitantes, além de 40 regiões metropolitanas conso-
lidadas, nas quais vivem mais de 80 milhões de pessoas. Dado este 
cenário de rápida urbanização e metropolização, a pressão sobre as 
infraestruturas urbanas é cada vez maior e estas, portanto, deverão 
passar por consideráveis transformações para criarem condições de 
vida sustentáveis para seus habitantes.

Ao longo do século XX, a concentração de dióxido de carbono na 
atmosfera teve um aumento de 278 partes por milhão (nível pré-
industrial) para 396 partes por milhão em julho de 2014. Segundo 
previsões, a tendência é que este valor, comparado ao do ano 2000, 
cresça entre 25% e 90% até 2030, representando um aumento de 3°C 
na temperatura global até o fim do século (Adheesh et al., 2016). O 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC) afirma que 
mesmo um pequeno aumento na temperatura do planeta de 1-2,5°C 
poderia induzir a graves impactos em todos os âmbitos de vida na 
Terra, como redução da produtividade de culturas tropicais, e levar a 
um aumento do risco de fome e disseminação de doenças sensíveis 
ao clima (Adheesh et al., 2016).
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De acordo com o Ipea (2011), o transporte motorizado baseado em 
combustíveis fósseis assumiu papel predominante nos deslocamen-
tos cotidianos da população brasileira, respondendo por grande parte 
das emissões de poluentes nos grandes centros urbanos. Segundo 
dados da ANTP (2016), mais de 93% das viagens motorizadas no 
Brasil são feitas por modalidades baseadas em energia derivada do 
petróleo. Isso pode se refletir no quadro apontado pela EPE (2016) em 
que o setor de transportes foi responsável por 42% das emissões de 
CO2 associadas a matriz energética brasileira no ano de 2015.

Nesse contexto, algumas cidades estão sofrendo com os altos níveis 
de poluição atmosférica urbana provocada pelos transportes, dentre 
elas São Paulo, onde quatro mil pessoas morrem por ano por proble-
mas causados pela poluição do ar, gerando despesas de US$ 1,5 
bilhão ao Estado (Vaz et al., 2015). Assim, como forma de combater o 
aumento dos níveis de poluição atmosférica e consequentemente suas 
externalidades negativas, o Brasil se comprometeu, na 21ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP21), a reduzir em 
43% as emissões de gases do efeito estufa até 2030. O objetivo do 
acordo, conhecido como Acordo de Paris, é reduzir as emissões de 
gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera de forma a manter o aqueci-
mento global abaixo de 2°C. Em razão da amplitude desse desafio, é 
imprescindível que o setor de transporte urbano se adapte ao cresci-
mento demográfico sem aumentar os níveis de poluição.

Uma vez que o setor de transportes é um dos maiores responsáveis 
por emissões de CO2 no Brasil e a proporção de viagens por modali-
dades que se utilizam da queima de combustíveis fósseis é bastante 
elevada no país, a eletrificação dos veículos rodoviários surge como 
uma opção relevante para superar o problema da poluição atmosféri-
ca. Entretanto, deve-se destacar que, para que os benefícios da ele-
trificação extensiva dos transportes sejam reais, a energia elétrica que 
os alimenta deve ser proveniente de fontes de energia limpas e reno-
váveis. Neste sentido, a eletrificação se mostra ainda mais pertinente, 
uma vez que 74% da energia elétrica brasileira é dessas fontes (Aneel, 
2018) e o país ainda apresenta grande potencial para o desenvolvi-
mento de energia eólica e solar.

Deve-se destacar que a eletrificação do transporte urbano não é uma 
abordagem nova, contudo as tecnologias usadas atualmente são. Os 
modos de transporte elétricos sem as limitações das pistas de bon-
des e das linhas elétricas dos trólebus se tornou uma das mais atrati-
vas soluções em termos de eficiência, cobertura e versatilidade. 
(Varga et al., 2016).  Apesar da maior flexibilidade operacional dos 
motores a combustão interna, a eficiência energética dos motores 
elétricos se mostra bastante superior. De forma mais específica, os 
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motores inteiramente elétricos possuem eficiência total em torno de 
59% a 62%, enquanto os de combustão interna, de 17 a 21% (Vaz et 
al., 2015). Por esta razão, Bloomberg New Energy Finance (2018) 
aponta que, em algumas configurações, os veículos elétricos já se 
mostram mais baratos que os veículos de combustão interna quando 
se avalia o custo total de propriedade.

Para a transição para um futuro de veículos rodoviários eletrificados, 
o World Economic Forum (2018) recomenda um plano de ação base-
ado em três princípios; (i) uma abordagem multistakeholders (planeja-
dores urbanos, de transportes, setor elétrico, decisores políticos etc.) 
e que considere as especificidades de cada localidade, (ii) instalação 
de infraestruturas de carregamento, essenciais hoje enquanto se 
antecipa as transformações da mobilidade urbana; e (iii) priorização 
da eletrificação de veículos de alta utilização. A priorização deste tipo 
de veículos, isto é, veículos de transporte de carga, táxis, mobility-as-
a-service e transporte público, é explicada pelo fato destes represen-
tarem o maior volume de quilômetros rodados. Apesar dos veículos 
particulares ainda representarem uma porção significativa da frota 
veicular, estes estão em operação menos de 5% do tempo.

Dessa forma, impulsionadas pela crescente preocupação com a qualida-
de do ar no meio urbano, pelas emissões de gases do efeito estufa e pela 
economia potencial dos custos operacionais dos veículos elétricos, cida-
des em todo o mundo iniciaram a eletrificação dos ônibus nas suas redes 
de transporte público. Cidade do Cabo, Copenhague, Hamburgo, Los 
Angeles, Nova York, Oslo, Rugao (China), Amsterdã e São Francisco 
concordaram em adotar ônibus de “emissão zero” em suas frotas de 
transporte público até 2022 e, assim, zerar as emissões dos seus ônibus 
urbanos (Carter e Varghese, 2017). Entretanto, apesar destes motivado-
res e de algumas cidades já terem iniciado o processo, a transição para 
uma frota elétrica nos transportes públicos ainda apresenta algumas 
barreiras. Dentre elas destacam-se o alto custo de investimento inicial 
dos ônibus elétricos frente aos movidos a diesel e a incerteza quanto ao 
valor residual do veículo (bateria) após o fim da vida útil.

Este artigo, portanto, tem como tema central a eletrificação do trans-
porte público no Brasil e como objetivo principal apresentar as pers-
pectivas para essa eletrificação, seus principais aspectos e barreiras. 
Para isso, o trabalho é divido em quatro seções além desta introdu-
ção. A seção de número dois, em que são apresentados os detalhes 
a respeito da tecnologia veicular; a seção três, dedicada a apresentar 
os aspectos ambientais e econômicos da eletrificação do transporte 
público; a quarta seção, na qual são evidenciadas as barreiras de 
implementação desta tecnologia no transporte público e, por último, 
a seção dedicada às considerações finais do trabalho.
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TECNOLOGIA VEICULAR

Os veículos eletrificados podem ser separados em primeira mão em 
totalmente elétricos ou híbrido-elétricos. Esta seção tem como objeti-
vo abordar, de maneira breve, cada uma dessas tecnologias.

Veículos totalmente elétricos

Os veículos totalmente elétricos utilizam a eletricidade armazenada 
nas baterias embarcadas para a alimentação do motor elétrico de 
tração ou propulsão. Essas baterias são recarregadas conectando o 
veículo a carregadores externos ou na rede.

Uma vez que não há combustão na operação, emitem zero gases do 
efeito estufa na sua operação e uma quantidade significativamente 
menor de material particulado, este proveniente somente do atrito de 
peças mecânicas e do pneu com o solo. Possuem menos peças do 
que um veículo convencional, o que também facilita e diminui o custo 
de manutenção. A seguir são apresentados os principais componen-
tes dos sistemas integrantes dos veículos totalmente elétricos.

Trem de força

O trem de força é responsável por converter a energia elétrica contida 
nas baterias em energia mecânica e, na frenagem, converter parte da 
energia cinética novamente em eletricidade. É composto principal-
mente pelo motor elétrico de tração ou propulsão, pelo cardan e dife-
rencial ou conjunto eixo-hélice e pelos conversores e inversores auxi-
liares. De acordo com Krithika e Subramani (2018), os modelos mais 
utilizados de motores são os de corrente contínua, imã permanente 
síncrono, indução e relutância variável. Os motores elétricos são 
capazes de fornecer seu torque nominal quando ainda se encontram 
em rotações muito baixas, fato esse que implica em uma aceleração 
muito maior em veículos elétricos do que nos convencionais.

Baterias

De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, os 
tipos mais comuns de baterias utilizados em veículos elétricos são as 
de íons de lítio, as de níquel-hidreto metálico e as de chumbo ácido.

As baterias de íons de lítio são as mais utilizadas por disporem de 
grande energia específica e alta eficiência na operação. Podem ser 
recicladas, porém com custos ainda elevados.

Já as baterias de níquel-hidreto metálico possuem grande vida útil em 
ciclos e também são amplamente utilizadas em veículos elétricos, 
porém o seu alto custo, grande autodescarga e quantidade de calor 
gerada em altas temperaturas ainda limitam a tecnologia.
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As baterias de chumbo ácido são as mais antigas no meio automo-
bilístico. São baratas e podem ser projetadas para fornecer altas 
potências instantâneas, porém a sua baixa densidade de energia e 
vida útil as descartam para a utilização em larga escala em veículos 
eletrificados.

Estima-se que a vida útil de uma bateria em veículos elétricos dura de 
8 a 10 anos, quando aproximadamente 20% da sua carga máxima é 
perdida (Hu et al., 2017). Após esse período, as mesmas podem ser 
recicladas ou utilizadas em outras atividades que demandem menos 
energia, como bancos de baterias para armazenagem de energia solar 
por exemplo.

Sistemas auxiliares

Em um veículo convencional, muitos dos sistemas auxiliares estão 
diretamente acoplados ao motor de combustão interna. Dentre eles 
pode-se citar o sistema pneumático para a suspensão do veículo e 
controle das portas, o sistema de direção hidráulica e o compressor 
do ar condicionado. Em um veículo eletrificado, cada um desses sis-
temas pode necessitar um motor elétrico independente de menor 
porte para o correto funcionamento do mesmo, uma vez que as rota-
ções e potências nominais são, em geral, diferentes. Um grande desa-
fio da eletrificação é a instrumentação e controle de cada um desses 
sistemas para que possam operar de maneira eficiente e transparente 
ao motorista.

Conversores e inversores de potência

O banco de baterias embarcado fornece energia na forma de corrente 
contínua e em uma determinada tensão de projeto. Em geral, os 
motores elétricos de tração/propulsão e dos sistemas auxiliares e o 
carregador do veículo no caso de veículos plugáveis funcionam com 
corrente alternada e em tensões que podem ser diferentes das do 
banco de baterias. É papel dos inversores transformar a corrente con-
tínua vinda das baterias em corrente alternada e ajustar a tensão para 
o equipamento em questão. Outros sistemas funcionam nativamente 
em corrente contínua, como por exemplo o controle de integração 
dos sistemas e acessórios de hotel (luzes, tomadas usb, rádio etc.), 
porém também em tensões que podem ser diferentes das do banco 
de baterias. É papel dos conversores ajustar a tensão para o correto 
funcionamento desses sistemas. Cada vez mais dispositivos eletrôni-
cos de potência são utilizados em veículos elétricos. Assim, o desen-
volvimento de conversores e inversores de potência cada vez mais 
compactos com grande eficiência e confiabilidade tem se tornado um 
grande desafio (Krithika e Subramani, 2018).
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Veículos híbridos elétricos

Os veículos híbridos-elétricos dispõem de um ou mais extensores de 
autonomia embarcados além dos elementos existentes em veículos 
totalmente elétricos descritos anteriormente. De acordo com 
Gebrehiwot e Van den Bossche (2015), alguns dos principais benefí-
cios desta categoria são:

Maior eficiência na operação, quando comparado a um modelo de 
veículo convencional, movido a motor de combustão interna.
Modo silencioso de operação, utilizando somente o motor elétrico.
Funcionamento como gerador estacionário para alimentação de 
instalações ou de outros veículos.
Redução no tamanho dos componentes: uma vez que as baterias 
também atuam como buffers para picos de potências instantâneas, 
os extensores de autonomia podem ser dimensionados de acordo 
com as potências médias.

Estes podem ser classificados quanto ao tipo de extensor de autono-
mia e ao arranjo da hibridização.

Extensores de autonomia

Extensores de autonomia são sistemas embarcados capazes de gerar 
energia durante a operação, recarregando as baterias e consequente-
mente estendendo a autonomia do veículo. Os principais modelos 
existentes são:

Pilhas a combustível: convertem, através de processos eletroquími-
cos, a energia química contida no hidrogênio armazenado sob alta 
pressão em tanques embarcados em energia elétrica. Krithika e 
Subramani (2018) apontam as pilhas a combustível de membrana de 
troca de prótons como as mais indicadas para usos automotivos.
Grupo motor-gerador: sistema composto de um motor a combus-
tão interna acoplado a um motor elétrico funcionando como gera-
dor. O motor a combustão interna pode ser alimentado por diversos 
tipos de combustível, como a gasolina, o diesel e o gás natural 
comprimido. Uma vez que o motor a combustão interna não está 
diretamente acoplado ao movimento do veículo, ele pode funcionar 
em regime estacionário e em sua rotação e torque de maior eficiên-
cia global, garantindo um menor consumo de combustível 
(Gebrehiwot e Van den Bossche, 2015).
Motores a combustão interna: são alimentados pelo tanque de 
combustível ou cilindros de gás natural e podem funcionar ao 
mesmo tempo que o motor elétrico para ampliar a potência instan-
tânea do veículo, ou individualmente ao motor elétrico, no caso de 
o regime de operação ser mais eficiente.
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Flywheel e/ou supercapacitores: restauram energia cinética da fre-
nagem na forma de energia mecânica (flywheel) ou energia elétrica 
(supercapacitor). Seu diferencial é a capacidade de liberar a energia 
em grandes potências instantâneas por curtos períodos de tempo 
durante a aceleração (Kafalis e Karlis, 2016). Não apresentam res-
trições em sua instalação quanto ao layout de hibridização. No 
caso do flywheel, a energia armazenada é linearmente proporcional 
à sua massa e quadraticamente proporcional à sua velocidade 
angular (Capata, 2018). Como este é tipicamente montado sobre 
rolamentos convencionais, a sua velocidade angular é limitada em 
poucos mil rpm. Dessa forma, o armazenamento de grandes quan-
tidades de energia através desse sistema aumenta o tamanho e o 
peso bruto total do veículo, podendo reduzir o espaço interno e 
prejudicar o desempenho do mesmo em circuitos com aclives.

Deve-se destacar, contudo, que em percursos com baixa necessida-
de de frenagens, como rodovias, as vantagens relativas à recuperação 
de energia diminuem a eficiência do veículo híbrido. Dessa forma, tais 
veículos se aproveitam melhor deste sistema em percursos com um 
maior número de frenagens, que é o caso do transporte urbano.

Arranjo

De acordo com o arranjo dos extensores de autonomia, os sistemas 
híbridos podem ser divididos em série, paralelo ou série-paralelo.

Série: o motor elétrico é responsável por tracionar ou propulsionar 
o veículo. A energia para a sua alimentação pode se originar das 
baterias ou do extensor de autonomia. Tanto os extensores de 
autonomia que utilizam pilhas a combustível quanto os que utilizam 
grupos de motor-gerador podem se encaixar nessa categoria.
Paralelo: tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico 
podem tracionar ou propulsionar o veículo, ao mesmo tempo, ou 
individualmente.
Série-paralelo: apresenta as características de ambos os sistemas, 
série e paralelo.

Na seção a seguir serão apresentados os aspectos ambientais e eco-
nômicos da introdução dos ônibus elétricos no transporte público.

ASPECTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS

Esta seção tem como finalidade apresentar os aspectos ambientais e 
econômicos dos ônibus elétricos. Para tal, estes aspectos são apre-
sentados em três subitens, (i) redução da poluição do ar, (ii) redução 
da poluição sonora e (iii) aspectos econômicos.
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Redução da poluição atmosférica

Segundo o Ipea (2011), pode-se classificar a poluição veicular em 
duas categorias, de acordo com a abrangência dos seus impactos. A 
poluição local, que causa danos no entorno onde o serviço de trans-
porte é realizado, e os poluentes globais, que impactam o planeta 
como um todo. Dentre os poluentes locais nocivos à saúde e que 
degradam o ambiente urbano estão: materiais particulados (MP), óxi-
dos de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2) que podem se 
apresentar na forma de fuligem que sai dos escapamentos dos veícu-
los, freios, pneus e superfície viária. Por outro lado, os poluentes 
globais são gases expelidos na atmosfera e que contribuem para o 
aquecimento global. É o caso do dióxido de carbono (CO2), um impor-
tante gás causador do efeito estufa (GEE).

Apesar dos veículos totalmente elétricos serem considerados veículos 
de emissão zero, esta afirmação não necessariamente é válida quan-
do se considera toda a cadeia de fornecimento de energia elétrica. 
Isso porque a energia que abastece o veículo pode não vir de uma 
fonte limpa (Ajanovic e Haas, 2016). Nesse sentido, a expectativa na 
redução de gases poluentes é muito maior sobre veículos totalmente 
elétricos e alimentados por fontes de energia limpa.

Wu e Zhang (2017) avaliam a capacidade dos veículos elétricos de 
reduzirem as emissões de gases poluentes pela substituição de veí-
culos de combustão interna por veículos completamente elétricos e 
híbridos. Tal avaliação considera o método well-to-wheel (da fonte a 
roda) para identificar a quantidade de CO2 e outros poluentes emiti-
dos por cada kWh gerado, considerando a matriz energética de cada 
país e respectivas perdas energéticas de transmissão. Dentre os 
Brics, o Brasil aparece como o país com o maior potencial de redução 
de CO2 e NOx devido à grande participação de energia hidroelétrica 
na sua matriz. Por outro lado, os MP e SO2 apresentam um leve incre-
mento em relação aos veículos de combustão interna. Isto acontece 
devido à produção de MP e SO2 no processo de geração de energia 
ser superior à da operação veicular. Entretanto, deve-se ressaltar que 
tais poluentes, classificados como poluentes locais, serão emitidos 
nas proximidades das usinas geradoras de energia, distantes das 
regiões mais densamente povoadas (centros urbanos) e por poucas 
fontes (diferentemente de uma frota de veículos). Ademais, Wu e 
Zhang (2017) pontuam que a tecnologia para redução de poluentes 
atmosféricos locais (MP e SO2) é madura atualmente e existem van-
tagens devido à economia de escala.

A seguir serão quantificadas as possíveis variações nas emissões de CO2 
e MP10 (material particulado inferior a 10 micrômetros) na substituição da 
frota de ônibus urbanos e micro-ônibus por modelos elétricos.
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Variações nas emissões de CO2

De acordo com o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por 
Veículos Automotores Rodoviários de 2013 (Ministério do Meio 
Ambiente et al., 2013), as emissões de CO2 provenientes do modo 
rodoviário para o ano de 2012 podem ser divididas por categorias de 
veículos. Tal divisão é apresentada na figura 1. Observa-se que ônibus 
urbanos e micro-ônibus são responsáveis por 9% do total de emis-
sões, isto é, 19,08 milhões de toneladas de CO2.

Figura 1 
Emissão de CO2 no modo rodoviário dividida entre as categorias de 
veículos circulantes – 1980 a 2012

Fonte: Ministério do Meio Ambiente et al., 2013.

Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente et al. (2013), o consumo 
de diesel para ônibus urbano e micro-ônibus no ano de 2012 foi de, res-
pectivamente, 5.377 x 10³ m³ e 1.320 x 10³ m³, com um consumo espe-
cífico de 224 g de diesel para cada kWh de energia gerada, nas duas 
categorias. A densidade relativa do diesel combustível é definida entre os 
intervalos de 0,835 a 0,845 (Petróleo Brasileiro S. A., 2018). Para fins de 
comparação, utilizou-se o valor médio de 0,84. Dessa forma, somando o 
total de diesel em m³ consumido e transformando para gramas, é possí-
vel calcular qual o equivalente em MWh por todo o diesel consumido 
para as categorias selecionadas, de acordo com a equação 1:

 (5377.106 + 1320.106).103.0.4  
= 25,114 milhões de MWh (eq. 1)

 224

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
quantidade de CO2 emitido para geração de cada MWh no Brasil no 
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ano de 2012 foi de 0,0653. Esse fator considera as usinas operantes 
neste tempo e a proporção de geração de cada uma delas. Ao multi-
plicar o valor obtido da energia utilizada para movimentar essas duas 
categorias (ônibus urbano e micro-ônibus) pelo fator de emissões, 
chega-se a um total de 1,64 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, a 
substituição dos ônibus e micro-ônibus por modelos elétricos, consi-
derando toda a geração de energia para carregamento desses ônibus, 
garantiria uma redução de 17,44 milhões de toneladas de CO2 (91,4%) 
para o ano de 2012.

Vale notar que a eficiência dos veículos com motores a combustão 
interna a diesel é inferior à dos veículos elétricos, ou seja, a quantida-
de de energia elétrica necessária tenderia a ser ainda menor, amplian-
do ainda mais as diferenças nas emissões.

Variações nas emissões de MP10

A emissão de material particulado dividida por categorias de veículos 
diesel pode ser observada na figura 2 para os anos de 1980 a 2012 
(Ministério do Meio Ambiente et al., 2013).

Figura 2 
Emissão de material particulado (MP10) no modo rodoviário dividida entre 
as categorias de veículos circulantes – 1980 a 2012

Fonte: Ministério do Meio Ambiente et al., 2013.

Para o ano de 2012, emissões de material particulado nas categorias 
micro-ônibus e ônibus urbanos são da ordem de 4,9 milhares de tone-
ladas. Segundo Wu e Zhang (2017), emite-se aproximadamente 0,31 
gramas de MP10 para cada kWh de energia elétrica gerada no Brasil. 
Utilizando o valor apresentando na equação 1 de consumo brasileiro 
de diesel no ano de 2012 (25.114 milhões de MWh em energia), mul-
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tiplicando-se o fator de emissão do Brasil pela quantidade de energia 
demandada em 2012 obtém-se a equação 2.

(25,114.109 x 0,31)  
= 7,79 milhares de toneladas (eq. 2)

 109

Ou seja, a produção de energia elétrica para alimentar a frota de 
micro-ônibus e ônibus urbanos elétricos emitiria 58,9% mais material 
particulado do que a própria combustão do diesel. Contudo, como 
mencionado anteriormente, este poluente local seria emitido distante 
dos centros urbanos e por fonte de energia concentrada, facilitando a 
sua captura e apresentando economias de escala.

Redução da poluição sonora

Além da redução da poluição atmosférica, os motores elétricos, por 
serem mais silenciosos do que os de combustão interna, apresentam 
grande potencial para reduzir a poluição sonora nos grandes centros 
urbanos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o barulho 
como um poluente e, desde 2003, o reconhece como o terceiro mais 
danoso à saúde, atrás da poluição do ar e da água. Segundo a própria 
OMS, a principal causa de ruído nas grandes cidades é o trânsito e 
seus efeitos e, de acordo com Méline et al. (2013), vão além da perda 
de audição, provocando distúrbios de sono, cardiovasculares, men-
tais e psicológicos, como cefaleia, ansiedade, depressão, até proble-
mas de cognição em crianças.

Portanto, além dos benefícios para a população em geral e para o 
usuário de transporte público, os operadores também se beneficiam 
do menor índice de ruídos dos ônibus elétricos. Ao oferecerem um 
serviço mais silencioso e com menos vibrações, a qualidade do servi-
ço é majorada e o conforto dos usuários ampliado, atraindo assim um 
maior número de clientes e mais receita. Além disso, graças ao menor 
número de peças dos ônibus elétricos, estes necessitam de menos 
manutenção e ficarão menos tempo imobilizados, melhorando a ope-
ração do serviço.

Aspectos econômicos

Embora os custos de energia correspondam a uma pequena parcela 
do custo total de transportes, altos preços de combustíveis fósseis 
e baixos preços de eletricidade podem vir a motivar a troca por ôni-
bus elétricos. Espera-se que os preços do petróleo cresçam nas 
próximas décadas, devido ao incremento nos custos de exploração 
do petróleo em regiões não convencionais (xistos e areias petrolífe-
ras). Ademais, a crescente demanda por petróleo na China e na Índia 
poderá provocar aumentos regulares nos preços devido à escassez 
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de oferta. O preço da eletricidade também é suscetível a aumento, 
porém espera-se um aumento inferior ao preço do petróleo. As polí-
ticas de carbono provocarão um custo adicional nos combustíveis 
fósseis e o efeito global das alterações nos preços estimulará a ele-
trificação e o uso de veículos mais eficientes em termos de consumo 
de combustível (Dijk et al., 2013).

Apesar dos ônibus elétricos apresentarem alto custo, menor auto-
nomia operacional e necessidade de infraestrutura de carrega-
mentos, quando se analisa o custo total de propriedade (total cost 
of ownership), calculado através da equação 3, os veículos elétri-
cos, de forma geral, ainda são mais caros que os a combustão 
interna, principalmente em razão dos custos de investimento 
(Hagman et al., 2016):

TCO =
  (IC + REG) × )  

+ PfFI + 
 CO&M 

 (reais/100 km) (eq. 3) 
 skm  skm

em que
TCO - custo total de posse
IC = custos de investimentos

REG = taxa de registro
 = fator de recuperação do capital

skm = quantidade de quilômetros rodados por ano
Pf = preço de energia incluindo taxas
FI = consumo de energia dos veículos
CO&M = custos de operação dos veículos

Entretanto, ao analisar a equação 3, observa-se que o custo de pro-
priedade cai conforme a quantidade de quilômetros rodados por ano 
aumenta. Neste sentido, Bloomberg New Energy Finance (2018) des-
taca que, em certas combinações de tipos de bateria e carregadores, 
os ônibus elétricos podem apresentar um TCO inferior aos movidos a 
diesel. O estudo analisa quatro tipos de combinações:

Bateria de 350 kWh usando carregamento lento na garagem;
Bateria de 250 kWh usando carregamento lento na garagem;
Bateria de 110 kWh usando carregamento lento na garagem;
Bateria de 110 kWh usando carga lenta na garagem e carregamen-
to sem fio em rota.
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Figura 3 
Comparação do custo total de propriedade dos ônibus elétricos em 
relação aos ônibus a diesel conforme a quilometragem rodada

Fonte: Bloomberg New Energy Finance, 2018.

Considerando a realidade das metrópoles brasileiras em que os ôni-
bus rodam em média 300 quilômetros por dia, utilizar um ônibus com 
bateria de 350 kWh e carregador lento na garagem se torna mais 
barato a partir de 80 mil quilômetros rodados. Isto significa que ônibus 
com baterias de maior capacidade devem ser considerados apenas 
para cidades com média diária acima de 220 quilômetros. Para rotas 
mais curtas ou cidades de médio porte, veículos com baterias de 250 
kWh apresentam TCO inferior ao do ônibus a diesel a partir de 40 mil 
quilômetros anuais, representando 110 quilômetros por dia.

Além disso, de acordo com as previsões de Bloomberg New Energy 
Finance (2018), os preços dos ônibus elétricos se igualarão aos dos 
veículos a diesel até 2030. Até lá, espera-se que o conjunto de bate-
rias nos ônibus elétricos corresponda a apenas 8% do preço total do 
ônibus, isto é, menos do que os 26% em 2016.

Ainda sob o ponto de vista econômico, Bloomberg New Energy Finan-
ce (2018) ressalta que uma das motivações para a adoção dos ônibus 
elétricos é o desenvolvimento da indústria local. A criação de empre-
gos ligados à produção de ônibus elétricos e nas indústrias relaciona-
das ao setor pode ser um ponto de convencimento (Bloomberg New 
Energy Finance, 2018).

BARREIRAS

Apesar dos aspectos ambientais e econômicos apresentados acima 
se mostrarem vantajosos, ainda existem diversos fatores que dificul-
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tam a adoção extensiva dos ônibus elétricos. Esta seção, portanto, 
baseada em revisão da literatura, é dedicada a apresentar as princi-
pais barreiras para sua adoção em larga escala.

Altos custos iniciais de investimento: embora o custo total de proprie-
dade de um ônibus elétrico possa ser inferior ao de um ônibus a die-
sel, o custo total de propriedade nem sempre é o principal critério 
considerado pelos municípios ao tomar uma decisão de compra. Mui-
tas cidades não possuem fundos para investirem em ônibus elétricos 
com custos iniciais mais elevados, mesmo com subsídio do governo. 
Atualmente, este é um dos principais fatores que estão desacelerando 
a adoção dos ônibus elétricos no mundo. Entretanto, existe uma 
oportunidade de as cidades mudarem a forma como adquirem veícu-
los, considerando, além da compra direta, empréstimos, leasing de 
veículos e baterias etc. Os pagamentos de empréstimos ou leasing 
poderiam ser cobertos com economias dos custos operacionais, aju-
dando a adoção mais rápida dos ônibus elétricos (Bloomberg New 
Energy Finance, 2018).

Escalabilidade: a maioria dos ônibus elétricos em operação nos EUA 
e Europa hoje foi comprada utilizando subsídios governamentais a 
nível federal e local. Tal medida não é escalável, isto é, não pode ser 
reproduzida em larga escala.  Portanto, para que esta indústria ama-
dureça, o custo inicial dos ônibus elétricos precisará cair para que 
estes fiquem mais competitivos em relação aos ônibus a diesel. Até 
lá, opções de financiamento como o programa de leasing de baterias 
terão um papel importante na redução dos custos dos ônibus elétri-
cos (Bloomberg New Energy Finance, 2018).

Flexibilidade e experiência operacional: os ônibus elétricos podem ser 
menos flexíveis do que os ônibus a diesel devido à sua autonomia e 
dependência de diferentes opções de carregamento. Isso dificulta 
incorporá-los em rotas de ônibus muito longas ou que operam por 24 
horas. A falta de experiência com a operação de ônibus elétricos em 
escala comercial também é uma barreira para sua adoção no trans-
porte público (Bloomberg New Energy Finance, 2018).

Segundo o Banco Mundial (2017), os operadores de ônibus tendem a 
ser adversos a riscos quando se trata em experimentar novas tecno-
logias de veículos. De acordo com o levantamento do próprio Banco 
Mundial na América Latina, variáveis relacionadas com o desempenho 
dos veículos, como combustível e manutenção, compõem mais de 
2/3 dos custos ao longo do ciclo de vida de um ônibus convencional 
a diesel. Nesse contexto, os operadores que não estão familiarizados 
com a nova tecnologia podem entender a transição para uma frota 
mais limpa como um negócio arriscado.
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Ademais, é importante notar que nem todos os operadores estão em 
pé de igualdade no que diz respeito ao risco tecnológico. Grandes 
operadores experientes estão em posição de pedir a um fabricante 
um ônibus de teste para operar por um longo período de tempo, ou 
até mesmo comprar um par de veículos para fins de teste. Eles tam-
bém podem monitorar de perto os custos operacionais. Os operado-
res menores, entretanto, não possuem a mesma capacidade ou recur-
sos. Nesse sentido, os grandes players experientes são mais 
propensos a serem os primeiros a adotar os ônibus elétricos, enquan-
to os operadores menores e menos experientes precisarão de incen-
tivos extras (Banco Mundial, 2017).

Dificuldade de revenda de veículos usados: os grandes operadores 
de ônibus nas maiores cidades brasileiras em geral preferem redu-
zir seus gastos com manutenção dos veículos e revendê-los para 
cidades de menor porte, mantendo uma baixa idade média da 
frota. Entretanto, são estes mesmos operadores que apresentam 
maior capacidade de suportar os riscos de operar uma nova tecno-
logia. Dessa forma, a facilidade de revenda oferecida pelos veícu-
los a diesel pode ser considerada uma barreira para adoção dos 
ônibus elétricos no país.

Barreiras de entrada no mercado para fabricantes internacionais: pro-
mover a concorrência e a inovação no setor de ônibus é difícil quando 
os fabricantes internacionais lutam para entrar no mercado de um 
país. Em países em desenvolvimento, os baixos custos de mão de 
obra e uma indústria de autopeças estabelecida tornam difícil para as 
fabricantes de veículos do exterior superarem os custos de produção. 
Além disso, os fabricantes com presença local são percebidos como 
mais confiáveis quanto à disponibilidade de peças sobressalentes e 
serviços de manutenção (Banco Mundial, 2017).

Queda do custo da tecnologia: cidades/operadores estão cientes de 
que os custos da bateria estão caindo. Alguns podem estar poster-
gando suas decisões de compra de ônibus elétricos para evitar riscos 
de financiamento associados com a queda de custo de tecnologia. 
Enquanto para algumas cidades isso faça sentido, muitas outras vão 
querer iniciar a transição para ônibus elétricos antecipadamente para 
terem tempo suficiente para atualizações graduais da infraestrutura 
para atender às necessidades de uma frota de ônibus totalmente elé-
trica (Bloomberg New Energy Finance, 2018).

Requisitos de aquisição (Bancos Multilaterais de Desenvolvimento): 
ao financiar programas de ônibus, os Bancos Multilaterais de Desen-
volvimento (MDB) tradicionalmente se concentravam apenas nos 
custos de aquisição, sem levar em conta outros custos incorridos ao 
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longo do ciclo de vida de um veículo e as incertezas associadas. 
Depois de uma análise cuidadosa, o Banco Mundial decidiu alinhar 
sua política de aquisições com as boas práticas comerciais com 
base no princípio de que eles aderem aos princípios de value for 
money – considerando o valor durante todo o ciclo de vida e não 
apenas para aquisição e porque esse alinhamento facilitou operado-
res a gerenciarem as incertezas financeiras relacionadas à operação 
e manutenção (Banco Mundial, 2017).

Cargas de eletricidade demandadas e problemas de rede: as opera-
doras de ônibus ficam apreensivas com o possível aumento das 
tarifas de energia e das cargas demandadas com a crescente 
demanda por eletricidade dos ônibus elétricos. Possíveis “apagões” 
durante condições meteorológicas extremas também são uma preo-
cupação. O espaço necessário para instalar os carregadores nas 
garagens ou ponto/terminais de ônibus também pode ser um proble-
ma – assim como a discordância do poder público em instalar car-
regadores de pantógrafos nos pontos de ônibus (Bloomberg New 
Energy Finance, 2018).

Falta de padronização das infraestruturas de carregamento: a falta de 
padronização da infraestrutura de carregamento está dificultando o 
estabelecimento do valor residual dos ônibus elétricos. O comprador 
de um ônibus usado já deve ter o mesmo padrão de carga, caso con-
trário, será necessário um investimento em nova infraestrutura de 
recarga. Além disso, a fragmentação de padrões geralmente prende 
os operadores a um único fabricante ou força investimentos adicio-
nais em infraestrutura caso eles decidam mudar de fornecedor de 
ônibus. Isso reduz a concorrência. Os fornecedores europeus de ôni-
bus foram os primeiros a abordar essa questão e, em março de 2016, 
Irizar, Solaris, VDL e Volvo concordaram em garantir a interoperabili-
dade dos ônibus elétricos que produzem com a infraestrutura de 
recarga fornecida pela ABB, Heliox e Siemens12 (Bloomberg New 
Energy Finance, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a população urbana continua a crescer, identificar opções 
de transporte sustentáveis e que apresentem um bom custo-benefício 
se torna ainda mais crítico. A introdução dos ônibus elétricos é uma 
das formas mais promissoras de redução das emissões de gases do 
efeito estufa, poluentes locais nocivos à saúde e poluição sonora. Os 
ônibus elétricos apresentam zero emissões na sua operação e um 
baixo nível de CO2, principalmente em regiões que apresentam uma 
alta porcentagem de energia elétrica proveniente de fontes limpas e 
renováveis, como o caso do Brasil.
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Os ônibus elétricos se apresentam mais vantajosos conforme a quilo-
metragem rodada anualmente cresça. Nas cidades brasileiras de 
médio e grande porte, em que os ônibus do transporte público rodam 
em média 200 a 300 km por dia, respectivamente, existem combina-
ções de veículos com carregadores que apresentam um custo total de 
propriedade inferior. Contudo, observa-se que tanto a redução da 
poluição ambiental quanto o menor custo ainda não são suficientes 
para a sua adoção generalizada.

Dentre as principais barreiras que impedem a popularização do ôni-
bus elétrico estão os altos custos iniciais de investimento, tanto no 
veículo quanto na infraestrutura de carregamento, a aversão a risco 
dos operadores em relação a uma nova tecnologia, a dificuldade de 
revenda dos veículos para cidades menores e a falta de flexibilidade 
e experiência operacional.

Espera-se que, com o amadurecimento da tecnologia, os preços ten-
dam a cair, as incertezas a diminuir e a experiência operacional a se 
desenvolver. Contudo, até lá, para viabilizar a transição para um trans-
porte público limpo, será necessário desenvolver novos arranjos para 
aquisição dos ônibus, como subsídios federais e locais, leasing de 
veículos e baterias e compras conjuntas (joint procurement). Além dos 
novos arranjos de financiamento, é necessário se pensar em novos 
desenhos de contrato com alocação de risco adequada e que garan-
ta que o risco da tecnologia seja alocado a quem tem maior capaci-
dade de suportá-lo. É possível que novos players entrem no mercado 
de transporte urbano, como fabricantes de veículos oferecendo lea-
sing e manutenção dos ônibus, e utilities de energia oferecendo infra-
estrutura de carregamento.

Como pesquisas futuras recomenda-se o desenho de novas formas 
de financiamento e de contratos de prestação de serviço, estudos do 
impacto desses veículos na rede elétrica e o planejamento da opera-
ção de uma frota de transporte público elétrica.
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Orientação para os autores de artigos

A Revista dos Transportes Públicos está aberta à publicação de artigos 
sobre transportes públicos e trânsito, em diversas áreas, a saber: 

O autor deve indicar qual o tema e subtema a que seu artigo deve ser 
relacionado. O artigo deve ter, no máximo, 25 laudas digitadas (20 linhas 
com 70 toques cada uma), acompanhado de um resumo de seu conteúdo, 
em no máximo 5 linhas de 70 toques. As ilustrações e gráficos já estão 
contabilizados neste tamanho. 
O artigo e o resumo devem ser enviados para o e-mail revista@antp.org.br 
ou em cd por correio para a ANTP – Rua Marconi, 34, 2º andar, conj. 21 e 
22, República, CEP 01047-000, São Paulo, SP. No CD devem ser 
discriminados o programa, sua versão e os nomes dos arquivos. 
O artigo expressa a opinião de seu(s) autor(es), que assumem inteira 
responsabilidade sobre o texto escrito. Os autores não recebem nenhuma 
remuneração da ANTP e todos os direitos autorais do(s) artigo(s) são 
cedidos à ANTP, sem ônus para nenhuma das partes.
A publicação de um artigo fica a critério do Conselho Editorial, podendo ser 
reproduzidos, bastando, para tanto, mencionar como fonte a Revista dos 
Transportes Públicos, da ANTP. 
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