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Entre elétricos e híbridos, existe hoje no Brasil 
uma frota de veículos de passeio e utilitários de 
aproximadamente 12 mil unidades. Ainda é um 

número bem pequeno se compararmos com toda a 
frota nacional, que é de 65 milhões de veículos dessas 
categorias, quase todos com tração exclusivamente a 
combustão.
Já quando falamos de transporte de passageiros ou 
carga, essa frota é ainda menor. Apenas algumas 
cidades do Brasil estão começando a utilizar a tração 
elétrica, e as estimativas não passam de 400 veículos 
em todo o Brasil. São Paulo, Campinas (SP), Maringá 
(SP), Curitiba e Brasília são alguns dos locais onde as 
prefeituras estão realizando parcerias e testes com 
essa tecnologia. 
Esses modelos não emitem gases poluentes, e seus 
projetos são realizados para que o motor elétrico 
entregue a potência diretamente no eixo, diminuindo 
as perdas do sistema de tração. Motores elétricos, 
aliás, possuem alto torque a qualquer momento, o que 
aumenta o conforto dos passageiros e do motorista, 
além de serem mais silenciosos em comparação com 
os modelos a diesel.
A construção desses veículos tem como base o 
chassi convencional dos modelos atuais, mas agrega 
tecnologias como o sistema de recuperação de 
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energia, que recarrega as baterias assim que o veículo 
inicia a frenagem. Já os tanques de combustível são 
substituídos por packs de baterias – também conhecidas 
como baterias de tração.
Além de tudo isso, esses veículos híbridos e elétricos 
têm reduzido custo de manutenção, pois não agregam os 
elementos que exigem verificação e troca periódica dos 
modelos a combustão, como filtros de combustível e de 
óleo. E o câmbio automático é onipresente: equipa 100% 
dos modelos na frota eletrificada.

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
As baterias utilizadas em veículos híbridos ou totalmente 
elétricos podem ser de íon de lítio ou de fosfato de ferro 
lítio. Estas últimas trazem mais segurança contra incêndio, 
detêm mais possibilidade de ciclos de recarga, mas 
têm peso maior. Já as baterias de íon lítio, as mesmas 
utilizadas em smartphones e dispositivos móveis, são 
mais leves, têm boas características de armazenamento 
e ciclos de recarga, mas são mais suscetíveis a 
superaquecimento e incêndio quando comparadas com as 
de fosfato de ferro lítio.
Uma das montadoras que mais investem na eletricidade 
para transporte de passageiros e cargas é a chinesa BYD, 
que utiliza em seus modelos a bateria de fosfato de ferro 
lítio. Com essa bateria, a montadora garante até oito anos 
de garantia para o trem de força. Ainda informa que suas 
baterias são menos ofensivas ao meio ambiente, pois 
podem ser usadas em sistemas estacionários de energia 
após 15 anos de uso nos ônibus.
De acordo com o fabricante das baterias, esse modelo 
dispensa manutenções e não possui efeito-memória, o que 
permite que se façam recargas curtas sem prejudicar a 
vida útil da bateria.

A AUTONOMIA DE MODELOS DE ÔNIBUS 
ELÉTRICOS PARA USO EM CIDADE PODE 
CHEGAR A 300 KM
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CAMINHÕES ELÉTRICOS
Além dos ônibus, os caminhões estão entre os 
veículos que a indústria está desenvolvendo com 
propulsão híbrida ou elétrica. Um dos modelos que 
estão em avaliação, em São Paulo, é um caminhão 
importado da China, que teve sua carroceria 
adaptada com o sistema de compactação de 
lixo. A empresa Corpus – especialista em coleta, 
transporte e destinação final de resíduos, que 
opera também na limpeza pública – iniciou os 
testes com esse modelo na cidade de Indaiatuba 
(SP). Essa versão tem capacidade igual à dos 
demais veículos da empresa e faz duas viagens ao 
dia, coletando 32 toneladas no total. 
Além do impacto ambiental positivo, a alternativa 
pela eletricidade diminuiu consideravelmente a 
poluição sonora nos momentos de coleta – um fator 
aplaudido pela população da cidade.  
Os modelos de caminhões elétricos disponíveis no 
mercado podem levar cargas de até 20 toneladas e 
têm autonomia de 200 km. Essa autonomia parece 
pouca em se tratando de caminhões, mas, de 

acordo com a montadora JAC, que também pretende 
comercializar caminhão no Brasil, é suficiente para 
as entregas realizadas nos grandes centros urbanos, 
como é o propósito desses primeiros modelos. 
De acordo com as montadoras, esses caminhões 
também possuem vantagens em relação aos veículos 
a combustão, como a manutenção mais barata. Isso 
porque têm menos componentes em seu conjunto 
mecânico e não precisam de troca de óleo, por 
exemplo – o que significa menos paradas para 
revisões.
Na maioria dos modelos de caminhões elétricos, o 
freio também é regenerativo – ou seja, energia da 
frenagem é convertida em eletricidade e recarrega as 
baterias.
Ainda estão no mercado modelos elétricos de vans 
de carga que possuem carroceria furgão e trazem 
uma nova opção às entregas urbanas, refrigeradas 
e até para o transporte de resíduos nos serviços de 
saúde – desde que o percurso não seja muito longo. 
O modelo é isento de rodízio nas cidades que adotam 
essa política. 

TECNOLOGIAS DE RECARGA
Os modelos eletrificados de transporte de 
passageiros e cargas têm conectores especiais 
de alta capacidade de corrente elétrica e 
recarregam os modelos em até cinco horas em 
tomadas de energia de 380 v. 
Já os furgões para entregas também 
podem ser recarregados em tomada 220 v 
convencionais – e ser programados para se 
carregar nos períodos de energia mais barata. 
O tempo de recarga não é divulgado pelo 
fabricante, mas estima-se que seu tempo seja 
próximo de sete horas para carga total.

Uma das soluções que apontam para essa demanda 
para recarga de veículos são os estacionamentos 
abastecidos com energia solar, uma das tecnologias 
em que a BYD vem trabalhando. Com fabricação 
também de painéis fotovoltaicos, a montadora 
pretende entregar no futuro uma solução completa de 
transporte de passageiros, sem que haja aumento de 
demanda de eletricidade e deixando de sobrecarregar 
a rede elétrica já existente.
A ideia é disponibilizar os modelos de ônibus elétricos 
em uma garagem que seja alimentada com energia 

Também como solução para apoio aos usuários em 
rodovia, os modelos elétricos estão sendo utilizados 
por concessionárias para atendimento operacional e 
monitoramento da via. 
Embora ainda seja uma opção experimental, para que 
as concessionárias avaliem a viabilidade do uso desse 
veículo, a proposta é diminuir o impacto ambiental 

solar e baterias estacionárias. Assim que os veículos 
chegam à garagem, os modelos são recarregados 
com a energia armazenada e podem ser utilizados no 
dia seguinte, enquanto a energia solar recarrega as 
baterias estacionárias.
Na cidade de Maringá (PR), a empresa Aldo montou 
um estacionamento para recarga de veículos elétricos 
e híbridos plug-in, que possui essa tecnologia de 
recarga de veículos utilizando energia solar. A 
garagem é publica e fica próxima do centro da cidade, 
funcionando todos os dias das 8h às 18h.

e ter mais economia nas operações das equipes de 
campo. 
A concessionária Rota do Oeste, que administra a 
BR-163 no Mato Grosso, e a concessionária CCR 
ViaOeste, que administra algumas rodovias em São 
Paulo, já estão testando furgões elétricos para essas 
operações. 

SOLUÇÃO SOLAR

FISCALIZAÇÃO E APOIO NAS RODOVIAS


