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Veículos Pesados Comerciais
Veículos com Peso Bruto Total (PBT) superior a 3.856 kg:
• VAN (grandes) e Mini ônibus;
• Ônibus Urbano e Rodoviário;
• Caminhões Urbanos:
• VUC (Veículo Urbano de Carga – capacidade até 4 toneladas);
• Para Aplicações Específicas (Lixo, Transp. Valores, Resgate, etc.).

• Caminhões Rodoviários:
• Semipesado (capacidade até 6 toneladas);
• Pesado (eixo traseiro duplo – capacidade até 14 toneladas);
• Extrapesado (cavalo mecânico):
• Carreta (PBT até 41 toneladas);
• Carreta Trucado (PBT até 45 toneladas);
• Bitrem ou Treminhão (PBT até 57 toneladas);
• Rodotrem (PBT até 74 toneladas).
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Operação de Veículos Comerciais
O que se espera:
• Uso operacional intenso (tempo e carga);
• Autonomia;
• Baixo custo operacional:
• Alta Eficiência Energética;
• Longo intervalo para manutenção periódica;
• Pouca manutenção preventiva ou corretiva;

• Alta capacidade de carga útil;

• Robustez;
• Durabilidade e agilidade.
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Brasil firmou compromisso para redução de gases de efeito estufa: 37% em
2025 e 43% em 2030 (referente aos níveis de 2005).

Possíveis caminhos para o Brasil

Eletrificação

•
•
•
•
•

Solução de médio a longo prazo
Opção de maior custo
Infraestrutura a ser criada
Localização de tecnologias
Desafios ambientais da tecnologia

OU
Biocombustíveis

•
•
•
•
•

E

Solução de curto prazo
Opção de menor custo
Infraestrutura já estabelecida
Domínio dos biocombustíveis
Utiliza as potencialidades do País
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Eletrificação de Veículos Pesados
Autonomia é condição fundamental.
Autonomia

Peso

Equilíbrio

Maior autonomia elétrica necessita maior estoque de energia:
• Baterias:
• Maior quantidade;
• Maior eficiência;
• Maior tempo para recarga.
• Geração de eletricidade a bordo:
• Motorização híbrida;
• Moto-gerador;
• Célula Combustível (“fuel cell”).
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Eletrificação de Veículos Pesados
Veículos de Uso Essencialmente Urbano:
•
•
•
•
•
•

Autonomia requerida é menor;
Tempo para recarga pode ser aceitável;
Ponto de recarga pode ser próprio;
Utilização em vias pavimentadas;
Menor ruído operacional é desejável;
Capacidade de carga útil pode ser ajustável.

Eletrificação é possível!
Veículos de Uso Rodoviário:
•
•
•
•
•

Autonomia requerida é grande;
Tempo para recarga pode ser um problema;
Pontos de recarga têm que ser disponíveis;
Utilização em vias ruins;
Capacidade de carga útil é fundamental.

Eletrificação é difícil!
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Alternativas à Eletrificação
A relação custo / benefício da motorização Ciclo Diesel é muito vantajosa.
Entretanto, essencialmente do ponto de vista da emissão de CO2, o uso de
biocombustíveis em veículos com motorização Ciclo Diesel pode ser uma
alternativa eficiente à eletrificação de veículos comerciais pesados.

Biocombustíveis:
• Etanol aditivado;
• Óleos graxos transesterificados (biodiesel);
• Óleo vegetal hidro-tratado (HVO – “hydrotreated vegetable oil”).
Uso de combustível gasoso também permite redução significativa de CO2.
Combustíveis gasosos:
• Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);
• Gás Natural (GNV);
• Biogás ou Bio-Metano – também é Biocombustível.
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Alternativas Energéticas ao Diesel
Pilares de Políticas
Globais
Autonomia dos veículos
Infraestrutura de abastecimento
Tamanho/peso das baterias
Custo da tecnologia e de sua produção

Capacitação dos fornecedores

Incentivos Financeiros

Incentivos Não Financeiros
Regras e Regulamentações
Suporte para Infraestrutura
Comunicação

Custo-benefício para o consumidor
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Muito obrigado!
Henry Joseph Junior
henry@anfavea.com.br

www.anfavea.com.br

