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Resumo 

Os trólebus na Cidade de São Paulo: Uma Análise Preliminar 

 
Os trólebus apresentam tanto vantagens como desvantagens para a Cidade de São 
Paulo. Essa realidade é compatível com a tendência mundial para sistemas 
alternativos ao transporte urbano. Num panorama global, observa-se, atualmente, 
tanto a implementação quanto a desativação de inúmeros sistemas de trólebus. Entre 
1990 e 2000, 37 novos sistemas foram criados, enquanto 29 sistemas foram 
desativados. Atualmente, existem aproximadamente 340 sistemas de trólebus 
operando, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 
 
Os trólebus não geram significativa emissão de poluentes locais, e produzem pouco 
ruído em sua operação. No caso brasilero, cuja matriz energética é relativamente 
limpa, os trólebus apresentam baixas emissões de gases do efeito estufa (GEE). Eles 
representam a mais antiga tecnologia limpa disponível no  transporte coletivo, com 
comprovada operação na cidade a mais de cinqüenta anos.  
 
O custo do sistema de trólebus é competitivo com outras tecnologias “limpas” 
disponíveis no transporte de ônibus urbano. No entanto, comparando-se somente os 
custos financeiros da operação do ônibus a diesel, o sistema pode ser mais caro, uma 
vez que os custos associados à poluição urbana nunca são computados dentro 
dessas análises. 
 
As vantagens quanto a emissões de poluentes e ruídos sonoros do sistema de 
trólebus de São Paulo não serão facilmente substituídas por outra forma de tecnologia 
limpa em curto prazo. O centro de São Paulo é densamente urbanizado, com uma 
intensa concentração de população circulante e residente que é atualmente exposta 
aos altos níveis de barulho, partículas, gás carbônico, e outras emissões de ônibus a 
diesel, caminhões e outros veículos motorizados. Remover completamente a 
existência do sistema de trólebus sem substituí-lo por uma alternativa muito limpa e 
silenciosa seria dar um passo atrás na atual política municipal de combate a poluição 
na cidade de São Paulo.  
 
Os problemas operacionais com ônibus elétricos são sérios, mas, se os 181,5 km de 
rede de trólebus que servem 2,56 milhões de passageiros mensalmente fossem 
transferidos para os ônibus a diesel (mesmo para ônibus a diesel limpo), isto 
significaria aproximadamente 150.000 toneladas de CO2 adicionais anualmente, numa 
estimativa preliminar. Essa estimativa se baseou no número de passageiros do 
sistema e quilômetros percorridos, comparando as emissões do sistema de trólebus 
(práticamente zero) com as do mesmo sistema se fosse de ônibus a diesel. 
 
Um enorme número de ônibus e linhas de ônibus passa através do centro da cidade, 
assim sendo, a transição desta frota de ônibus para tecnologias mais limpas e 
silenciosas é parte vital de uma estratégia integrada de revitalização do centro da 
cidade como um local viável para se morar e trabalhar.  
 
Esta análise conclui que uma reconstituição parcial da rede de trólebus é parte de um 
planejamento de longo prazo para a Cidade de São Paulo na busca por um transporte 
de massa limpo, silencioso e barato. Além disso, esse relatório destaca a necessidade 
de reorganização das rotas, e melhor definição da estrutura institucional que controla a 
manutenção das redes elétricas, para a recuperação da confiança dos cidadãos nos 
trólebus. 
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Introdução 
 
Embora os problemas relacionados à operação do sistema de trólebus em São Paulo 
sejam os mais variados, seria difícil substituir, em larga escala, o conforto, o silêncio e 
a baixa emissão de poluentes deste sistema. 
 
Em primeiro lugar, os trólebus podem apresentar dificuldades para serem re-alinhados 
ou fazer manobras ao redor de obstáculos na pista devido à necessidade de se 
manterem conectados permanentemente à rede elétrica aérea. Quando operando em 
condições de tráfego misto, tais obstruções são relativamente mais freqüentes se 
comparadas à operação num corredor exclusivo. Na hipótese de reparação de infra-
estrutura viária, devido a quaisquer intervenções urbanas, as linhas de trólebus devem 
ser desligadas completamente, enquanto que as linhas de ônibus convencionais 
podem ser facilmente re-alocadas.  
 
Além disso, os ônibus convencionais também apresentam claras vantagens para 
manobrar  ao redor dos mais variados obstáculos. A melhor solução para tais 
problemas seria uma fiscalização mais rigorosa, o que é na prática muito difícil para a 
maioria das cidades. 
 
Em segundo lugar, podem ocorrer cortes de energia na rede aérea do sistema de 
trólebus. Na medida em que a rede aérea seja interrompida, toda a linha do trólebus e,  
conseqüentemente, todo o trânsito misto fica intensamente prejudicado, uma vez que  
o trólebus não pode se locomover sem o fornecimento de eletricidade. Falhas na rede 
aérea são, portanto, um dos maiores problemas do sistema de trólebus. 
 
As quedas mais graves ocorrem quando uma seção da rede aérea quebra ou cai, 
causando um curto-circuito e levando a um rompimento da rede do sistema de 
trólebus. Este problema tende a ocorrer com mais freqüência sob condições 
específicas, entre elas: 
 

• Curvas acentuadas 
• Pavimentação em condição precária 
• Obstáculos que requerem manobras complexas dos motoristas 

 
Entrevistas com técnicos da SPTrans indicam que há ocorrências de ao menos um 
rompimento da rede aérea a cada dois dias, o que é uma freqüência alta, e leva a um 
aumento do nível de insatisfação dos usuários. 
 
Além disso, a frota pode ter que operar em velocidades reduzidas durante as falhas na 
rede aérea, que podem surgir das condições precárias da rede aérea do sistema de 
trólebus, de falha em subestação de energia ou outros eventos. Estes problemas são 
freqüentemente exacerbados por chuvas ou descargas atmosféricas. 
 
O rompimento da rede pode ocorrer por causa dos seguintes problemas: 
 

• Falta de manutenção preventiva da rede aérea pela companhia de distribuição 
de energia 

• Treinamento insuficiente de motoristas 
• Dificuldade nas condições de operação 
• Rede com tecnologia desatualizada 
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A maior parte dos entrevistados citou o problema da falta de manutenção preventiva 
na rede aérea. Em São Paulo, as redes de energia são mantidas pela Eletropaulo, 
uma companhia de distribuição privada pertencente a uma empresa norte-americana, 
a AES. Os veículos são de propriedade da SPTrans, a autoridade reguladora do 
transporte público de São Paulo.  
 
Atualmente, a maioria dos trólebus são operados na Área 4 de São Paulo (a operação 
dos ônibus em São Paulo é dividida em oito áreas), por um consórcio que inclui as 
empresas Himalaia, Novo Horizonte, e Happy Play Tour. Um novo contrato foi 
assinado em dezembro de 2007 para a operação dos trólebus. Esse contrato tem dez 
anos de duração e pode ser prorrogado por mais cinco anos.  
 
A manutenção das vias é de responsabilidade da prefeitura, enquanto a fiscalização 
do estacionamento irregular de veículos é responsabilidade da CET. Esta divisão das 
responsabilidades administrativas é fonte de conflitos entre as entidades envolvidas. 
 
Outro problema que pode ocorrer é a soltura das alavancas dos trólebus na rede 
aérea. As causas mais comuns são:  
 

• Curvas acentuadas nas rotas dos trólebus  
• Inexperiência dos motoristas na condução 
• Obstrução da passagem por estacionamento irregular de veículos 
• Más condições da rede e/ou por falta de manutenção preventiva 

 
Uma terceira questão relacionada ao sistema de trólebus na cidade de São Paulo 
refere-se à poluição visual da rede aérea. Algumas pessoas gostam da aparência dos 
trólebus e se sentem nostálgicas por eles terem uma história de mais de 50 anos em 
São Paulo, enquanto outros vêem a rede aérea como um poluidor da paisagem 
urbana. Certamente, se toda a rede elétrica comum encontra-se na superfície, como 
estão em muitas ruas de São Paulo, a adição de alguns fios elétricos de trólebus não 
fará grande diferença. Por outro lado, se a rede comum de energia elétrica fosse 
enterrada, como prometeu o Prefeito Gilberto Kassab para um crescente número de 
ruas, a rede aérea de energia para o trólebus poderá constituir-se numa poluição 
visual indesejada, particularmente em ruas de importância histórica ou com mérito 
arquitetônico ou qualidades urbanas. No entanto, o aspecto visual dos cabos pode ser 
melhorado com o emprego de cabos de aço ornamentais, de design harmônico, com a 
função adicional de suportar lâmpadas de iluminação pública, que são indispensáveis. 
Isto foi implementado com muito sucesso em Nancy, na França. 
 
Os trólebus também têm certas limitações em relação à capacidade de passageiros. O 
sistema de trólebus de Quito, no Equador, tem uma capacidade de passageiros por 
direção no horário de pico de aproximadamente 12.000 pphpd (passageiros por hora 
por direção). Este sistema é um corredor exclusivo de ônibus - BRT (Bus Rapid Transit) 
- completo, com estações elevadas, pagamento antes do embarque, entre outras 
medidas. Embora o sistema em Quito tenha um bom desempenho, ainda fica muito 
abaixo do Transmilenio de Bogotá, considerado por muitos especialistas, um dos 
sistemas de BRT mais desenvolvidos do mundo, com uma capacidade de mais de 
40.000 pphpd. 
 
O sistema de trólebus de São Paulo tem uma capacidade por volta de 7.500 
passageiros por direção no horário de pico. Muitos dos corredores de ônibus de São 
Paulo têm mais do que 20.000 passageiros por direção no horário de pico. Esta 
limitação por conta da rede elétrica poderia ser superada tecnicamente e 
institucionalmente, mas não de maneira fácil ou a um baixo custo. 
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O maior obstáculo para o aumento da capacidade de passageiros num corredor de 
trólebus é a relativa dificuldade de ultrapassagem nos pontos de parada. Como alguns 
dos corredores do centro de São Paulo estão carregando mais de 20.000 passageiros 
de ônibus por direção durante os horários de pico, os trólebus, sozinhos, não 
poderiam suportar facilmente a demanda necessária   
 
Por este motivo e pelas ocasionais quedas de energia, geralmente se é recomendado 
que os serviços de trólebus sejam complementados por serviços de ônibus 
convencionais. Uma possível solução, portanto, seria misturar a operação de linhas de 
trólebus com linhas de ônibus convencionais. 
 
A instalação e a operação da linha para trólebus custam mais do que para ônibus a 
diesel. A instalação das redes aéreas custa aproximadamente R$ 1,6 milhões por 
quilômetro (para ambas as direções). Além disso, há o custo das subestações que 
requerem, ainda, de 8 a 50 metros quadrados de área, dependendo do tipo. Os 
antigos trólebus de corrente contínua (CC) custam aproximadamente R$ 650.000,00 a 
unidade, enquanto os novos trólebus, de corrente alternada (CA), são mais baratos, 
custando aproximadamente R$ 470.000,00 a unidade. Assim sendo, numa 
comparação estritamente financeira, isto é, sem levar em consideração as 
externalidades associadas à poluição do ar, o trólebus é mais caro do que um ônibus 
a diesel similar no Brasil, que custa entre R$ 280.000,00 e R$ 320.000,00 a unidade.  
 
Para efeitos comparativos, os ônibus a etanol, que devem entrar em comercialização 
em meados de 2008, devem custar, aproximadamente, R$ 400.000,00 a unidade. Já 
os híbridos têm um custo aproximado de R$ 500.000,00 a R$ 550.000,00 por unidade. 
 
Além do alto custo do veículo, os trólebus também têm custo de manutenção mais alto 
do que o diesel, por uma questão de economia de escala. Quanto ao custo da 
eletricidade os trólebus custam R$ 0,98/km para operação, comparando-se aos 
R$ 0,80/km de custo energético para o ônibus diesel. A sobretaxa no preço da 
eletricidade, de 40% nos períodos de pico, aumentou o custo energético e, 
conseqüentemente o custo da operação, mas de fato esta sobretaxa no período de 
pico é bem menor do que os padrões internacionais. 
 

Recomendações para o Futuro dos Trólebus de São Paulo 

 
A definição de novas medidas para os trólebus não pode ser separada das conquistas 
ao longo dos anos obtidas pela Prefeitura de São Paulo para os trólebus e para a 
sustentabilidade ambiental da cidade. 
 
O uso de trólebus é mais importante em áreas com concentrações de população onde 
o uso de ônibus a diesel expõe um grande número de pessoas à poluição do ar e à 
poluição sonora. A melhor forma de minimizar o risco do declínio dos trólebus seria 
melhorar as condições da rede onde as falhas são mais prováveis. Os trólebus 
funcionam melhor em pistas exclusivas ou corredores de ônibus, onde: a rota é 
prioritariamente reta, o pavimento é de concreto e bem mantido, e o sentido da via 
está razoavelmente livre de obstruções por outros veículos ou serviços públicos. Em 
corredores de alta freqüência, eles deveriam ser usados para proporcionar paradas 
locais, sendo complementados pelo serviço comum de ônibus, particularmente por 
serviços expressos, com paradas limitadas. 
 
Dadas as concentrações de população na região central, e à lacuna de uma 
alternativa de transporte que proporcione um serviço silencioso e limpo com custos 
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similares, a opinião do ITDP é de que os trólebus devem ser mantidos onde estas 
condições prevalecem ou poderiam prevalecer no centro da cidade. 
 
Muitas das linhas de trólebus passam pela área central da cidade, incluindo a “rótula”, 
na qual ainda não existem corredores exclusivos de ônibus. No entanto, no Plano 
Diretor, a rótula está indicada como um futuro corredor prioritário de ônibus. Planos 
detalhados para a priorização desse corredor foram desenvolvidos pela consultoria de 
engenharia Vetec, entre 2001 e 2004, embora nunca implantados.  
 
Se o plano de corredores exclusivos de ônibus fosse realizado na rótula, muitos dos 
desafios à operação dos trólebus seriam superados. Além disso, é importante 
ressaltar que a implementação de corredores exclusivos para o transporte de ônibus 
na rótula, seria também, um importante instrumento para uma melhora sistêmica em 
todo o sistema de ônibus já existente. Esse tema será melhor analisado 
posteriormente neste relatório.  
 
No entanto, muitos dos problemas enfrentados pelos trólebus nas rotas pela rótula, 
resultam do fato dela ter um único sentido em todas as vias existentes, que tem de 
quatro a sete pistas.  
 
A rótula de sentido único foi criada no final dos anos sessenta, uma decisão comum 
para um trânsito orientado pelas teorias da engenharia de transportes da época, que 
se centralizavam no aumento da velocidade dos veículos em detrimento da 
acessibilidade dos veículos ao centro e à segurança dos pedestres. Esta medida 
atingiu um grande número de viagens à rótula que não tinham como destino final o 
centro da cidade, aumentando dramaticamente a quilometragem total percorrida por 
motoristas e operadores de ônibus que, de repente, deveriam percorrer rotas indiretas.  
 
Desde aquela época, um número crescente de cidades como Milwaukee, Dallas, 
Minneapolis, e cidades européias, vem transformando as antigas avenidas expressas, 
em bulevares de dois sentidos com alto nível de qualificação urbana como parte de 
um esforço de revitalização do centro da cidade. 
 
A conclusão do corredor de ônibus projetado na rótula e a transformação destas ruas 
em bulevares de dois sentidos, simplificariam a estrutura viária tanto para os trólebus 
quanto para o transporte coletivo convencional, bem como para os demais veículos 
privados, além de contribuir para a melhoria da segurança dos pedestres. 
 
Para as linhas de trólebus que servem ao centro da cidade por ruas nas quais não 
estão previstas a criação de corredores de ônibus, como a Rua Boa Vista e ao redor 
da Praça da Sé, os trólebus, provavelmente, continuarão cercados de problemas, em 
função do trânsito misto e falta de manutenção da rede aérea. Em função da alta 
concentração de pessoas e, conseqüentemente, a alta sensibilidade ambiental na 
área, manter e melhorar os trólebus existentes é provavelmente mais eficaz do que 
introduzir um modo alternativo de transporte tão limpo e silencioso.  
 
Assim sendo, eles só deveriam ser removidos depois de longas e cuidadosas 
considerações quanto às tecnologias alternativas existentes. 
 
Com a construção de corredores exclusivos na rótula, seria possível remover algumas 
das linhas de trólebus com maior incidência de problemas que atualmente passam por 
ruas estreitas do centro. Outras rotas também seriam facilmente  substituídas por 
veículos circulares a diesel limpo sem aumento significativo de viagens por passageiro. 
Faz-se necessária, portanto, uma análise detalhada das rotas. Qualquer outro sistema 
sobre trilhos fixos, como bondes ou linhas de trens leves pode apresentar alguns dos 
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problemas semelhantes aos encontrados pelos trólebus atualmente, além do custo 
mais alto para sua criação, o que não seria recomendado nesse momento. 
 
Outra possibilidade seria introduzir o trólebus híbrido ou de sistema dual. Muitas 
cidades estão mudando para trólebus híbridos que também dispõem de motores a 
diesel ou que tem baterias acopladas. Estes sistemas híbridos podem variar de 
motores de baixa potência usados apenas para o deslocamento do ônibus na 
garagem ou para sair do corredor em caso de falha, até motores capazes de deslocar 
o trólebus igualmente se conectados ou não à rede elétrica.  
 
Alguns dos entrevistados em São Paulo acreditam que o peso adicional das baterias e 
dos motores seja prejudicial ao desempenho dos mesmos, uma vez que as 
declividades das rotas e os altos volumes de passageiros em São Paulo fariam com 
que fosse necessária a adoção de um motor muito pesado para que os trólebus 
funcionassem bem fora da rede elétrica. Entretanto, em algumas rotas limitadas, como 
as que passam pelo centro histórico, na qual a poluição visual é uma grande 
preocupação para as autoridades locais, vale a pena considerar estes veículos nessas 
rotas. Um exemplo de trólebus híbrido seria o novo sistema do corredor de ônibus 
Silver Line, em Boston. 
 
O uso de trólebus de piso baixo diminuiria atrasos com embarque e desembarque e 
facilitaria também o embarque de pessoas com mobilidade reduzida. Em São 
Bernardo do Campo, no sistema da EMTU, vinte e um destes veículos já estão em uso. 
A alteração dos veículos existentes para CA reduziria o custo da aquisição e operação. 
Trólebus com tecnologia de freio regenerativo, isto é, que consegue absorver parte da 
energia de volta para a rede, já foi testado e, embora não tenham atingidos os 
resultados esperados, ainda é uma tecnologia que deve ser considerada. Em outros 
locais pelo mundo, essa tecnologia apresenta resultados mais favoráveis. 
 
Concluindo, existe também a necessidade de reformulação dos contratos atuais entre 
a Eletropaulo e a SPTrans, que expiram em 2010, uma vez que os mesmos não são 
acordados de maneira satisfatória entre ambas as partes. A orientação de consultores 
poderia ajudar na resolução dos conflitos contratuais entre os atores citados, a fim de 
possibilitar uma melhor manutenção na rede elétrica.  
 
Da mesma maneira, seria importante considerar a modernização da frota e/ou, a 
aquisição de novos modelos para melhorar o sistema de trólebus, bem como garantir 
uma boa manutenção da pavimentação nos corredores de trólebus.  
 
A complexidade desses contratos, e a falta de clareza das responsabilidades 
institucionais relacionadas ao trólebus são, certamente, alguns dos maiores 
desafios/oportunidades para a otimização do sistema.    
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I. História dos Trólebus em São Paulo 

 
Os trólebus começaram a operar em São Paulo em 1949. O sistema cresceu em 
etapas, de uma frota modesta de menos de 50 veículos até 1953, para um rápido 
crescimento no final da década de 50 chegando a 150 veículos. A frota de trólebus 
aumentou novamente nos anos 1960, e 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. Até 1978, 
os trólebus usavam o sistema cames, isto é, de máquina eletro-pneumática para 
controle de aceleração e frenagem. Este sistema não utilizava a energia elétrica de 
modo muito eficiente. 
 
No período de 1948 a 1983, existia a autoridade de transporte público municipal, a 
CMTC, que era responsável tanto pela operação quanto pela companhia de trólebus e 
pela manutenção das redes elétricas que serviam ao sistema. A CMTC também 
operava ônibus comum a diesel. 
 
Entre 1978 e 1983, a CMTC adquiriu 290 novos trólebus cames. Os últimos cames 
operaram até o início dos anos 2000. A corrente contínua recortada proporcionou uma 
aceleração muito mais suave, eletrônica automática com menor consumo de energia 
se comparado aos controles de chave de resistores usados nos trólebus anteriores. O 
novo sistema utilizava apenas a energia necessária, reduzindo em aproximadamente 
30% o consumo de energia. A empresa manteve por volta de 200 dos antigos trólebus, 
assim, o tamanho total da frota aumentou para mais de 400 veículos. 
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fonte: ONG Respira São Paulo 
  
Em 1983, enquanto a CMTC continuou operando o serviço de trólebus, a 
responsabilidade pela manutenção da rede elétrica foi transferida à empresa de 
distribuição de energia de São Paulo, a Eletropaulo, que na época era uma empresa 
estatal.  
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Em 1985, um novo contrato, com duração de 25 anos, foi assinado entre a CMTC e a 
Eletropaulo, que estipulava que a Eletropaulo seria responsável pela operação e 
manutenção da rede aérea, e que a CMTC seria responsável pela operação e 
manutenção da frota de trólebus. Os encargos financeiros destas responsabilidades 
seguiam essa divisão, mas como a CMTC e a Eletropaulo eram empresas estatais na 
época, tal acordo nunca causou maiores conflitos, e a Eletropaulo apenas manteve as 
linhas com variáveis níveis de desempenho.  
 
Em 1994, não houve uma grande mudança na composição da frota, porém a operação 
dos trólebus foi privatizada como parte de um processo de reestruturação de todo o 
sistema de ônibus. Desde 1950, os operadores privados de ônibus começaram a 
operar linhas como complemento ao sistema público da CMTC. Estes operadores 
privados eram subsidiados pela quantidade de quilômetros rodados, o que incentivava 
longos percursos, independentemente do número de passageiros que transportavam.  
 
A CMTC foi privatizada em 1994, portanto, todos os operadores de ônibus se tornaram 
privados, e seriam remunerados (subsidiados) por meio de uma fórmula 
principalmente baseada na quantidade de passageiros carregados. A divisão informal 
anterior do mercado dos ônibus de São Paulo era distribuída em diferentes zonas. 
Cada zona tinha um único e exclusivo operador de ônibus, com exceção da zona 
central, na qual todos os operadores tinham permissão para atuar. Os passageiros 
que quisessem circular entre as zonas, geralmente tinham que se deslocar para um 
setor de terminais de transferência, a maioria dos quais se encontrava próximo ao 
centro da cidade. 
 

Naquele ano, os trólebus foram 
transferidos às companhias que 
controlavam as zonas por onde 
passava a rede de trólebus. A 
SPTrans continuou a ser a 
proprietária legal dos veículos, mas 
a operação foi cedida às empresas 
privadas. A aquisição de futuros 
veículos tornou-se responsabilidade 
das concessionárias privadas de 
ônibus. Este arranjo institucional 
continuou até 1999. 
 
 

Terceira Geração de Trólebus, em São Paulo  
 
No final da década de 1990, outros 111 trólebus foram adquiridos pelos operadores 
privados. Esta “terceira geração” de trólebus possui choppers que usam a tecnologia 
IGBT, um sistema mais sofisticado de controle de tração e energia. Durante estes 
mesmos anos, os antigos veículos chopper de corrente contínua também foram 
reformados. 
 
Então, em 1998, a distribuidora de energia estatal, Eletropaulo, foi privatizada. O 
antigo contrato entre a CMTC (que se tornou a SPTrans) e a Eletropaulo foi herdado 
pela nova empresa privada.  
 
Embora, no período anterior à privatização da Eletropaulo, existissem também a 
ocorrência de problemas de falhas na rede aérea e sua manutenção, a maior parte 
das autoridades entrevistadas relatou um aumento significativo nas quebras de 
energia da rede elétrica do sistema depois da privatização. 
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Segundo alguns dos entrevistados, foram realizadas muito poucas ações de 
manutenção preventiva na rede elétrica de trólebus.  
 
Embora a Eletropaulo 
tenha feito alguns 
investimentos em 
equipamentos de 
rede aérea (cabos 
flexíveis) e na 
manutenção básica, 
não foram feitos 
investimentos 
substanciais ou 
algum tipo de 
desenvolvimento ou 
manutenção 
extensiva ao longo 
destes anos.         
 
 
 
 
                                       Trólebus “Chopper” reformado, com carroceria nova, São Paulo 
 
 
A Eletropaulo fez um estudo que responsabilizava a maior parte dos rompimentos de 
cabos por erros dos motoristas. Este estudo foi usado para responsabilizar a SPTrans 
pelos danos. O caso foi declarado a favor da SPTrans, uma vez que o contrato que 
responsabilizava a Eletropaulo pela manutenção é válido até 2010. 
 
Os problemas de queda de energia se tornaram mais visíveis no corredor Santo 
Amaro. Este corredor foi implantado em 1985 numa avenida bastante estreita. Com o 
intuito de absorver um grande número de ônibus e trólebus por estas ruas, e ainda, 
manter o embarque pelo lado direito do ônibus, o corredor foi projetado com estações 
duplas, que criavam desvios pelas baias das paradas de ônibus. Estas curvas na rede 
requeriam um alto nível de manutenção para evitar falhas. A pista deteriorada também 
contribuía para o desgaste da rede aérea, pois os trólebus, ao passarem por buracos 
na pista, perdiam o contato com a rede aérea repentinamente. 
 
Curto-circuitos no corredor Santo Amaro se tornaram freqüentes, especialmente 
durante tempestades. Como o corredor era fisicamente isolado das pistas de tráfego 
misto por barreiras de concreto, quando um trólebus parava durante uma quebra de 
rede, o corredor inteiro tornava-se imediatamente congestionado, gerando caos no 
trânsito. Não era raro que passageiros tivessem que esperar algumas horas durante 
rompimentos da rede aérea. Estes problemas criaram uma má reputação para os 
trólebus e, também, para os corredores de ônibus em São Paulo. 
 
Em 2002, existiam cerca de 474 trólebus operando em 26 rotas, que carregavam 3,26 
milhões de passageiros diariamente. A quantidade de emissões de poluente e 
consumo de diesel que esta rede evitava anualmente era enorme. Havia 326,8 
quilômetros de redes elétricas em São Paulo e 38 subestações de energia. Todos os 
principais corredores de ônibus tinham trólebus. Na EMTU (linhas estaduais), havia 
também outros 22 km de linhas duplas de trólebus, com 44 veículos em circulação. 
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fonte: ONG Respira São Paulo 

II. O sistema de trólebus hoje 

 
A imagem negativa relacionada ao serviço de trólebus atualmente, bem como o custo 
elevado de operação e manutenção deste sistema, se comparado com ônibus a diesel, 
fizeram com que a administração municipal removesse 143 km das linhas instaladas, 
retirasse 261 trólebus de operação, fechasse 14 subestações e vendesse os terrenos 
que elas ocupavam, além de fechar as garagens de trólebus entre 2001 e 2004. 
Aproximadamente um milhão de passageiros dos trólebus foram transferidos para os 
ônibus convencionais a diesel. 
 
As implicações nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), e outros poluentes 
foram enormes. O impacto adicional dos GEE emitidos na atmosfera foi algo em torno 
de 65.000 a 70.000 toneladas cúbicas por ano. 
 
Toda a rede de trólebus do corredor Nove de Julho/ Santo Amaro foi removida e as 
subestações vendidas. De acordo com representantes da gestão Marta Suplicy, esta 
foi uma questão meramente econômica. Ironicamente, a retificação do corredor 
poderia ter sido favorável na redução dos rompimentos da rede nas linhas de trólebus. 
 
As rotas ao longo de Pinheiros/Centro (Consolação/Rebouças, Casa Verde e Rio 
Branco) também foram suspensas e as linhas e subestações removidas. No corredor 
Casa Verde (Av. São João), as linhas e subestações não foram removidas, mas as 
rotas deixaram de operar. Hoje, os únicos trólebus ainda em operação servem ao 
corredor Celso Garcia, corredor Vila Carrão/São Mateus, corredor Vila Prudente, e 
rotas para a Mooca, Vila Formosa, Aclimação, Ipiranga, Pacaembu, e suas conexões 
ao centro da cidade. 
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Os problemas operacionais associados aos trólebus no centro da cidade fizeram com 
que muitos líderes civis clamassem pela remoção da rede elétrica restante. 
 
Com a eleição do Prefeito José Serra e Gilberto Kassab, a primeira fase do projeto do 
corredor de ônibus Expresso Tiradentes foi concluída e as demais fases estão ainda 
em construção. Nenhum outro corredor de ônibus, ou mesmo de trólebus foi removido 
ou mesmo reconstruído nesse período. 
 
Hoje, todas as linhas de trólebus remanescentes são operadas pelo consórcio da Área 
4: a Himalaia, Novo Horizonte e Happy Play Tour. Dos 213 veículos restantes sob a 
regulamentação da SPTrans, 140 foram reformados utilizando carroceria Marcopolo, 
chassis Scania-Tutto e equipamento chopper originalmente construído no começo dos 
anos oitenta. Existem aproximadamente 73 veículos novos da Marcopolo/Scania ou 
Volvo, com sistema IGBT. 
 
Nos corredores da EMTU, o contrato com a Metra, a operadora da frota, obrigou-a a 
adquirir novos trólebus quando o Estado concluiu os 11 km restantes dos 33 km 
existentes de corredores exclusivos da EMTU, mas o Governo do Estado ainda 
precisará investir na conclusão da eletrificação, portanto a Metra ainda não renovou a 
frota. Quando a SPTrans encerrou algumas das linhas de trólebus em 2003, 24 dos 
trólebus reformados Marcopolo/IGBT foram comprados pela EMTU. 
 
Tanto para os itinerários da SPTrans quanto da EMTU, a rede aérea continua sendo 
responsabilidade da AES Eletropaulo. No entanto, seu contrato com a SPTrans expira 
em 2010, e é provável que seja renegociado neste momento. O contrato de concessão 
entre a Eletropaulo e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é ambíguo, 
pois a ANEEL não dá à Eletropaulo o direito de vender energia em corrente contínua 
(CC), apenas em corrente alternada (CA), enquanto os trólebus funcionam em CC. 
Por outro lado, o contrato com a SPTrans requer que a Eletropaulo disponibilize a 
energia e mantenha as linhas. 
 
Há, nos próximos anos, uma oportunidade de se consertarem muitos dos problemas 
técnicos e contratuais do sistema de trólebus, no entanto há também um risco 
significativo de que este sistema seja inteiramente substituído por um sistema de 
ônibus que deve gerar maiores emissões de poluentes e outros problemas. 
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Problemas operacionais com trólebus em São Paulo e suas soluções 

 
Algumas pessoas preferem que o sistema de trólebus seja removido por causa dos 
sérios impactos no trânsito, causados pelas falhas operacionais. Quando um cabo se 
rompe, todo o corredor cessa a operação, gerando paralisações. Essas quebras da 
rede normalmente resultam de um curto-circuito nos cabos de força, um problema que 
é exacerbado pela chuva, mas ocasionalmente também por falhas nas subestações. 
 
A SPTrans forneceu dados sobre as ocorrências na rede aérea dos trólebus, sendo 
estes: rede partida, falta de energia, alavanca enroscada, tirante partido, árvore/objeto 
sobre a rede, e manutenção da rede. Mas os dados não demonstram uma tendência 
conclusiva nas ocorrências da rede aérea – a proporção de ocorrências relativa ao 
tamanho da frota dos trólebus aumentou significativamente de 2001 a 2002, mas de 
2003 a 2006, a mesma foi reduzida aproximadamente ao tamanho da de 2001. 
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Ocorrências na rede aérea do sistema de trólebus de São 
Paulo

Fonte: SP Trans 
 
Desconexões entre as alavancas dos trólebus e as linhas de força são as ocorrências 
mais freqüentes e menos sérias, que geralmente originam-se da dificuldade do 
motorista em conduzir o veículo nas curvas e do estado de manutenção da rede aérea. 
Finalmente, as falhas operacionais podem resultar também de falhas mecânicas, 
assim como ocorrem em ônibus convencional. 
 
O contrato que orienta a relação entre a Eletropaulo e a SPTrans determina, 
claramente, que é responsabilidade da Eletropaulo manter e reparar a rede elétrica 
dos trólebus. No entanto, a lei também determina que o encargo financeiro deva ficar 
por conta da parte responsável pela falha. Nas ocorrências acidentais, o causador 
deve se responsabilizar pelos custos. A Eletropaulo alega que os danos às redes são, 
muitas vezes, causados por fatores que não são de sua responsabilidade. Na prática, 
demonstrar as responsabilidades tem se provado difícil.  
 
É necessário um estudo mais detalhado para determinar quais falhas da rede resultam 
de omissões da Eletropaulo na manutenção preventiva, o que evitaria o desgaste das 
linhas, além das falhas resultantes da precária manutenção viária ou de obstruções na 
pista, como estacionamento irregular, que seriam de responsabilidade fiscalizatória da 
CET. 
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As batalhas jurídicas da Eletropaulo contra a SPTrans mostram que sua posição oficial 
é de afirmar que, geralmente, a má condução dos motoristas seria responsável pelo 
desgaste excessivo das linhas.  
 
Certamente as implicações econômicas de uma quebra de energia são muito maiores 
do que o custo do reparo da rede. Os usuários perdem horas de deslocamento, e, 
para os operadores, o custo por passageiro aumenta significativamente. Além disso, 
passageiros insatisfeitos podem adotar outros modos de transporte alternativos, 
diminuindo a rentabilidade do sistema. Sob o atual contrato, a Eletropaulo não é 
responsabilizada por nenhum destes custos econômicos significativos, e 
conseqüentemente tem pouca iniciativa para manter as linhas da maneira necessária.  
 
Enfatizando: o contrato entre a Eletropaulo e a SPTrans está para ser renovado em 
2010. Isto cria uma oportunidade estratégica para correção de alguns problemas 
existentes no contrato atual. 
 

III.1. Alterando os Contratos 

 
Nos primeiros anos do sistema de trólebus, tanto as redes aéreas quanto os veículos 
estavam sob responsabilidade de uma única instituição pública, a CMTC. Sendo uma 
instituição pública, não havia nenhum capital de risco associado à má manutenção das 
linhas ou serviço precário, mas estava claro, ao menos, quem era o responsável 
quando ocorria um problema. 
 
Quando o contrato entre a SPTrans e a Eletropaulo foi negociado, eram duas 
agências estatais conversando entre si e nenhuma das partes calculou 
cuidadosamente os custos econômicos relativos a cada instituição. 
 
A companhia privada AES herdou este convênio como parte do pacote da privatização. 
A empresa busca, freqüentemente, minimizar seus gastos com a manutenção de 
cabos, renovando-os logo após uma quebra. Não está claro se isto faz sentido ou não 
como uma estratégia econômica sob seu contrato atual. Entretanto, está claro que seu 
contrato não os mantêm responsáveis por todas as conseqüências financeiras de um 
rompimento principal do serviço.  
 
Quando as negociações para renovação do convênio forem iniciadas, diversas novas 
alternativas podem ser exploradas pelas partes envolvidas. 
 
Em primeiro lugar, a Eletropaulo deve tentar subcontratar a manutenção da rede de 
trólebus por outra empresa especializada nesta área. Em segundo lugar, o contrato 
entre a SPTrans e a Eletropaulo poderia estipular uma certa quantidade de subsídio 
ou aumento do montante pago pela SPTrans em energia elétrica para cobrir os custos 
atuais com manutenção. No entanto, o contrato deve conter muito mais penalidades 
severas e diminuir as omissões em relação à responsabilidade da Eletropaulo pelo 
reparo das linhas, independemente da responsabilidade pela falha.  
 
Outras possibilidades seriam a mediação, arbitragem ou contratação de consultores 
especialistas em questões administrativas para revisar tais contratos, de maneira que 
possa ser assegurado um acordo justo em relação aos custos, desempenho e risco 
financeiro para que a Eletropaulo mantenha, de fato, a rede aérea. 
 
Segundo a Eletropaulo, uma solução para o problema da manutenção da rede elétrica 
seria vender a rede à empresa operadora (neste caso a Himalaia), para a SPTrans ou 
para a EMTU, para a instalação, manutenção e a operação da rede elétrica, como 
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acontece no caso do Metrô em São Paulo. Técnicos da Eletropaulo argumentam que a 
empresa preferiria somente distribuir energia, e não fazer a manutenção da rede, 
porque esse trabalho não faz parte do “core business” da empresa.  
 
A Eletropaulo citou ainda que seria possível fazer a manutenção da rede, porém, para 
tal, ela precisa ser remunerada para esse serviço.  
 
Ao mesmo tempo, quando o contrato com a Himalaia ou outro operador for renovado, 
a SPTrans deverá também garantir que o operador seja responsabilizado caso ocorra 
uma desconexão ou rompimento de cabos causada por comportamento equivocado 
de seus motoristas. 

 

III.2. Modernizando a rede elétrica e os veículos 

 
Existem inovações recentes em tecnologia de redes elétricas que permitem maiores 
movimentações dos cabos sem 
causar quebra ou falha. Essa 
tecnologia de cabos flexíveis já é 
utilizada em alguns locais da 
rede em São Paulo e é muito 
comum na Europa.  
 
O uso de cabos de extensão de 
aço inoxidável isolados com 
poliéster ou “Kevlar” deve 
reduzir o custo com manutenção 
da rede aérea, pois absorve 
melhor os impactos na rede e 
algumas pessoas os consideram 
visualmente mais agradáveis. 
 
Os atuais veículos com funcionamento em corrente alternada também são mais 
baratos do que os de corrente contínua. Um motor em corrente contínua custa 
aproximadamente R$ 75.000,00 a unidade, enquanto um motor em corrente alternada 
custa próximo de R$ 25.000,00. Este valor é resultado da escala de produção de 
motores CA, que são produzidos em massa para diversos fins, e não apenas para os 
motores de trólebus. 
 

III.3. Melhorando a manutenção das vias e a retidão da rota com os corredores 
de ônibus 

 
O modo mais fácil de assegurar a qualidade na manutenção das vias é pavimentá-las 
com alta qualidade, priorizando o uso de uma camada espessa de concreto e 
projetando a via de trólebus para que tenha curvas menos acentuadas. O corredor 
original Nove de Julho/ Santo Amaro foi projetado com muitas curvas acentuadas. Isto 
se deu em parte pela configuração do corredor, pois a parada de ônibus localizava-se 
na calçada, e não no canteiro central, como na imagem a seguir.  
 
A alteração da localização dos pontos de ônibus nos corredores centrais de 
Transporte Rápido de Ônibus para o canteiro central tende a manter o trajeto mais 
retilíneo, sem requerer mudança de pista. 
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O Corredor Nove de Julho em São Paulo depois da Reconstrução 
 
A garantia na qualidade da pavimentação e sua manutenção no corredor de trólebus é 
uma questão absolutamente  imprescindível. É cada vez mais comum, que os contratos 
para construção dos corredores de ônibus incluam artigos que solicitem a manutenção 
da via por um prazo pré-determinado, normalmente de cinco anos, ou que assumam 
penalidades significantes. 
 
Este avanço contratual assegura que a empresa construtora faça uma obra com alta 
qualidade, uma vez que os custos associados à reparação do pavimento são muito altos. 
Esta foi uma lição valiosa aprendida na 2ª Fase do Transmilenio em Bogotá, Colômbia, 
uma vez que a pavimentação da 1ª Fase  foi danificada e a responsabilidade se provou 
difícil de ser atribuída. 
 
Nos corredores da EMTU, as concessionárias têm mais que um motivo para garantir 
que a pavimentação seja mantida. O contrato com as empresas pressupunha a 
manutenção do pavimento ao longo de todo o corredor. 
 
Por uma variedade de razões, a manutenção das vias é mais fácil de ser controlada 
em corredores de ônibus exclusivos do que no tráfego misto das ruas do centro. Estas 
ruas de tráfego misto também sofrem imprevisíveis desgastes de caminhões, são 
escavadas para implantação de novas infra-estruturas de telecomunicações, água e 
reparos do sistema de esgoto, entre outros. 
 
Os itinerários que passam por vias estreitas no centro da cidade também fazem 
curvas muito fechadas, onde se concentra a ocorrência da maioria dos problemas de 
cabo e desconexão. Seria possível adicionar cabos flexíveis e fazer pequenos ajustes 
às rotas nesses locais mais problemáticos para reduzir o desgaste na rede e a 
freqüência das interrupções e desconexões. 
 
No entanto, a solução ideal seria estender os corredores de ônibus existentes para 
que eles cobrissem as linhas de trólebus restantes. Isso poderia ser feito a partir da 
priorização de ônibus na rótula e no corredor Celso Garcia, atualmente em 
planificação. A reintrodução de tecnologias modernas de trólebus também deveria ser 
considerada no corredor Rio Branco, onde os cabos e as subestações foram mantidos. 
A prioridade de ônibus na Celso Garcia e na rótula está no plano diretor, e ambos já 
foram detalhados. 
 
A Avenida Rio Branco já é, atualmente, um corredor de uso prioritário de ônibus. O 
Prefeito Gilberto Kassab já incluiu a Celso Garcia como um futuro corredor de ônibus, 
e projetos operacionais já foram feitos pela Logit, empresa paulista de consultoria em 
transporte. No entanto, a inclusão de trólebus nos novos corredores de ônibus 
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requereria algumas mudanças no desenho da rede aérea existente atualmente para o 
canteiro central. 
 
Na rótula, o detalhamento dos corredores exclusivos de ônibus foi feito durante a 
administração de Marta Suplicy pela Vetec, e certamente seriam instrumentos muito 
importantes para a otimização e o melhor desempenho de todos os corredores de 
ônibus em São Paulo.  

Metrô

Metrô em 
construção

Corredores de 
ônibus

Terminais de 
ônibus

Centro Histórico de São Paulo: 
Linhas de Transporte Coletivo
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Plano Detalhado para Pistas de Uso Exclusivo de Ônibus na Rótula e Contra-Rótula 
 
A proposta de extensão dos corredores de ônibus para dentro da rótula estaria 
localizada nas duas pistas de sentido único de ônibus e nos dois lados do canteiro 
central existente. Esta proposta foi rejeitada pela CET em função da constatação de 
que as duas pistas exclusivas poderiam impedir o cruzamento de veículos.  
 
Esta constatação foi avaliada pelo consultor Pedro Szasz, renomado especialista 
mundial em corredores de ônibus e responsável por algumas das inovações chave 
presentes no Transmilenio de Bogotá.  
 
Sua sugestão ao ITDP em relação à necessidade de cruzamento na rótula seria a 
introdução de pequenas modificações em quatro cruzamentos existentes, que 
certamente resolveriam o problema citado. No entanto, uma solução muito melhor 
seria retornar o duplo sentido da Rótula, com duas pistas exclusivas de ônibus no 
canteiro central. Existe uma tendência em muitas cidades pelo mundo, incluindo um 
número crescente de cidades norte-americanas, como Milwaukee, Berkeley, 
Minneapolis, e Dallas, em converter a maioria das vias de sentido único em vias de 
mão dupla. 
 
Embora controverso, existe um emergente consenso de que essas mudanças tendem 
a melhorar a qualidade de vida perto dos corredores, uma vez que reduz a velocidade 
dos veículos e, conseqüentemente, o número de acidentes fatais com pedestres, além 
de facilitar a acessibilidade de todas as regiões centrais envolvidas no perímetro das 
grandes avenidas expressas.  
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Isso simplificaria, principalmente, a configuração das vias com rotas exclusivas para 
ônibus. Esta configuração de corredores em dois sentidos permite viagens mais curtas, 
reduzindo os custos operacionais, e permitindo a simplificação das rotas, tanto de 
trólebus, quanto ônibus convencionais existentes, uma vez que evita alguns 
deslocamentos desnecessários. Embora essa mudança possa significar uma alteração 
por completo em toda a malha viária central, essa iniciativa teria um grande potencial 
de requalificação e melhora na fluidez do trânsito como um todo. 
 
O atual sistema de rótula de sentido único foi projetado em 1967 para aumentar a 
velocidade dos veículos, mas isto também aumentou drasticamente as distâncias das 
viagens. Portanto, o efeito final para os tempos de viagem dos veículos motorizados é 
aproximadamente neutro, enquanto o impacto no tempo de viagem para o passageiro 
de ônibus é altamente negativo, e seu impacto nas fatalidades com pedestres é 
igualmente negativo. 
 
Se o corredor exclusivo de ônibus na rótula fosse construído, seria possível, em 
conjunção com o retorno da rótula para o trânsito nos dois sentidos, uma simplificação 
expressiva do sistema de trólebus. Se essas ações fossem realizadas junto à melhora 
substancial na qualidade da pavimentação, certamente seriam reduzidas 
significativamente as falhas elétricas associadas ao sistema. 
 
Um possível projeto de longo prazo para a rede de trólebus poderia se configurar 
como na imagem a seguir, com trólebus em corredores exclusivos de ônibus 
representados pelas linhas amarelas contínuas, e trólebus em tráfego misto pelas 
linhas amarelas pontilhadas. 
 

 
 
Esse projeto simplificaria a rede de trólebus dentro da rótula, e melhoraria a qualidade 
do serviço e velocidade da rede. 
 
Outra alternativa seria também, a remoção das rotas de trólebus que passam dentro 
do anel central, restringindo seu uso à própria rótula. Neste caso, os serviços 
precisariam ser substituídos utilizando-se algum tipo de veículo circular limpo e 
silencioso que serviria a estas rotas com transferências gratuitas. 
 

Metrô 

Trólebus em 
trânsito misto  

Proposta de 
Corredor  

Terminal de 
ônibus 
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Novos Circulares introduzidos no centro de Paris  
 
Uma vez que estas rotas centrais passam por ruas estreitas, congestionadas e com 
alta concentração de pessoas, elas precisam ter a mais limpa e silenciosa tecnologia 
possível. Veículos menores são mais fáceis de operar com tecnologia híbrida, 
diesel/elétrica ou totalmente elétrica. Os veículos de Paris mostrados acima são Euro 
III a diesel e híbridos diesel/elétricos com freios regenerativos. As versões a diesel 
Euro IV e a totalmente elétrica estão sendo testadas.  
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III.4 Benefícios e custos associados aos sistemas de suporte 

 
Um número crescente de sistemas de trólebus na Europa, China e EUA está usando 
trólebus com suprimento de reserva de energia em forma de bateria ou com um motor 
reserva a diesel. 
 
Quando não existe diferença operacional entre operar com ou sem cabos aéreos de 
energia, o veículo é considerado um híbrido bi-modal. A nova Silver Line em Boston, 
que opera parte da viagem como trólebus elétrico e parte da rota com motor a diesel, 
é um trólebus híbrido. Se o desempenho for inferior ao motor de reserva, então o 
veículo é considerado um trólebus com motor de emergência. 
 
As cidades de Beijing, São Francisco e Vancouver estão todas usando ônibus com 
pacotes reserva de energia que permitem que o trólebus opere fora dos cabos por 
pequenas distâncias. Atenas e Filadélfia estão usando motores reserva a diesel que 
também permitem que os trólebus operem fora dos cabos elétricos por pequenas 
distâncias. 
 
Quanto maior o motor de reserva, mais pesado se torna o veículo, e, 
conseqüentemente maior o seu custo de aquisição e operação. Alguns sistemas 
modernos de trólebus possuem baterias leves ou sistema reserva a diesel 
fundamentalmente usados para mover o veículo em distâncias menores e tirá-lo do 
caminho em caso de falha, ou para mover os veículos para a garagem. 
 
Os veículos bi-modais existem em poucas cidades, são usados em duas condições 
básicas: centros de cidade e periferia. No centro de Roma, os cabos aéreos foram 
considerados feios. Então os trólebus com sistema bi-modal são operados de maneira 
que possam se movimentar sem a conexão elétrica por pequenas distâncias através 
do centro da cidade. Em outras cidades os sistemas bi-modais são usados para 
estender as rotas de trólebus na periferia além dos pontos onde os cabos de energia 
foram instalados. 
 
Encontrar o ponto correto de operação é muito importante para o desempenho 
satisfatório, uma vez que, se o sistema reserva de energia for insuficiente, o ônibus 
terá que ser reabastecido antes de se movimentar e pode não suportar subidas 
íngremes. Já se for muito potente, significará consumo adicional de eletricidade e 
custos operacionais. 
 
Segundo alguns dos entrevistados, os trólebus bi-modais teriam um peso adicional 
que os tornariam economicamente inviáveis para a realidade de São Paulo. Porém, 
como a procura por veículos bi-modais vem aumentando significativamente nos 
últimos anos, é possível imaginar que os custos para sua aquisição, bem como sua 
operação deixarão de ser maiores do que os trólebus atuais.  
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III. Trólebus e a Poluição Visual no Centro da Cidade 

 

 
 
Embora ainda existam muitos adeptos do sistema de trólebus para o centro de São 
Paulo, motivados principalmente pelos benefícios em relação a sua operação 
silenciosa e limpa, existem também, muitas críticas em relação à poluição visual da 
rede aérea, especialmente no centro histórico. Enquanto linhas de energia e cabos 
telefônicos são facilmente enterrados para removê-los do campo de visão, linhas de 
trólebus não são facilmente enterradas. 
 
Existem basicamente quatro sugestões para este problema:  
 
1. As rotas dos trólebus poderiam ser modificadas para que não passassem por áreas 
de patrimônio arquitetônico significativo. Em regiões nas quais já existe significativo 
volume de linhas aéreas, como redes de telecomunicações e outras poluições visuais, 
a presença adicional da rede aérea de trólebus pode não ser considerada um 
problema significativo. Já em outras ruas, como no entorno da Praça da Sé ou da 
Praça da República e no entorno do Teatro Municipal, a problemática da poluição 
visual é uma realidade. 
 
2. Os trólebus híbridos utilizados em Roma ou na Silver Line de Boston podem 
também ser uma solução para a Cidade de São Paulo. Embora estes trólebus sejam 
mais caros na aquisição e operação, poderiam preservar o patrimônio arquitetônico do 
centro histórico de São Paulo e trazer benefícios para a saúde pública. De qualquer 
maneira, seria um número relativamente pequeno de veículos servindo rotas 
arquitetonicamente sensíveis. 
 
3. O aspecto visual dos cabos poderia ser melhorado com o emprego de cabos de aço 
ornamentais, com design harmônico e função adicional de suportar lâmpadas de 
iluminação pública, que são indispensáveis. Isto foi implementado com muito sucesso 
em Nancy, França. 
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                            Cabos com iluminação e bom desenho em Nancy, França 
 
4. Embora existam poucos exemplos de trólebus elétricos com conexão subterrânea 
de energia, a companhia italiana Ansaldo Breda criou um veículo chamado “Stream”. 
Uma análise superficial não encontrou nenhum exemplo de operação bem sucedida, o 
que requer uma mudança completa no sistema existente. O ITDP não recomenda a 
utilização desta tecnologia até que outras cidades a tenham utilizado em larga escala.  

IV. Limitações da Capacidade dos Trólebus 

 
Em geral, a capacidade dos sistemas de 
trólebus é limitada pelo tempo de 
ultrapassagem dos veículos, assim sendo, 
o ideal para o corredor de trólebus, é 
misturá-los aos ônibus com fontes de 
energia não dependentes da rede elétrica. 
Se os ônibus elétricos carregassem em 
média 100 passageiros, e uma única 
viagem no corredor levasse uma hora, 
então o sistema poderia mover cerca de 
7.500 passageiros por direção nas horas   
de pico. 

 
 
 

Com investimentos na modernização das subestações e na infra-estrutura, seria 
possível aumentar o número de veículos em operação em um único corredor. 
 
Entretanto, as experiências de Quito e de Curitiba indicam que tais pistas únicas com 
prioridade para ônibus podem assegurar aproximadamente 10.000 a 12.000 
passageiros por direção por hora, devido ao tempo que o passageiro leva para 
embarcar e desembarcar. Em São Paulo, onde a cobrança da passagem é feita no 
embarque, onde há falta de nivelamento das plataformas, e onde há entrada restrita 
de pessoas pelas portas, o tempo de embarque dos passageiros, em relação ao 
sistema de Curitiba e Quito, é maior. Em todo o caso o pphpd máximo em um corredor 
de ônibus em São Paulo sem faixa de ultrapassagem (por exemplo, o corredor 
Rebouças) é provavelmente na escala de 8.000 pphpd.  
 

Chaves eletrônicas de trólebus, São Paulo 
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Mais séria ainda é a realidade dos trólebus ao ultrapassarem uns aos outros. Quando 
for possível criar situações nas quais os trólebus possam se ultrapassar, ligando-se 
em chaves elétricas diferentes, ainda assim, o deslocamento da chave levaria alguns 
segundos, e o veículo precisaria retardar a velocidade nas chaves e, somente então 
começar a aumentá-la outra vez, o que causaria certo atraso. 
 

 
 
Linhas de passagem e paradas do Sistema Transmilenio de corredor de ônibus 
em Bogotá são o segredo da alta velocidade e capacidade 
 
Por causa das limitações da fonte de alimentação de energia e da complexidade em 
permitir que os trólebus ultrapassem uns aos outros, recomenda-se geralmente para 
corredores de ônibus de volume elevado, com níveis da demanda acima dos 7500 
pphpd, que os trólebus sejam usados para somente uma parte do serviço, com o 
diesel, o etanol (em desenvolvimento no Brasil), o LPG, ou CNG fornecendo o serviço 
restante. Por causa da dificuldade na ultrapassagem, recomenda-se na maioria das 
vezes que os trólebus sejam usados para serviço parador, enquanto o diesel ou outra 
alternativa de combustível forneceria o serviço expresso. Isto é, de fato, o modo como 
os trólebus foram operados previamente no corredor da Nove de Julho/Santo Amaro.  
 
Algumas outras medidas também ajudariam consideravelmente a aumentar a 
capacidade dos trólebus. Primeiramente, a introdução de mais trólebus articulados 
aumentaria a capacidade das linhas. Já existem dois trólebus articulados em operação 
na Área 4 e existem outros 10 operando nas linhas da EMTU. Os trólebus articulados, 
de 18 metros, custam em torno de R$ 830.000,00 a unidade, e um ônibus diesel 
articulado tem custo aproximado de R$ 550.000,00 a unidade. 
 
Além disso, já é possível encontrar trólebus com piso rebaixado, o que facilita o 
embarque e desembarque de passageiros, reduzindo os atrasos nas estações. 
Inclusive, já existem trólebus de piso rebaixado operando em São Paulo. São trólebus 
com chassi e carroceria monobloco da Busscar e sistema elétrico da Eletra e custam 
em torno de R$ 550.000,00 a unidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trólebus de Piso Rebaixado e Trólebus Articulado em Uso Pela EMTU 
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Ao mesmo tempo, outras medidas poderiam ser adotadas para reduzir os atrasos de 
embarque e desembarque nos corredores do trólebus. O sistema de corredores de 
trólebus de Quito usa pagamento antecipado nas estações, e trólebus articulados. 
Esse sistema chega em torno dos 12.000 pphpd através de seus corredores.  
 
Estações com pagamento antecipado são geralmente utilizadas em corredores de 
ônibus exclusivos, porém, esse sistema também pode ser utilizado em situações sem 
vias exclusivas, desde que exista um alto volume de embarque e desembarque de 
passageiros. É provável que a inclusão de estações de pagamento antecipado nas 
linhas de trólebus seja suficiente para aumentar significativamente a velocidade média 
do trólebus e, conseqüentemente a capacidade de todo o corredor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corredor de trólebus de Quito com plataformas 
de embarque pré-pagas. 

Problema de Fila de Ônibus, rótula, São Paulo 

Passageiros aguardando o embarque em trólebus, 
na Praça da Sé 
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V. Distribuição de Energia 

Ao contrário dos sistemas do metrô, que podem comprar a energia de alta tensão 
diretamente da Eletropaulo e então controlar inteiramente sua própria infra-estrutura 
de abastecimento, os trólebus podem comprar somente energia de baixa tensão da 
Eletropaulo. 
 
A compra de energia em tensão elevada não é possível, pois a infra-estrutura usada 
para sua descarga é aquela disponível nos bairros, ou seja, a energia já foi 
transformada – a não ser que os trólebus dispusessem de outra infra-estrutura ainda 
inexistente para conseguir esta energia em alta tensão, o que certamente, conduziria a 
um custo mais elevado. 
 

VI. Viabilidade econômica dos trólebus projetada para o médio e o longo prazo 

 
A administração de Marta Suplicy removeu os trólebus como parte da reconstrução de 
vários corredores de ônibus, motivada principalmente por razões econômicas.  
 
Em alguns lugares do mundo, os trólebus elétricos têm provado serem os mais viáveis 
econômica e ambientalmente, especialmente em cidades nas quais a energia seja 
hidrelétrica, abundante e de baixo-custo, como no caso de Vancouver, no Canadá.   
 
Em Quito, no Equador, foi construído um sistema de corredores com trólebus. 
Inicialmente se acreditava que os ônibus elétricos ofereceriam não apenas baixa 
poluição (já que eles também se utilizam de energia hidrelétrica), mas que também 
teriam um custo de operação mais baixo do que os ônibus a diesel comuns.  
 
Com o custo mais baixo na sua operação, seria possível a privatização das operações 
com maior facilidade, o que cobriria totalmente os custos de operação e a depreciação 
do veículo com o dinheiro arrecadado pelas passagens. Infelizmente, pouco depois de 
o sistema ter sido instalado, os preços da energia elétrica se desequilibraram, e o 
custo da energia subiu drasticamente. Como resultado, o custo da operação tornou-se 
mais alto, se comparado com os ônibus comuns a diesel.  
 
Assim, a prefeitura nunca conseguiu privatizar os trólebus. A prefeitura de Quito teve, 
portanto, que absorver todo o custo da aquisição do veículo e também os subsídios de 
operação em andamento. Quando o segundo e terceiro corredores foram construídos, 
a prefeitura optou por ônibus a diesel.  
 
Outras cidades no Brasil, como Recife, Ribeirão Preto e Araraquara também 
desativaram seus sistemas de trólebus por motivos semelhantes. 
 
Os trólebus também custam mais para instalar e operar do que ônibus a diesel. Em 
Quito, os custos de investimento puro de capital do sistema de corredores de trólebus 
foram maiores que US$ 5 milhões por quilômetro, enquanto seu sistema de corredores 
a diesel custou aproximadamente US$ 2 milhões por quilômetro. Esta diferença inclui 
a aquisição dos veículos e das subestações. A rede aérea bifilar dupla custa 
aproximadamente R$ 1,6 milhões por quilômetro, para instalação. Além disso, há o 
custo das subestações, o que inclui o custo das próprias subestações e das áreas 
onde estarão situadas.  
 
Existem duas opções de subestações: as estações menores de 2 a 5 metros que 
podem ser inseridas a cada dois quilômetros, ou as maiores – de 5 a 12 metros – que 
podem ser inseridas a cada 3 km. O custo da área para as subestações irá variar, 
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obviamente, dependendo da existência ou não de terreno público disponível do lado 
direito do sentido da via, o que explica porque as subestações menores são usadas na 
maior parte das vezes. 
 
Os antigos trólebus com corrente contínua custavam R$ 650.000,00 a unidade e os 
novos trólebus são mais baratos, custando aproximadamente R$ 470.000,00 a 
unidade, se comparados a um ônibus “padrão” no Brasil, que geralmente varia entre 
R$ 280.000,00 e R$ 320.000,00 a unidade, dependendo dos itens do modelo, como 
ter piso rebaixado, ar condicionado, motor traseiro, entre outros.  
 
Atualmente os ônibus híbridos custam R$ 510.000,00 e os movidos a etanol deverão 
custar em torno de R$ 400.000,00.  
 
Além do maior custo dos veículos, os trólebus também apresentam um custo maior de 
operação em relação ao ônibus a diesel. O custo energético por quilômetro dos 
trólebus é de R$ 0,98/km, comparado a R$ 0,80/km para o diesel. Por uma questão de 
economia de escala, o custo de manutenção dos trólebus é maior do que o dos ônibus 
a diesel.  
 
Segundo um artigo publicado no Estado de São Paulo em 23 de abril de 2007, “os 
custos de compra e manutenção de um ônibus a diesel são, respectivamente, 52% e 
31% mais baratos do que os de um trólebus”. Os custos anuais com manutenção para 
veículos a diesel tendem a ficar por volta de R$ 21.775,00 enquanto os mesmos 
custos para os trólebus tendem a ficar em torno de R$ 31.861,00, incluindo os custos 
de manutenção da linha, segundo o mesmo artigo.  
 
A estrutura de preços para o consumo de energia no Brasil é regulamentada pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e não permite nenhuma flexibilidade 
em relação à tarifa, sendo extremamente desfavorável ao trólebus. A Eletropaulo, de 
acordo com as regras da ANEEL, cobra um preço menor pela demanda previamente 
calculada de energia extraída em cada subestação. Se o uso de energia em uma dada 
subestação é mais alto do que o previsto, é cobrada uma multa sobre a energia 
consumida acima do previsto, chamada “valor de ultrapassagem”.  
 
Esta é uma medida razoável uma vez que encoraja o uso de energia dentro de uma 
faixa prevista. No entanto, quando uma subestação quebra, ela aumenta 
dramaticamente a quantidade de energia usada pelas subestações adjacentes de 
ambos os lados, levando o custo de energia à categoria de preço mais alta. 
 
Muitos dos entrevistados também citaram que a ANEEL cobra uma sobretaxa de 40% 
sobre a energia utilizada em horários de pico, que corresponde ao pico de utilização 
de energia pelo sistema de trólebus. Isto aumenta significativamente os custos de 
operação dos mesmos. Se esta sobretaxa fosse revista, é possível que os custos 
relativos ao consumo de energia nos trólebus fossem mais competitivos em relação 
aos ônibus a diesel.  
 
Deve-se ressaltar, contudo, que em comparação internacional, essa sobretaxa de 40% 
nos horários de pico se situa abaixo das praticadas em outros países.  Por exemplo, 
na França, essas sobretaxas podem chegar até a seis vezes o custo normal da tarifa. 
Dado o atual contexto de limitação de oferta de energia no Brasil, seria ilusório 
acreditar que esta sobretaxa pudesse ser retirada em curto prazo. 
 
É provável que os preços da gasolina e do diesel continuem a sofrer altas volatilidades, 
porém como o petróleo é um recurso natural limitado, imagina-se que seu preço será 
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cada vez maior no futuro. Algumas projeções quanto aos preços futuros do petróleo 
incluem aumentos agudos que podem ser de três a dez vezes os valores atuais.  
 
Os futuros preços para energia hidrelétrica são mais fáceis de prever. Assim sendo, 
diante das dificuldades de se introduzir outros combustíveis alternativos tão limpos, 
seria insensato desmantelar a rede de trólebus hoje existente e que não depende, em 
absoluto, de combustíveis fósseis. 
 
Os custos permanentes de manutenção da rede poderiam ser reduzidos através da 
introdução dos cabos flexíveis, apesar de talvez terem altos custos de capital inicial.  
 

VII. Alternativas Limpas para o Trólebus  

 
Seria importante analisar as demais tecnologias limpas disponíveis e sua viabilidade 
comercial em curto prazo antes de se decidir sobre o futuro do sistema de trólebus em 
São Paulo. 
 
Como a revisão das tecnologias alternativas de ônibus e seu potencial para São Paulo 
não são o foco deste relatório, essa seção ainda contém informações muito 
preliminares, e será utilizada, somente para efeitos comparativos. 
 
As principais alternativas de tecnologias para ônibus existentes atualmente, são: 
 

• Sistema elétrico híbrido a diesel 

• Etanol 

• CNG 

• Diesel limpo 

• Célula combustível a hidrogênio 

A EMTU, em cooperação com a CETESB, desenvolveu o índice de Potencial de 
Poluição da Frota (PPF), que agrega todas as emissões dos diferentes tipos de 
veículo nas condições de São Paulo. 
 

Tipo ônibus PPF 
Diesel padrão 5.5 
Diesel novo 3.1 
Diesel novo com 
retrofit 

2.2 

GNV 1.6 
Etanol 1.5 
Trólebus 0 

 
Seria possível imaginar que no futuro, esta tipologia possa ser inserida nas fórmulas 
de renumeração dos operadores privados, visando à adoção de tecnologias mais 
limpas para operação em São Paulo. 
 
O Conselho Internacional do Transporte Limpo (International Council on Clean 
Transportation – ICCT), parceiro do ITDP e a Clinton Climate Initiative, fez a seguinte 
tabela, comparando as tecnologias para o transporte em ônibus. Nota-se que a base 
da comparação, o “diesel em uso”, supõe um diesel de 500 PPM utilizado num motor 
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Euro II, ou seja, é comparável com as condições da maioria da frota de São Paulo. 
Também é relevante que o custo adicional do trólebus se comparado com o custo do 
ônibus a diesel em São Paulo pode ficar abaixo do aumento citado na tabela (o 
aumento mínimo em São Paulo é de aproximadamente 50%, e na tabela esse 
aumento é de 60% a 100%): 

                     COMPARAÇÃO TECNOLÓGICA - ICCT 

 
Diesel 
limpo 

Diesel 
retrofit 

Diesel 
híbrido* 

CNG Etanol Trólebus 
Células de 
hidrogênio 

Redução PM 
(urbana) 

~97% ~97% ~97% ~97% ~97% 100% 100% 

NOx (urbana) ~85% 0% ~85% ~85% ~85% 100% 100% 

CO2 redução 
equivalente 

de 
combustível 

0 a 8% +5 a 0%* 10 a 40% +15 a 0% 
10 a 
80%** 

45 a 
~100% 

??? 

Aumento do 
preço 

1 a 3% 1 a 3% 15 a 75% 10 a 20% 5 a 8% 60 a 120% ??? 

Necessidades 
do 

combustível 
~10 ppm diesel enxofre CNG Etanol 

(com aditivo) 
Eletricidade 
(cabos aéreos) Hidrogênio 

Extraído da base de diesel em uso 
 
Infra-estrutura, combustível e custos de manutenção podem variar substancialmente.  
Condições de operação principal também variam. 
 
*Com um filtro de particulados diesel 
 
**[ Informação agregado pelo ITDP para este relatório] Utilise-se de estimativa um proporção de 60-80% de 
redução de emissões de GEE se o etanol for produzido da cana de açucar, como no caso brasileiro 
 
Se o custo ambiental fosse considerado na fórmula de remuneração dos operadores, 
certamente, os trólebus ganhariam maior competitividade, uma vez que apresentam 
os melhores índices de poluição local e de emissão de GEE nas tecnologias 
disponíveis atualmente. 
 

VIII. 1. Híbridos elétricos 

Desde 2003, 825 veículos híbridos elétricos operam com sucesso na cidade de Nova 
York, demonstrando reduções de até 30% no consumo de combustível (diesel), queda 
de 50% nas emissões de partículas materiais, e queda de 55% de NOx sobre o diesel 
padrão. Este ônibus híbrido gera energia no momento de frear, a energia é carregada 
numa bateria, e essa energia é utilizada no arranque do veículo. A duração da bateria 
dos veículos em Nova York é de aproximadamente 4 anos.  
 
Em Londres, onde os ônibus são responsáveis  por 35% das emissões de carbono, 
testes com  ônibus híbridos demonstram reduções de um mínimo de 30% em 
consumo de combustível e emissões de carbono.  Os ônibus híbridos também 
apresentam ruídos mais baixos, aceleração mais sauve, e custos de manutenção mais 
baixos. 
 
O ônibus híbrido tem um custo capital maior de 75%, se comparado com o ônibus 
diesel, e ainda não existem dados sobre durabilidade dos componentes do híbrido, em 
especial da bateria. Mas as autoridades de Londres acham muito provável que os 
custos dos híbridos caia no futuro, devido ao fato de que muitas cidades européias  e 
do mundo estão começando com programas de ônibus híbridos. As autoridades de 
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Londres também acreditam que a performance e a durabilidade das baterias vai 
melhorar nos próximos anos. 
 
Atualmente, Londres tem 13 ônibus híbridos em operação, 12 unidades de um andar 
(de um piso) e 1 dos característicos ônibus de dois andares (dois pisos). Até 
dezembro de 2008, Londres vai ter 60 ônibus híbridos em circulação, com 100 
híbridos até março de 2010, 200 em 2011, e mais de 500 em 2012. 
 
Em São Paulo, a operação com os elétricos híbridos a diesel, não foi bem sucedida 
como  se imaginava, em função de má engenharia e dimensionamento do sistema.  
 
Em função do peso adicional desses ônibus híbridos, que pesam duas toneladas a 
mais do que a média dos ônibus a diesel, este modelo híbrido consome 20% mais 
diesel do que um ônibus diesel padrão. Assim, não existe clara vantagem ambiental 
do modelo em operação em São Paulo em relação aos demais ônibus a diesel.  
 
A principal razão para o desempenho superior da frota híbrida de Nova York e Londres 
é a concepção do sistema elétrico de tração. A diferença entre o híbrido norte-
americano/britânico e o brasileiro é que o primeiro funciona com o sistema paralelo 
que se utiliza dos dois motores: o elétrico e o diesel à explosão. O elétrico é usado 
para retirar o carro da inércia e para se movimentar em momentos de maiores 
esforços, como subidas com o carro carregado. O segundo utiliza o sistema série, no 
qual é sempre o motor elétrico que impulsiona o carro.  
 
O custo do híbrido em São Paulo é de R$ 510.000,00, fabricado pela Eletra, enquanto 
o híbrido de Nova York (Orion and BAE) custa US$ 450.000,00 (aproximadamente 
R$ 816.470,00) nos EUA. Assim sendo, se comparado com um ônibus a diesel 
convencional, disponível atualmente a preços entre R$ 280.000,00 e R$ 320.000,00, o 
custo é muito maior.  
 
É provável que o custo dos híbridos diminua com o aumento da produção dos 
mesmos e com a economia de escala. Os híbridos de Londres utilizam tecnologia da 
BAE e da Allison dos Estados Unidos, e alguns dos fornecedores estão utilizando 
tecnologia que também é aplicável ao mercado de caminhões urbanos de entrega.  
 
Os benefícios dos ônibus híbridos aumentam quanto mais o sistema híbrido é feito 
especificamente para o ciclo do percurso da rota de ônibus. O fabricante do híbrido de 
Nova York fez um número significativo de ajustes à tecnologia para aperfeiçoar seu 
desempenho ao ciclo típico da movimentação em Nova York.  
 
A carga de passageiros é também uma questão relevante para o desempenho dos 
híbridos. Existem atualmente, cerca de 20 ônibus híbridos sendo usados em São 
Paulo no corredor Expresso Tiradentes. 
 
Embora exista a necessidade de aperfeiçoamento do projeto dos híbridos brasileiros, 
feito pela Eletra para otimizar seu desempenho, um número crescente de cidades pelo 
mundo vem buscando a utilização dessa tecnologia, o que, certamente, melhorará o 
desempenho dos modelos existentes e reduzirá os custos de sua aquisição.  
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VIII.   2. Etanol 
O consumo do etanol para veículos de passeio já é bastante difundido no Brasil, 
mesmo assim, não existe ainda a utilização em larga escala desse combustível para 
ônibus. 
 
A EMTU já testou um ônibus de etanol da Scania, importado da Suécia, entre 1997 e 
1998. O principal problema, naquela época, era o maior custo do etanol em relação ao 
diesel.  Atualmente, o custo do etanol no Brasil se estabilizou, enquanto o custo dos 
combustíveis fósseis apresentou expressiva alta, o que tornou esse combustível 
renovável uma alternativa muito factível. 
 
Desde dezembro de 2007, um novo modelo do ônibus a etanol, desenvolvido pela 
Scania para o Projeto BEST (BioEthanol for Public Transport) vem sendo testado no 
Corredor Metropolitano da EMTU, e posteriormente, também o será no Corredor 
Expresso Tiradentes. 
 
O projeto BEST é uma tentativa comum entre 10 cidades estrategicamente escolhidas 
na Europa, América do Sul e Ásia, para estimular a vasta substituição de gasolina e 
diesel por etanol. Os primeiros resultados obtidos nessas 10 cidades vem confirmando 
a boa performance desses modelos, largamente utilizados na Suécia.  
 
Esse novo modelo do ônibus a Etanol dispõe de um motor praticamente igual aos 
modelos de ônibus a diesel, o que garantiu uma melhora expressiva em sua 
performance. O maior entrave para esse ônibus, no entanto, se refere a 5% do aditivo 
que deve ser misturado ao etanol, pois o único produtor do aditivo se encontra na 
Suécia, e sua importação seria muito cara. 
 
Especialistas no assunto dizem que esse entrave deve ser superado rapidamente, 
uma vez que não existe grande desenvolvimento tecnológico associado a esse aditivo. 
Estima-se que com a introdução desses ônibus no mercado brasileiro, empresas 
nacionais poderão também produzir o aditivo.   
 
Os ônibus a etanol apresentam os melhores índices de emissão de poluentes locais 
disponíveis no mercado (superam exigências Euro V e EEV, que será mandatório na 
União Européia em 2009) e contribuem positivamente, para a mitigação das emissões 
de gases do efeito estufa, uma vez que o etanol pode reduzir de 60% a 80% a 
emissão desses gases. Assim sendo, ele certamente deve ser considerado como uma 
alternativa aos combustíveis fósseis no transporte público num futuro próximo. 
 
Na medida em que as externalidades negativas associadas à poluição local e de 
gases do efeito estufa sejam incorporadas aos custos dos sistemas de transporte 
público, certamente essa tecnologia será uma das mais competitivas, especialmente 
no Brasil, onde a produtividade desse combustível é uma das maiores do mundo. 
 
Os custos para a manutenção do ônibus a etanol tendem a ser ligeiramente superiores 
aos ônibus convencionais nesse momento, uma vez que é necessário realizar a troca 
do filtro do motor e do óleo a cada 10 mil kms, enquanto nos ônibus a diesel a troca é 
realizada a cada 20 mil kms, além da maior freqüência para a limpeza dos bicos 
injetores. Mesmo assim, considerando-se toda a operação do veículo, esse custo 
adicional acaba por se diluir ao total e não deve ser um grande empecilho para sua 
operação. 
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VIII. 3. GNV 

Motivado por razões ambientais, o Governo do Município de São Paulo decretou a 
obrigatoriedade da substituição da frota de ônibus a diesel por ônibus a Gás Natural 
Veicular (GNV). As dificuldades técnicas e econômicas geraram uma grande 
resistência dos frotistas ao GNV, e a iniciativa não foi bem sucedida. A Petrobrás 
divulgou o compromisso de manter o preço do GNV para frotistas a 55% do valor do 
diesel pelo prazo de 10 anos. Este compromisso está causando dificuldades por causa 
dos problemas da regularização e fornecimento de gás natural. Mas com o esperado 
esgotamento dos combustíveis fósseis líquidos, o gás natural é um bom candidato a 
sua substituição. 
 
Num estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, de São Paulo) patrocinado 
pela Fundação Hewlett, um ônibus a GNV proporcionou importantes reduções de 
emissões tóxicas, da ordem de 64% de CO, 84% de NOX, 96% de PM2,5 e 22% de 
HC (constituídas predominantemente por metano não tóxico). O consumo volumétrico 
equivalente aumentou cerca de 62%, na mesma base energética. 
 

VIII. 4. Diesel Limpo 

A renovação da frota de ônibus a diesel é ainda, a melhor solução a curto prazo para 
reduzir as emissões de poluentes locais na cidade de São Paulo. A temática mais 
importante relacionada aos ônibus a diesel,  é, portanto, a disponibilidade de um diesel 
mais limpo na cidade.    
 
No momento, 3% dos ônibus na cidade de São Paulo correspondem ao estandarte de 
emissões Euro I, 67% a Euro II, e 30% a Euro III. Até dezembro de 2008, 53% dos 
ônibus serão de Euro II e 42% de Euro III, segundo a SPTrans. O diesel utilizado em 
São Paulo hoje é de 500 ppm. A legislação federal e municipal obriga a introdução do 
diesel de 50 ppm até 2009. 
 
O estudo do IPT demonstra que todas as emissões tóxicas são reduzidas de 30% a 
50% quando são utilizadas nos corredores exclusivos, e que as emissões de material 
particulado são reduzidas em 55% com o uso do diesel mais limpo, tendo também 
algumas reduções em CO2 e NOx. Também mostrou que sistemas de pós-tratamento 
(retrofit) proporcionam reduções de poluentes muito importantes, como o filtro de 
particulados diesel (DPF), que proporcionou uma redução da ordem de 85% de CO, 
90% de HC, 20% de NOx e 80% de PM. 
 
Dentro da realidade do sistema de transporte público de São Paulo, a utilização de 
ônibus a diesel novos, com diesel limpo (pelo menos 50 ppm) permitiria a utilização de 
sistemas de retrofit, o que teria um impacto muito significativo em relação a poluentes 
locais. Isto representaria uma das possibilidades mais viáveis economicamente, a 
curto prazo, para a redução de poluentes locais em larga escala na cidade de São 
Paulo. 
 
 

VIII. 5. Células combustíveis de hidrogênio 
O projeto financiado parcialmente pelo Fundo Global de Meio Ambiente e pelo 
Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (GEF/UNDP) visa o 
desenvolvimento e operação de ônibus de célula combustível de hidrogênio em 
diferentes cidades pelo mundo. O projeto brasileiro tem uma verba de US$ 16 milhões 
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e foi iniciado em 2000 (há 7 anos). Atualmente, o primeiro protótipo encontra-se em 
desenvolvimento final na Tutto-Marcopolo, e deve ser apresentado brevemente. 
 
No Brasil, onde grande parte da energia elétrica é gerada por hidrelétricas, o plano 
seria gerar o hidrogênio a partir da eletrólise da água, que não geraria significativa 
emissão de GEE. Esse hidrogênio seria utilizado para alimentar os ônibus a células a 
combustível, movidos a tração elétrica. A energia necessária para seu deslocamento 
seria produzida internamente nas células a combustível por meio de uma reação 
eletroquímica entre o hidrogênio e o oxigênio. Essa reação produziria a energia 
elétrica que geraria como resíduo o vapor de água, criando assim uma forma de 
transporte urbano limpo e livre de carbono. 
 
A EMTU, por meio do PNUD, contratou um consórcio para fornecer os ônibus e toda a 
infra-estrutura necessária para produzir o hidrogênio.  
 
Este consórcio é formado pela EPRI (líder do consórcio), uma empresa que trabalha 
com eficiência de energia baseada nos Estados Unidos. A ‘Ballard’, que se baseia no 
Canadá, é a fabricante da célula combustível e controla 70% do mercado. A 
‘NucelLSys’, da Alemanha, que se separou da ‘Ballard’, constrói o sistema que permite 
o uso da célula combustível em um veículo.  A Tutto Transportes construiu o chassi e 
integrou todos os componentes do projeto, e a ‘Marcopolo’ construiu a carroceria.  A 
Eletropaulo fornece a energia, e a ‘Hydrogenics’ do Canadá fornece o eletrolisador, o 
armazenamento do hidrogênio. Por último, será a Petrobrás que implementará e 
operará a estação de abastecimento.   
 
O custo para o desenvolvimento deste protótipo de ônibus a célula de combustível foi 
cerca de U$ 3,5 milhões. Supõe-se a autonomia de 300km, abastecendo um motor de 
210kw. A implantação da eletrólise será na garagem da EMTU. Este projeto custará 
US$2 milhões, mas terá capacidade para abastecer somente 5 ônibus. Atualmente se 
imagina que o custo desses veículos gire em torno de US$2 milhões. Com o 
desenvolvimento das tecnologias e ganhos de escala, é possível imaginar que este 
preço elevado cairá significativamente.  
 
Originalmente, planejava-se fazer um ônibus 100% alimentado por células a 
combustível de hidrogênio. Agora se busca o desenvolvimento de híbrido de célula a 
combustível e bateria, como é o caso dos projetos piloto de célula a combustível para 
ônibus no Japão e nos EUA.  
 
O projeto inovou, ao se utilizar de duas células combustíveis pequenas no lugar de 
uma única célula combustível grande, porque como as menores serão desenvolvidas 
para carros, a longo prazo serão produzidas em massa e serão portanto mais baratas 
do que as maiores projetadas especificamente para os ônibus. 
 

VIII. Conclusão 

 
Embora existam alguns obstáculos para a manutenção e melhoria da qualidade do 
serviço de trólebus em São Paulo, é possível melhorar o desempenho do sistema 
como um todo, com algumas alterações e modificações contratuais e de infra-estrutura 
relativas à operação.  
 
A melhor forma para minimizar estes problemas seria a utilização dos trólebus 
principalmente em corredores de ônibus exclusivos. A melhor forma de solucionar os 
problemas dos trólebus no centro da cidade seria implementar corredores de ônibus 
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na rótula, o que beneficiaria também todos os demais ônibus em operação na cidade, 
e poderia facilitar a execução de uma bem sucedida racionalização do sistema como 
um todo.  
 
Se esta medida fosse acompanhada de modificação no contrato estabelecido entre a 
SPTrans e a Eletropaulo, a fim de se resolver a problemática relacionada à 
manutenção preventiva das linhas, muitos dos problemas operacionais com os 
trólebus estariam solucionados. 
 
Uma análise mais detalhada deveria ser realizada para sugerir as pequenas 
modificações estruturais que pudessem melhorar o desempenho operacional da rede de 
trólebus, como, por exemplo, a simplificação das rotas, pistas exclusivas de ônibus, 
rotas retificadas, maior fiscalização contra estacionamento irregular de veículos, entre 
outras medidas.  
 
Por outro lado, muitas cidades em muitos países revitalizaram suas áreas centrais 
priorizando modos de transporte elétricos e removendo os ônibus a diesel e 
automóveis privados. Sendo assim, no caso de São Paulo, as rotas de trólebus na 
área central seriam revitalizadas e teriam melhor aproveitamento da rede atual após a 
simplificação. Ao mesmo tempo, a quantidade de linhas de ônibus a diesel que devem 
chegar à área central precisaria ser reduzida e reorganizada. O pequeno espaço das 
ruas estreitas na região central poderia ter prioridade para receber veículos à tração 
elétrica, limpos e silenciosos. 
 
Mesmo que atualmente as condições econômicas dos trólebus não pareçam tão 
favoráveis, seria muito prejudicial à população que as linhas de trólebus 
remanescentes fossem removidas de São Paulo. Existe um risco de que o custo do 
diesel suba rapidamente no futuro, por ser uma reserva natural limitada. Todos os 
demais veículos limpos, alternativas aos trólebus, têm custos de aquisição de veículo 
altíssimos, mais do que o diesel limpo. Eles também têm problemas operacionais 
significativos e complexidades institucionais que uma vez colocados no serviço de 
massa conduziriam provavelmente a tantos problemas operacionais quanto os que os 
corredores de trólebus enfrentam atualmente. 
 
Portanto, o ITDP recomenda que São Paulo mantenha e modernize a frota de trólebus 
existente. As implicações ambientais e econômicas de qualquer outra decisão, dado o 
atual nível de incertezas, merece ser estudado com o maior cuidado possível. 
 
 
 
 


