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PREFÁCIO
O avanço das discussões sobre mudanças do clima e medidas
típicas de redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE)
no setor dos transportes vêm trazendo um foco excessivamente
intenso – e um certo grau de ansiedade – sobre a alternativa da
tração elétrica pura, em substituição ao diesel, especialmente no
que concerne aos ônibus e veículos de carga de operação essencialmente urbana.
A premência da adoção de soluções tecnológicas, especialmente as mais drásticas e e icazes na redução das emissões, bem
como a materialidade inconteste das emissões nulas de dióxido
de carbono (CO2) e outros poluentes tóxicos, geram um natural
sentido de urgência, especialmente entre a militância ambientalista, políticos e tomadores de decisão. Lembre-se, porém, que
essas emissões somente são nulas no uso inal da eletricidade na
operação dos veículos, uma vez que, no Brasil, há grande participação de usinas térmicas a gás natural fóssil na fase da geração.
Por outro lado, também é fato que recentes artigos e estudos
sobre diversi icação tecnológica e energética no setor do transporte coletivo urbano de passageiros vêm indicando consistentemente que, nos países desenvolvidos, muito provavelmente,
somente num prazo de dez a quinze anos (em 2028-2033), os
ônibus elétricos a bateria serão a opção natural dos operadores
de transporte.
Embora os custos continuamente decrescentes das baterias e
a simplicidade de manutenção dos veículos elétricos já produzam
simulações econômicas que indicam níveis economicamente

competitivos em relação aos ônibus convencionais a diesel (considerando todo ciclo de vida operacional), algumas questões de
fundo relevantes ainda não resolvidas subsistem no mundo real
das garagens: o conforto e o apego à cultura quase secular do con iável motor a diesel; o alto custo de aquisição e a baixa autonomia
dos ônibus elétricos; o processo, ainda em desenvolvimento, de
consolidação dos mecanismos inanceiros e regulatórios especíicos dos veículos elétricos; e o conhecimento tecnológico e implementação da infraestrutura de abastecimento de energia elétrica.
Esse prazo de dez a quinze anos pode eventualmente estender-se no Brasil, dada a defasagem local em relação ao fenômeno de
transição para alternativas tecnológicas sustentáveis diversi icadas de motorização, que já ocorre há vários anos em diversas
cidades de países desenvolvidos: são geralmente pequenas ou
até relativamente grandes frotas-piloto diversi icadas de veículos
híbridos (diesel-elétricos), veículos adaptados com iltros de material particulado (retroϔit), ônibus movidos a células de combustível (hidrogênio), utilização de biodiesel, etanol, gás natural e
biometano, entre outros biocombustíveis, e veículos elétricos a
bateria – todos vêm apresentando excelentes resultados ambientais, operacionais e econômicos.
Enquanto a nova e promissora tecnologia dos veículos elétricos
a bateria ainda não se irma como preferência nacional dos operadores de transportes urbanos por aqui, con irmando as profecias dos gurus da energia veicular (se é que isso de fato ocorrerá
nas próximas décadas, em meio a outras alternativas concorrentes
em franco desenvolvimento que “correm por fora” no campo dos
biocombustíveis renováveis líquidos e gasosos), abre-se uma grande
janela de oportunidade para o avanço de diversas alternativas
operacionais e economicamente consolidadas, para composição
de um sistema de transporte sustentável. Entre elas, destaca-se o
largamente utilizado gás natural veicular (GNV); ele será utilizado
como ponte, ou transição, rumo a um cenário futuro de energia
100% renovável em transportes, onde o biogás e o biometano
terão papel essencial.
Há mais de duas décadas, o GNV é considerado em todo planeta
a melhor alternativa aos ônibus e caminhões urbanos movidos a

diesel. Ele preenche todos os requisitos para ser credenciado como
combustível veicular sustentável, sob a óptica do meio ambiente
local e global, com emissões de gases, partículas cancerígenas e
ruído muito reduzidas e emissões de GEE no ciclo de vida mais
baixas que seu concorrente diesel; do aspecto econômico, com
custo no ciclo de vida operacional mais baixo que o diesel; e do
desenvolvimento e bem-estar social.
Os protocolos internacionais oriundos das negociações para o
controle do aquecimento global; as NDCs (Nationally Determined
Contributions) recentemente assinadas pelo Brasil; as leis nacionais, estaduais e municipais de políticas de mudanças climáticas,
que impõem metas e medidas de mitigação de emissões GEE; e
os programas globais e locais de energia limpa em transportes
que ganham rapidamente popularidade e adesões de dezenas de
grandes cidades, como o Clean Bus Declaration ou o Soot-free Bus,
abriram um caminho sem volta.
É chegado o momento das decisões políticas e administrativas
no Brasil que remetem concretamente à substituição de combustíveis fósseis no transporte público, na coleta do lixo e em outras
diferentes operações urbanas de transportes motorizados. Assim,
é com satisfação, e grande honra pelo convite para escrever este
prefácio, que cumprimento os professores, autores desta obra.
Além de ilustrarem de forma detalhada e abrangente quase todos
os aspectos do universo do gás natural veicular – “Alternativa
Número 1 ao Diesel” – estão oferecendo aos acadêmicos, estudiosos, técnicos, especialistas em transporte e meio ambiente e
tomadores de decisão, um manancial de conhecimento e informação de alto valor e utilidade, especialmente neste momento do
início da transição brasileira para o transporte sustentável e limpo.
Olimpio Alvares
é engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo,
consultor especializado em emissões e transporte sustentável e
foi gerente na área de controle de emissões veiculares da
Cetesb, onde atuou por 26 anos.
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