
O combate ao Aquecimento Global 
levado a sério.

Ônibus movido a Etanol



Desde 1993, Estocolmo vive uma experiência tecnológica, à época visioná-
ria, mas que hoje ganha ares de solução óbvia para a questão do transpor-
te urbano e sua relação com o aquecimento global e a sustentabilidade.

É o Projeto BEST – Bio Ethanol Sustainable Transport, ou Etanol para 
o Transporte Sustentável. Hoje, já são 600 ônibus rodando em várias 
cidades da Suécia, 400 deles em Estocolmo, capacitados para operar 
com motor a diesel que utilizam uma mistura com 95% de etanol e 5% 
do aditivo especial Sekab nos tanques.

A experiência foi uma iniciativa da Scania gerada no Brasil na década 
de 80 e amadurecida na Suécia. Agora, retorna ao País como projeto 
de demonstração tecnológica aberto ao mundo, com o apoio de várias 
empresas e associações, entidades internacionais e locais, governos e 
centros acadêmicos de pesquisa.

No Brasil, o Projeto BEST já está em operação desde outubro de 2007, 
sob a coordenação do CENBIO – Centro Nacional de Referência em Bio-
massa e do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, com apoio da 
União Européia e parceria de várias empresas e entidades, entre elas a 
UNICA, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que responde pelo abas-
tecimentodo etanol utilizado no projeto e contribui para sua divulgação.

No primeiro ano de demonstração, o ônibus do Projeto BEST vem per-
correndo um circuito regular no corredor metropolitano de São Mateus/
Jabaquara, em São Paulo, gerenciado pela Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos (EMTU). Posteriormente, deverá entrar em traje-
tos inter-bairros em outros municípios paulistas, expondo mais ampla-
mente esta solução para a questão do transporte urbano e sua relação 
com condições mais favoráveis ao meio ambiente e à saúde pública.



 É um combustível renovável, limpo e biodegradável

 Reduz a poluição local do ar em 90% de material particulado e 60% de NOx

 Atende aos limites de emissões EURO 5* e EEV**

 Não contém enxofre

 Diminui em mais de 90% as emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global comparado com o uso de gasolina

 É compatível com a infra-estrutura de distribuição existente

 Fortalece a imagem pública das empresas que o adotam

 Estimula empregos na zona rural e desenvolvimento econômico em geral

 Possui preços competitivos

 É um produto disponível em larga escala

BENEFíciOs DO UsO DE EtANOl Em mOtOREs DiEsEl:

*   EURO 5 Regulamentação de emissões de poluentes que entra em vigor na Europa em 2009
** EEV Enhanced Envimonmental Vehicle Norma mais rígida, que especifica as emissões de poluentes na Europa.
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