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1. Resumo 

O trabalho consiste num estudo de viabilidade para implantação de uma nova 

tecnologia no Brasil, o eHighway. Esse sistema consiste na construção ou na 

transformação de uma rodovia já existente em uma rodovia elétrica. Com a utilização 

de caminhões híbridos, diesel e energia elétrica, diminui-se drasticamente a emissão 

de gases poluentes e ruídos produzidos por caminhões convencionais movidos a óleo 

diesel. Esse projeto baseia-se na rodovia I -710 no estado da Califórnia, EUA, que já 

possui este sistema em fase de teste.  

2. Introdução 

Segundo Bazani (2011), transportes movidos à energia elétrica tiveram seu 

início em 1882 na cidade de Berlin, Alemanha. Werner von Siemens, da Cia Siemens 

& Halske, experimentou uma carruagem equipada com motores elétricos, conhecida 

como Elektromote. Devido às características muito parecidas com o trólebus esse 

veículo é considerado seu ancestral.  

Desde então o crescimento com transportes movidos a energia elétrica tem se 

tornando constante. Na Alemanha no ano de 1905 foi inaugurado o primeiro transporte 

que levava pessoas e cargas entre as localidades de Konigsten, Hutten e Konigsbrunn 

com veículos elétricos, hoje conhecidos como trólebus, a rota era de 9 km e demorava 

cerca de 45 minutos. Mais tarde esses transportes deram lugares aos bondes 

elétricos. (BAZANI, 2011). 

O sistema eHighway tem uma grande similaridade com os trólebus utilizados 

atualmente. O projeto é composto por caminhões híbridos, diesel e energia elétrica, 

que podem ser movidos à eletricidade em rodovias com este tipo de infraestrutura, 

catenárias, como é o caso da rodovia I – 710 na Califórnia. 

3. Objetivos 

 Estudo de viabilidade da implantação do sistema eHighway para uma 

rodovia no estado de São Paulo. 

 Análise de funcionamento de uma rodovia elétrica para cargas 

fracionadas. 

 Vantagens e desvantagens deste tipo de tecnologia, e como elas se 

relacionam com a rodovia. 

 Análise dos benefícios ambientais que a alternativa proporcionará no 

sistema de abastecimento de suprimentos.  

 



4. Metodologia 

 Estudo do trólebus (tecnologia parecida). 

 Conhecimento da tecnologia eHighway. 

 Análise do projeto já existente na Califórnia da Rodovia I - 710 (interliga 

os portos de Los Angeles e Long Beach ao interior do Estado da Califórnia). 

 Estudo das diretrizes de projeto utilizadas no Brasil para viabilidade de 

implantação de uma rodovia no Brasil. 

 Verificação de quais danos e benefícios ambientais são considerados 

num projeto de rodovia brasileira. 

 Análise econômica e financeira da implantação do sistema eHighway. 

 Verificação da viabilidade de implantação da tecnologia na Rodovia. 

5. Desenvolvimento 

 A multinacional Siemens desenvolveu uma solução sustentável para o 

problema de emissões causadas por caminhões de cargas fracionadas. O projeto 

chamado eHighway é composto por caminhões híbridos. Essa tecnologia permite que 

nos pontos onde não for possível a instalação da infraestrutura elétrica, ou até mesmo 

em momentos de ultrapassagem, o motor a diesel se torne conveniente e possa ser 

utilizado, fator preponderante na diferenciação deste tipo de modal em relação aos 

trólebus.  

 Esse sistema apresenta diversas vantagens, tais como: a energia de frenagem 

é transformada em energia elétrica e retorna ao sistema, dessa maneira 

economizando ao máximo o consumo; haste elétrica inteligente que transmite energia 

elétrica do topo do caminhão para o veículo, abaixando e levantando automaticamente 

quando conveniente; a tecnologia permite que o veículo conecte-se e desconecte-se 

em velocidade superiores a 90 km/h; a redução drástica da emissão de poluentes, 

dióxido e monóxido de carbono, e ruídos causados por caminhões convencionais; 

aumento da capacidade e demanda da rodovia; e maior segurança no quesito 

acidentes de trânsito causados por caminhões. 

 O primeiro trecho a testar esta tecnologia foi na região entre os portos de Los 

Angeles (POLA) e Long Beach (POLB), passando pela rodovia I-710 chegando aos 

centros ferroviários do interior da Califórnia, totalizando um percurso de 30 km. 

(Caltrans, 2012). 



 Para a implantação deste sistema fora feito um projeto estudado pelo State of 

California Department of Transportation apontando todos os problemas e algumas 

soluções para a rodovia em destaque. 

 A utilização deste sistema requer uma alta demanda de carga juntamente com 

uma distância relativamente pequena para que a implantação do eHighway se torne 

viável economicamente (Caltrans, 2012). 

 Algumas soluções foram colocadas em prática no projeto na Califórnia. O 

aumento da rodovia para a implantação do sistema de infraestrutura de catenária, a 

partir da ideia de que é necessário identificar o caminhão toda vez que este se 

conectar a catenária para que se possa calcular qual o custo da energia elétrica 

consumida, também foi possível a implantação de pedágios sem parada, cobrados 

juntamente com o custo da energia elétrica, proporcionando um aumento na vazão da 

rodovia. Segundo a Caltrans (2012), o custo desta alternativa, conhecida como 6C, foi 

estimada no valor de 5,27 a 5,31 bilhões de dólares (2010). 

 No Brasil o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem estabelece 

critérios para os diversos procedimentos que ocorrem em cada uma das fases do 

empreendimento rodoviário. Para garantir a viabilidade da construção devem ser 

realizados estudos relativos a impactos ambientais e a disponibilidade de recursos 

financeiros. O projeto deve contemplar o tráfego atual e futuro, as características 

técnicas e operacionais da rodovia, a fixação de possíveis diretrizes do eixo e locação 

planialtimétrica.  

6. Resultados Preliminares 

 Através da análise do projeto da rodovia I-710 pode-se observar os diversos 

benefícios que o sistema traz. Considerando a alta demanda de trafegabilidade das 

rodovias do estado de São Paulo, este projeto pode vir a ser eficaz.  
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