
CAMPANHA DE 
FINANCIAMENTO 
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Inicialmente o projeto contou com o 
apoio do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia para o �nanciamento, além das parce-
rias com as empresas WEG, Marcopolo e 
Eletra. O projeto acabou, porém algumas 
análises necessitam de mais do que 
apenas dois anos de dados para obter 
resultados signi�cativos, como a análise 
da robustez da tecnologia e do custo total 
do ciclo de vida de um ônibus elétrico. 
Para manter o projeto funcionando e 
assim obter todos os dados necessários 
para que a pesquisa seja concluída, foi 
criada uma campanha de �nanciamento 
coletivo, de modo que a comunidade e 
empresas possam contribuir para a conti-
nuidade deste importante projeto.
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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da 
UFSC, desenvolve estudos em diversas áreas  relacionadas 
à energia fotovoltaica, como a integração dessa tecnologia 
a edi�cações, a análise de desempenho de sistemas 
fotovoltaicos em diferentes climas e o uso de energia solar 
na eletromobilidade, como é o caso do EBUS. 

PROJETO EBUS

O projeto do Ônibus Elétrico iniciou-se com um grupo de 
pesquisadores do Centro de Pesquisa e Capacitação em 
Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina, 
também conhecido como Fotovoltaica-UFSC.
Em 2016 inaugurou-se este projeto inovador, que em 
março de 2017 começou a rodar com alunos e professores 
da universidade, fazendo o trajeto do Sapiens Parque ao 
campus central da Universidade.
Além do objetivo de transporte coletivo da comunidade 
universitária da UFSC, o eBus também atende a objetivos 
de pesquisa, sendo objeto de avaliação de desempenho e 
viabilidade técnico-econômica de um ônibus com motor 
elétrico assistido por energia solar fotovoltaica. Esse 
estudo inclui a avaliação do custo de replicação em larga 
escala da solução proposta e da sua viabilidade em distin-
tos cenários de produção e utilização em massa para o 
transporte público de passageiros em trajetos urbanos em 
outras regiões do Brasil.

O eBUS

ar-condicionado e Wi-Fi. Tudo para garan-
tir o máximo de conforto e produtividade 
durante os 30 minutos de trajeto entre o 
campus central e o Sapiens Parque.
A energia solar não está integrada no 
veículo em si, mas na edi�cação do 
Fotovoltaica-UFSC, no qual é recarregado 
a cada volta pelo trajeto. O eBus faz cinco 
viagens por dia, cinco dias na semana, 
percorrendo mais de 5000 km por mês. 
Em dois anos de projeto, o eBus já rodou 
mais de 100 mil km, transportando mais 
de 30 mil passageiros.

O eBus é o primeiro veículo elétrico brasi-
leiro 100% à bateria carregada com ener-
gia solar fotovoltaica. O eBus disponibiliza 
aos seus usuários um ambiente de trabalho, 
contando com mesas, tomadas 220V e USB, 
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