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Aquecimento global abaixo de 2° 



Por que devemos mudar de combustíveis 

fósseis? 

Source: 2018: Framing and Context. In: Global Warming of 1.5°C 



Como atingir a marca de 1.5°C? 

Source: IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C.  

• Reduzir as emissões de CO2  

 

• Redesenhar a matriz energética 

 

• Utilização de fontes de energia 

renováveis / limpas. 



Impulsionadores para um transporte 

sustentável 

Congestionamento 
Segurança 
Energética Poluição 

Mudanças Climáticas 



Sustentabilidade na Scania 



Nossa abordagem 

Eficiência Energética 
Transporte Inteligente e 

Seguro 

Combustíveis 
Alternativos e 
Eletrificação 



Combustíveis renováveis para veículos 

comerciais pesados 

 
Biogas 

Biodiese
l 

HVO 

Bioetano
l 



Redução de CO2 a ser alcançada - Aqui e 

Agora 

The numbers presented are the current maximum CO2  (up to X%) 
reduction potential per km driven. 



Parcerias para impulsionar a mudança 



aqui e Agora!  



Estolcomo (Suécia)livre de combustíveis 

fósseis 

• Cidade referência no uso 

do Biometano 

• Todo lixo orgânico é 

reciclado 

• Maior frota mundial de 

ônibus movidos a biometano 

 

Referência mundial em: 

• Gestão de resíduos 

• Produção de biometano 

 



Havi e Scania: < CO2 na cadeia de 

abastecimento do MC Donald´s 



Gás na América Latina 

Bogotá terá a maior frota de gás 

Euro VI da América Latina, com 

741 ônibus para a Transmilenio, 

no sistema Bus Rapid Transit 

(BRT). 

Scania fornecerá 52% dos veículos 

a serem renovados até 2020, sendo 

a única fabricante a entregar 

unidades movidas a combustíveis 

alternativos. 



Argentina – Gás Natural Liquefeito (GNL) 

Baixas emissões 

Redução do impacto 

ambiental e de ruído.  

 



Alimerka – caminhões movidos a GNL 

Em 2018, colocou em operação 

seu 46º caminhão Scania Gás 

Natural Liquefeito (GNL). 

Esses caminhões representam 

quase dois terços da sua 

frota da Alimerka. 

 

Proporciona redução na pegada 

de CO2 e emissões locais. 

 



roadmap do gás  



Parcerias para impulsionar a mudança 



Biometano para transporte de passageiros 

Franca/SP 



Motores movidos a gás natural e a biogás  

• Baixo custo operacional 

• Alta potência  

• Redução de até 20% na emissão de CO2  

• Geração de energia limpa de alta 

performance com o melhor custo 

operacional. 



Qual o caminho a seguir? 

 

Parcerias 

 

Linhas de crédito ‘verdes’ 

 

Políticas públicas 

Regulamentações 

Infraestrutura (geração e 

distribuição) 




