
Pensar no
Meio Ambiente

é pensar em você



Este é um projeto
gratuito que leva
mais conhecimento
para todos os nossos
usuários. Colabore!

PARA RETIRAR UM LIVRO

Leia no trajeto ou
leve-o com você

Devolva em
qualquer ônibus

Escolha 
um livro

PARA DOAR UM LIVRO

Entregue o livro
para o cobrador.

Agende a entrega pelo
culturanoonibus.com.br

Saiba mais sobre o projeto
www.culturanoonibus.com.br

@culturanoonibus

Compartilhe boas histórias!

O Projeto Cultura no Ônibus leva cultura onde 
a população está. Os ônibus da Viação 
Piracicabana que atuam em Sobradinho, 
Planaltina e Plano Piloto estão equipados 
com estantes, além do Espaço Cultural na 
Rodoviária do Plano Piloto e na Rodoviária de 
Sobradinho-DF.

Livros gratuitos à sua disposição. Você pode ler 
no trajeto, levar para casa e devolver depois. 
Você também pode doar seus livros e 
compartilhar boas histórias com outros 
passageiros. Veja como é simples participar:

/piracicabanadf piracicabanadf.com.br
(61) 3247-0800Conheça a Piracicabana

Linha 0.109
Viação Piracicabana

    Partida: Rodoviária 
    sentido Memorial JK

Paradas na N1
• Agefis / SHN
• Estádio Nacional de Brasília
• Planetário de Brasília
• Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães

• Ginásio Nilson Nelson
• Palácio do Buriti
• Memorial JK

Paradas na S1
• TJDFT
• Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães

• Parque da Cidade
• Funarte
• Torre de TV
• Brasil 21

Paradas na 
Esplanada dos Ministérios /
Congresso Nacional:
• Biblioteca Nacional
• Blocos dos Ministérios
• Palácio do Itamaraty
• STF/Praça dos Três Poderes
• Palácio do Planalto
• Palácio da Justiça
• Teatro Nacional

    Ponto final: Rodoviária 
    do Plano Piloto



Você sabia que este ônibus utiliza um 
biocombustível que melhora a qualidade do ar 
que respiramos? Este veículo movido a diesel é 
abastecido com a mistura de 20% de biodiesel 
(B20) sem necessidade de adaptações no motor. 

O uso de B20 reduz, em um ano, a emissão de 
18 toneladas de CO2, em comparação ao uso de 
diesel fóssil puro. Isto equivale ao plantio de 132 
árvores/ano, por ônibus.

O biodiesel é produzido a partir de diversos 
tipos de óleos, como de soja e caroço de 
algodão. Resíduos, como óleo de fritura usado e 
gorduras de origem animal, entre outros, 
também servem de matéria-prima e tornam a 
produção ainda mais sustentável.

Por ser renovável, além do CO2, o biodiesel 
diminui a emissão dos principais poluentes 
atmosféricos causadores de doenças pulmonares 
e cardiovasculares, que afetam sobretudo 
crianças e idosos.

Brasília no Clima

O aumento da mistura de biodiesel ao diesel 
fóssil, além de estar de acordo com a Política de 
Mudança Climática do Distrito Federal, integra 
as metas brasileiras para ampliar a participação 
de fontes renováveis na matriz energética, 
apresentadas na Conferência do Clima, COP 21, 
em Paris. 

Saiba mais sobre biodiesel

COMBUSTÍVEL 
DO TRANSPORTE 
SUSTENTÁVELb20

/ubrabio ubrabio.com.br(61) 2104-4411


