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RESUMO 

 

O transporte de carga brasileiro é predominantemente rodoviário, realizado por meio de 

caminhões que utilizam combustíveis fósseis derivados do petróleo e, por consequência, geram 

alta emissão de gases de efeito estufa (GEE) que correspondem a 13% das emissões nacionais.  

Globalmente o setor de transporte responde por 24% do total das emissões de GEE (Base 2016). 

Um método de cálculo de emissões de poluentes atmosféricos e GEE usualmente aplicado para 

avaliar o ciclo de vida dos combustíveis utilizados pelos veículos de transporte é a abordagem 

well-to-wheel - (WTW) e orientou este estudo. As formas de mitigar os impactos da cadeia de 

transporte de carga rodoviária passam por evitar viagens, alteração do modal de transporte e 

melhora da eficiência energética (EE), através da redução da intensidade de carbono dos 

combustíveis (IC), substituindo dos combustíveis fósseis e melhorando o desempenho dos 

veículos e motores, definido como rotas tecnológicas.  Este estudo limitar-se-á analisar a 

melhoria de EE. A crescente preocupação ambiental mundial, iniciou um processo de 

descarbonização do setor, por meio da utilização de combustíveis alternativos, eletrificação, 

hidrogênio, entre outros, visando a manutenção do aumento da temperatura média global abaixo 

de 2º C em relação aos níveis pré-industriais, estabelecido no acordo de Paris na COP21, quando 

o Brasil apresentou sua contribuição nacional determinada (NDC) com metas de reduções de 

GEE. Neste contexto se insere esta pesquisa com o objetivo de analisar qual(is) rota(s) 

tecnológica(s) que se apresenta(m) como alternativa de melhor EE para descarbonização da 

cadeia de valor do transporte rodoviário de carga em menor tempo, por meio de políticas 

públicas e privadas, capacidade de oferta e demanda de diferentes fontes de energia e cenários 

econômicos das rotas tecnológicas disponíveis nos próximos 30 anos. A metodologia de 

pesquisa alcançou 12 especialistas entrevistados em 3 grupos distintos de interesses, 

contribuindo com o setor do transporte de carga rodoviária ao apresentar 2 cenários prováveis 

para transição energética no contexto nacional. Dentro deste cenário complexo e ambíguo, os 

resultados encontrados demonstram que a indefinição ou ausência de uma política de estado é 

apontada como uma barreira para a cadeia produtiva justificar investimentos em múltiplas rotas. 

No primeiro cenário a eletrificação avançaria rapidamente no transporte urbano que representa 

de 25% a 40% do mercado nacional, alavancada pela sinergia global e os veículos de longa 

distância permaneceriam com combustíveis líquidos. No segundo cenário, múltiplas rotas 

conviveriam simultaneamente, biocombustíveis se apresentariam como a rota preferencial de 

transição no curto prazo, que a longo prazo, migrariam para tecnologias como BEV em 

aplicações urbanas e FCEV em veículos de longa distância.  
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ABSTRACT 

 

Brazilian cargo transport is predominantly executed on highway, it means trucks that 

use fossil fuels derived from petroleum and, consequently, high emission of greenhouse gases 

(GHG) that account for 13% of national emissions. Globally, the transport sector accounts for 

24% of total GHG emissions (Base 2016). A method of calculating atmospheric pollutant and 

GHG emissions usually applied to evaluate the life cycle of fuels used by transport vehicles is 

well-to-wheel approach - (WTW) and guided this study. Ways to mitigate the impacts on 

highway freight transport value chain includes avoiding trips, changing the transport modal and 

improving energy efficiency (EE), by reducing the carbon intensity (CI) of fuels, replacing 

fossil fuels and improving the performance of vehicles and engines, defined as technological 

routes. This study will be limited to analyzing the improvement of EE. The growing global 

environmental concern has started a process of decarbonization to the sector using alternative 

fuels, electrification, hydrogen, among others, aiming to maintain the increase in the global 

average temperature below 2º C in relation of pre-industrial levels, established in Paris 

agreement at COP21, when Brazil presented its determined national contribution (NDC), with 

targets for GHG reductions. In this context, this research is inserted in order to analyze which 

technological route(s) are presented as the best EE alternative for decarbonizing the on-highway 

freight transport value chain in less time, through of public and private policies, supply and 

demand capacity of different energy sources and economic scenarios of the available 

technological routes in the next 30 years. The research methodology reached out 12 experts 

interviewed in 3 different groups of interests, contributing to the on-highway freight transport 

sector by presenting 2 most likely scenarios for energy transition in the national context. Within 

this complex and ambiguous scenario, the results found demonstrate that the lack of definition 

or absence of a state policy is seen as a barrier for the production chain to justify investments 

in multiple routes. In the first scenario, electrification would advance rapidly in urban transport, 

which represents 25% to 40% of the national market, leveraged by global synergy, and long-

distance vehicles would remain on liquid fuels. In the second scenario, multiple routes would 

coexist simultaneously, biofuels would present itself as the preferred short-term transition route, 

which in the long term would migrate to technologies such as BEV in urban applications and 

FCEV in long-distance vehicles. 

 

Keywords: Decarbonization; Emissions; Efficiency; Trucks; Freight
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1 INTRODUÇÃO 

 

Através do acordo de Paris, celebrado na 21a conferência das Partes (COP21) da United 

Nations Framework Convetion on Climate Change (UNFCCC), ficou estabelecida a 

manutenção do aumento da temperatura média global abaixo de 2º C em relação aos níveis pré-

industriais, além dos esforços para limitar este aumento da temperatura a 1,5º C. Os países 

signatários deste acordo elaboraram um conjunto de ações visando atender este compromisso. 

O Brasil anunciou seu principal compromisso internacional na área de mudança do 

clima em dezembro de 2020, denominado contribuição nacionalmente determinada (NDC), 

apresentando metas ambiciosas de reduções de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 2025 (-37%) 

e 2030 (-43%), em comparação a base de 2005, em conformidade com as diretrizes do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), considerando meta absoluta (BRASIL, 

2021a). O transporte rodoviário de carga é um dos principais responsáveis pela emissão de GEE 

no Brasil, devido dependência do modal rodoviário e dos combustíveis fósseis – não renováveis 

– causando impactos na saúde e meio ambiente. 

A cadeia de transporte de carga rodoviária é demandada por redução de emissões 

constantes e sofre por pressões sociais e regulações ambientais, em busca de inovações que 

minimizem ou neutralizem as externalidades negativas devido as emissões de GEE. Portanto, 

a descarbonização é pauta do setor. 

Há um grande potencial para a descarbonização no setor de transporte em sua 

contribuição para o atingimento das metas do acordo de Paris. Os elementos-chave são evitar e 

reduzir o transporte motorizado, mudança de modal – para ambientalmente menos carbono 

intensivos – e melhorar a Eficiência Energética (EE) do transporte. Das 166 NDC submetidas 

para nações participantes do acordo, 76% destacam transporte como fonte de mitigação, no 

entanto apenas 8% estabeleceram metas. Existe um foco muito maior no transporte urbano.  

Conforme definido pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (2014, p. 603), os 

caminhos para descarbonização no transporte, passam por três possibilidades, descritas abaixo: 

1) Evitar viagens quando possível: reestruturação do sistema logístico, aumento 

da informatização e e-commerce, ampliação dos meios digitais; 

2) Mudança de modal de transporte: para modais mais eficientes – menor 

emissão de carbono, ampliação dos investimentos em transporte público e 

cidades eficientes; 

3) Melhorar a eficiência: por meio da diminuição intensidade energética 

(MJ/Ton KM), melhorando o desempenho dos motores e veículos (tornando-

os mais leves e aumentando fator de carga com utilização de novas 

tecnologias), e reduzindo a intensidade de carbono dos combustíveis (CO2 

eq/MJ) através da substituição de fósseis por biocombustíveis, eletricidades 

ou hidrogênio. (IPCC, 2014, p. 603) 
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Este projeto se restringirá em analisar às possibilidades de redução de emissão no 

transporte de carga, concentrando-se na sua EE. No entanto, este estudo se restringirá a 

eficiência energética, considerando as políticas públicas e infraestrutura necessária para sua 

viabilidade. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Em 2010, o setor de transportes foi responsável por 23% dos GEE globais, o que 

equivale a 7Gt CO2eq (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2015). 

De 1970 a 2010, as emissões diretas relacionadas ao transporte aumentaram 250%, enquanto o 

transporte rodoviário triplicou no mesmo período, de 1,677Gt CO2eq para 5,044 Gt CO2eq. 

(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2015).  De acordo com 

International Energy Agency (2017), em 2016, no mundo, o transporte foi responsável por 24% 

das emissões dos GEE, piorando a representatividade junto aos demais setores. 

As fontes renováveis de energia na matriz global não superam 14% (Hidráulica, 

Biomassa e solar, eólica geotérmica – representada por outros). Nos últimos 45 anos, houve 

uma queda expressiva do petróleo em 14.6 p.p., enquanto os maiores avanços se concentraram 

no gás natural 6,8 p.p. e energia nucelar 4 p.p. A matriz energética elétrica global, com base 

nos dados de 2018, possui 23% das fontes renováveis, enquanto o Brasil responde por 84,8% 

(BRASIL, 2021b). 

Segundo a International Energy Agency (2020a), para o ano de 2018, em termos de 

emissões per capita, medidas em CO2 eq, um brasileiro produziu 1,9t enquanto um americano 

14,5t (7,5 vezes), um chinês 6,8t (aprox. 3,5 vezes), um europeu 5,8t (3vezes), enquanto um 

sul-americano 2,2t, um asiático (sem China) 1,6t e um africano 1t apresentam emissões per 

capita bem inferiores (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2020a). 
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1.1.1 Matriz Energética Mundial 

 

Figura 1 - Matriz energética Mundial, 2018 

 

Fonte: International Energy Agency, 2020a. 

 

Figura 2 - Emissões de toneladas de CO2 equivalente/ habitantes (2018) 

 
Fonte: Adaptado de International Energy Agency, 2020a. 

 

No Brasil, o setor de transporte é responsável pela emissão de 200,2 milhões de 

toneladas de Mt CO2 equivalentes (base de 2018), o que representa 49% do total do setor de 

energia, responsável por 21% das emissões nacionais. Historicamente as emissões de transporte 

tem se distribuído de forma equivalente entre carga (104,4Mt CO2 eq.) e passageiro (95,8Mt 

CO2 eq.) (ANGELO; RITT, 2019, p.14). 

O setor de transporte no Brasil representou cerca de 22,9% das emissões totais de CO2 

eq em 2016, conforme a 4.a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2021a) ou 13% das emissões liquidas Mt CO2 eq- 

descontando as remoções por florestas que permaneceram florestas em unidades de 

conservação e terras indígenas - base 2018 (ANGELO; RITT, 2019). Há grande relevância em 

buscar a redução das emissões de GEE, devido a dependência de combustíveis fósseis, através 

de medidas que estimulem o aumento da eficiência energética (EE) e reduzam a Intensidade de 

Carbono (IC). 
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Em 2020, houve redução de -4,9% das emissões totais associadas a matriz energética, 

sendo a maior parte, 45,1% do total, gerada no setor de transporte representando 179,8 Mt CO2 

eq. Estima-se um crescimento médio anual de 2% para os próximos 10 anos, o que resultará em 

484 Mt CO2 eq. em 2030, ou emissões per capita de 2,15 T CO2 eq./hab. (BRASIL, 2021b). 

Um dos principais desafios de setor de transportes de carga (grandes frotistas, fabricantes de 

veículos e fornecedores de componentes), é o gerenciamento da transição de fontes energéticas 

de forma abrangente, que compreenda o equilibro da oferta e demanda de combustíveis, 

variações de custo ao longo do tempo e definições assertivas nas escolhas tecnológicas. 

A International Energy Agency (2017), em seu panorama de energia mundial de 2017, 

projetou três cenários de descarbonização de emissões de CO2, que são denominados: (i) RTS 

– cenário referência em tecnologia considerando apenas a tecnologia existente; (ii) 2DS – 

cenário de aumento de temperatura terrestre até 2oC, à níveis pré-industriais, que implicaria na 

ampla adoção de políticas públicas e estratégias das partes interessadas; (iii) B2DS – cenário 

além dos 2oC, no qual demonstra como a energia limpa pode contribuir com aspirações mais 

ambiciosas (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017, p. 23). A participação de 

combustíveis fósseis se manteve estável desde 2004 (82%), em relação as demais fontes 

primárias de energia e a demanda de energia fóssil aumentou 25% de 2004 a 2014. No cenário 

2DS, mais da metade da demanda de energia primária será proveniente de combustíveis 

renováveis atendidos por fontes de baixo carbono até 2060 (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2017, p. 29). 

Atingir as metas 2DS requer uma combinação diversificada de tecnologia em todos os 

setores, com ações de diversas partes interessadas a fim de atingir transição tecnológica próxima 

da ideal (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017). A IEA concluiu que os setores 

finais (Transporte, Indústria e Edificações) dependem de reduções de emissões com medidas 

de EE, sendo que no setor de transporte a combinação de políticas públicas e investimento 

assertivo direcionarão a energia elétrica como principal combustível dos veículos terrestres 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017, p. 35). 
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Figura 3 - Contribuição da Eficiência energética para redução de CO2 nos cenários 2DS e B2DS (2017) 

 

Fonte: International Energy Agency, 2017.  

  
Figura 4 - Vendas de Veículos e distribuição tecnológica de 2015 a 2060 nos cenários RTS e B2DS 

em milhões de veículos (2017)  

 

Fonte: International Energy Agency, 2017. 

 

 O mesmo estudo elaborado pelo IEA constatou que, apesar dos custos marginais 

ditados pelas tecnologias serem mais caras, as necessidades de investimento total para alcançar 

o 2DS e o B2DS são menores do que para o cenário RTS (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2017, p. 36). 

Este trabalho visa preencher as oportunidades de pesquisa identificadas na revisão de 

literatura, uma vez que poucos são os estudos que avaliam a descarbonização na cadeia do setor 

de transporte rodoviário de carga no Brasil, considerando a contribuição marginal de cada uma 

das variáveis selecionadas (fontes de energia, rotas tecnológicas e políticas públicas) 

isoladamente, a fim de propiciar o atingimento das metas pré-estabelecidas pelo governo 

federal. 

1.2 OBJETIVO E QUESTÃO DE PESQUISA 
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As mudanças climáticas são o maior desafio ambiental que a humanidade enfrenta, com 

consequências para o equilíbrio ecossistêmico, a qualidade de vida no planeta e a atividade 

econômica. Para combatê-la, é necessário reduzir as concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera, por meio de mudanças profundas nos modos de produção e consumo atuais, aliado 

ao advento de tecnologias mais limpas e renováveis que, por sua vez, exigem investimentos não 

somente nos produtos, como também na infraestrutura. Globalmente já se iniciou um 

movimento de transição rumo tecnologias de baixo carbono para mitigação dos efeitos de gases 

do efeito estufa para caminhões e ônibus - que dependem de escala -, infraestrutura, entre outros 

fatores para viabilizar a introdução destes veículos sem impactar o consumidor final. 

A indústria nacional veicular automotiva pesada (fabricantes de caminhões) é altamente 

concentrada e dominada por grandes empresas multinacionais detentoras de tecnologia fóssil e 

não renovável. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (ANFAVEA), das nove montadoras do Brasil, apenas uma é nacional, com 

participação pouco expressiva. 

No Brasil, as regulações de emissões para veículos comerciais pesados, coordenadas 

pelo Programa de Controle da Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE), 

impõem limites de gases de emissões locais, mas não regula o dióxido de carbono. A transição 

energética no transporte rodoviário de carga encontra-se em um momento decisivo com relação 

as alternativas de combustíveis e rotas tecnológicas que podem contribuir para redução das 

emissões de CO2 ao menor custo em menor tempo. 

Este estudo pretende contribuir para o campo da sustentabilidade empresarial com a 

análise da cadeia do transporte de carga rodoviário, examinando as possibilidades de 

substituição dos combustíveis fósseis e motores a combustão por rotas tecnológicas 

alternativas, que tenham como premissa abordagem de ciclo de vida do poço a roda (Well To 

Whell (WTW)), o que significa neutralizar as emissões de carbono em todo o ciclo. Para isso, 

se propõe examinar as principais estratégias do setor de transporte rodoviário visando a 

descarbonização à luz da EE em busca da neutralidade climática assumida pelo Brasil até 2050.  

O objetivo geral deste trabalho é: analisar as estratégias de fontes de energia para 

veículos comerciais de carga e identificar as políticas públicas que contribuirão para transição 

energética ao menor custo e menor tempo. 

 

Desta forma a questão de pesquisa definida foi: 
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“Qual(is) rota(s) tecnológica(s) que se apresenta(m) como alternativa de melhor 

eficiência energética para descarbonização da cadeia de valor do transporte rodoviário de carga 

em menor tempo?” 

São objetivos específicos destes de estudo deste projeto investigar: 

• Políticas de incentivos associadas ao novas tecnologias para o transporte de carga. 

• Regulações e normas para descarbonização aplicáveis ao setor 

• Política de investimentos em infraestrutura (pública e privada)  

• Capacidade de oferta de diferentes combustíveis / energia versus demanda.  

• Viabilidade econômica de cada uma das rotas tecnológicas. 

Os objetivos específicos deste projeto são a compreensão das tecnologias adequadas ao 

contexto local, considerando o ciclo de vida de cada tecnologia, levando-se em conta os custos 

e escalas locais. Para tanto a viabilidade econômica das tecnologias de combustíveis como pano 

de fundo a matriz energética também é um objetivo, para compreender tecnologias de transição.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos distribuídos da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, encontra-se a introdução do estudo, contextualização do problema 

e apresentação da questão de pesquisa, assim como justificativa.  

O capítulo dois apresenta a fundamentação teórica com a revisão de literatura, por meio 

dos domínios conceituais: descarbonização, fatores econômicos - cenários, políticas públicas e 

eficiência energética no transporte de carga.  

A análise setorial do setor de transporte rodoviário é apresentada no terceiro capítulo, 

conceituando e delimitando as partes interessadas, combustíveis, tecnologias disponíveis e 

políticas públicas vigentes. 

Os procedimentos metodológicos encontram-se descrito no quarto capítulo deste 

trabalho, contendo a abordagem e a estratégia de pesquisa e as técnicas de coleta e análise de 

dados.  

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa e sua análise à luz dos domínios 

conceituais e do contexto setorial. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões alcançadas com o trabalho frente aos objetivos 

da pesquisa, limitações deste estudo e recomendações para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção, de revisão da literatura, está dividida em quatro partes que buscam 

apresentar os domínios teóricos da análise. Foram selecionados dez autores que discutem sobre: 

descarbonização, fatores econômicos - cenários, políticas públicas, eficiência energética no 

transporte. Os artigos selecionados, em sua maior parte, discorrem sobre os cenários de 

emissões elaborados pela International Energy Agency (2017). 

 

2.1 DESCARBONIZAÇÃO 

 

Medidas de mitigação e melhoria de EE reduzirão as emissões, com alto esforço global. 

A adoção de combustíveis renováveis e eletrificação será crucial para o transporte de longa 

distância que possuirá papel fundamental na descarbonização (ROCKSTRÖM et al., 2017). 

Pietzcker et al. (2014) confirmou alta necessidade de adoção de novas rotas tecnológicas 

e fontes renováveis de energia como biomassa combinadas com sequestro e captura de carbono 

(CCS) e concluiu a dificuldade de descarbonização do setor de transporte em comparação aos 

demais setores até 2060 (PIETZCKER et al., 2014, p. 96).  

Ao comparar a demanda de energia no transporte no longo prazo e as projeções de 

emissões no mundo a partir de modelos econômicos, diagnosticou que alguns modelos carecem 

de opções de mitigação relevantes (PIETZCKER et al., 2014). O objeto da análise de sua 

pesquisa baseou-se no inventário das emissões em todo o ciclo de vida, a partir de cinco 

modelos econômicos, que levam a resultados distintos (PIETZCKER et al., 2014, p. 96). 

Em 2040, o petróleo estará prestes a sair da matriz energética global, quando motores 

de combustão interna (Internal Combustion Engine (ICE)) terão se tornado raros por todo o 

planeta, serão necessários mecanismos financeiros como fundos soberanos e cooperação 

internacional através de reformas fiscais afim de compensar as externalidades gerada pelos 

combustíveis fósseis. (ROCKSTRÖM et al., 2017). 

Há um risco alto que o aumento da temperatura climática em até 2º graus relativos aos 

níveis pré-industriais não sejam atingidos, caso iniciativas técnicas e mecanismos econômicos 

para garantir a redução das emissões de GEE não comecem no tempo adequado. (ROGELJ et 

al. 2011, p. 414). Rogelj et al. (2015), analisam que a EE e reduções rigorosas e antecipadas 

são fundamentais para possibilitar o aquecimento global inferior a 1,5° C até 2100 e demonstra 

que a janela de oportunidade para atingir essa meta é pequena (ROGELJ et al. 2015, p.514). 
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De acordo com Rogelj et al. (2015), em 2020 o pico de emissões provavelmente seria 

atingido, cerca de 44 Gt CO2e, no entanto, atingir um pico de emissões posteriormente ou ter 

ações frágeis de mitigação reduziria as chances de atingimento da meta de aumento da 

temperatura terrestre em 2oC a níveis pré-industriais (ROGELJ et al., 2011, p. 416). Por meio 

de reduções antecipadas no setor elétrico e setores de consumo final, tais como indústria, 

edifícios e transporte, com reduções adicionais até 2050, Rogelj et al. (2015) conclui que a 

descarbonização pode ser alcançada. Os custos de mitigação de cenários consistentes de 1,5° C 

entre agora e 2030 são superiores a um fator de 5.2 vezes ao cenário de 2° C, um sinal claro e 

precoce das escolhas políticas de curto prazo e investimentos de baixo carbono consistentes 

serão necessários para minimizar o risco climático (ROGELJ et al., 2015, p. 524). 

A demanda futura de energia é um importante determinante das futuras emissões de 

CO2, segundo Rogelj et al. (2015). A demanda média de energia é de cerca de 600 EJ/ano entre 

2010 a 2100.  A maioria dos cenários que são capazes de limitar o aquecimento abaixo de 1,5° 

C, demonstram baixa intensidade de energia. Foram avaliados diferentes cenários e na maior 

parte a demanda média de energia permaneceu em 400 EJ/ano e uma redução da intensidade 

energética pode ser observada através de políticas dedicadas de EE (ROGELJ et al., 2015, p.  

523). 

 

Figura 5 - Trajetórias de emissões de carbono no setor de transporte (Baseados nos planos de 

mitigação de 81 países em uma análise “bottom up”) 

 

Fonte: Gota et al., 2019. 

   

Uma medida de referência para adoção de meta de redução global no transporte para 

atingir o limite de 1,5oC seria de 70% sobre a base 2010 e 90% abaixo do cenário “Business As 

Usual” (BAU). Em termos de emissões per capita CO2, exigiria uma redução de 1,0t (2010) 
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para 0,2 t / per capita até 2050 (GOTA et al., 2019). É possível alcançar as metas do acordo de 

Paris, porém serão necessárias medidas mais contundentes que considerem aspectos como 

evitar viagens e transportes de cargas desnecessários, promover alterações de modal de 

transporte para modos mais eficientes, para então conceber a alteração em motores e 

combustíveis de baixo carbono (ARIOLI; FULTON; LAH, 2020, p. 14). 

Esforços de mitigação afetarão a economia de forma global, pois as opções de mitigação 

baratas já estão esgotadas. A probabilidade sucesso é de 50% para o cenário que limita o 

aquecimento em 2100 a menos de 1,5° C. As estimativas de custo de mitigação avaliadas não 

levam em consideração os benefícios econômicos associados aos problemas climáticos 

evitados, tais como redução da poluição e melhorias na segurança energética (ROGELJ et al., 

2015, p.  525). 

Elemento central no consumo de combustíveis fósseis, o transporte rodoviário de carga 

é fator chave na economia global. Estudo conduzido por Mulholland et al. (2018) identificou 

soluções de descarbonização viáveis para o setor rodoviário e projetou a demanda de energia e 

emissões de GEE no ciclo de vida, em dois cenários de descarbonização no transporte de carga: 

(1) incorporando as NDC’s atribuídas por cada nação na COP21; (2) limitando a temperatura 

global a 1,75oC (MULHOLLAND et al., 2018, p. 679). 

Mulholland et al. (2018) utilizou o modelo MoMo neste estudo, uma simulação técnica 

e econômica para dimensionar e projetar o uso de energia e emissões do transporte motorizado. 

Os impactos das políticas foram modelados através de elasticidade preço/demanda e estudos de 

caso (MULHOLLAND et al., 2018, p. 680). Para alcançar a descarbonização do cenário B2DS 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017), um esforço sistêmico será exigido na 

implementação de melhorias onde as empresas obrigatoriamente precisarão colaborar entre si.  

 

2.2 FATORES ECONÔMICOS – CENÁRIOS  

 

Análise dos principais fatores que influenciam o crescimento da energia renovável, nos 

BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China – por meio de métodos de estimativa (FEVD e PCSE), 

com séries temporais longas de 20 anos, revelou que as energias renováveis são opções pouco 

competitivas em custo e as externalidades do combustível fóssil não foram internalizados pelas 

empresas. Cabe aos governos corrigir esta falha de mercado já que a vantagem em custo do 

combustível fóssil é preponderante nas decisões (AGUIRRE; IBIKUNLE, 2014, p.  374). Os 

resultados ainda demonstram forte “lobby” político para manutenção do “status quo” 

(AGUIRRE; IBIKUNLE, 2014). 
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Os preços dos combustíveis são os principais influenciadores na alteração do sistema de 

transporte no longo prazo, devido ao efeito do preço do carbono, que exercem um impacto alto 

no preço dos combustíveis fósseis. Estima-se variação de preço do carbono de 2,5 a 7 vezes 

acima do custo do recurso até 2050, atingindo U$ 130 /t CO2 em 2050, o que força políticas 

para veículos mais eficientes ou combustíveis mais eficientes, como BEV e FCEV 

(PIETZCKER et al., 2014, p. 103). 

Mulholland et al. (2018) constatou forte correlação entre Produto Interno Bruto (PIB) 

per capita e atividade de frete, em análises nacionais com 214 países. Revelou ainda que, 

conforme as nações se desenvolvem, sua infraestrutura logística melhora, devido a mudança na 

frota de veículos médio para pesados, que atualmente encontram-se contribuindo com 63% dos 

fretes, com previsão de aumento para 75% em 2050 (MULHOLLAND et al., 2018, p. 687). 

Crescimento populacional, PIB e premissas de crescimento regionais levam a diferentes 

modelos de demanda e tendências investigadas por Pietzcker et al. (2014). 

No cenário de referência, a frota de caminhões pesados cresce 2,6 vezes até 2050 

globalmente, enquanto a frota de caminhões médios e leves cresce 60% e 65% respectivamente 

em relação ao ano base de 2015. A ampla maioria permanece movido a combustíveis fósseis e 

apenas caminhões médios experimentam uma transição para híbridos em rotas urbanas. Nota-

se potencial para redução de consumo de combustível em um período superior a avaliação de 

custo de propriedade (Total Cost of Ownership (TCO)), dos consumidores (3 a 5 anos) 

(MULHOLLAND et al., 2018, p. 688).  

No cenário Reference Truck Scenario (RTS), que combina melhorias logísticas, 

combustíveis de baixo carbono e veículos de melhor eficiência energética, haverá um aumento 

na demanda final de energia no período 2015 a 2050 de 47% e de 55% nas emissões do poço a 

roda (WTW) para 4,8 GT CO2 eq. Até 2050, os veículos de rodoviários de carga serão 

responsáveis por 36% das emissões de GEE diretamente relacionadas ao transporte, 3 pontos 

percentuais acima de 2015 (MULHOLLAND et al., 2018, p. 688).  

O cenário Modern Ttuck Scenario (MTS), que combina melhorias sistêmicas na cadeia 

de suprimentos e a contribuição de combustíveis alternativos para redução de emissões do poço 

a roda, revela uma redução da frota de caminhões leves, médios e pesados, respectivamente, -

15%, -24% e -25% até 2050 em relação ao cenário RTS. Estima-se maturidade tecnológica, 

adoção de rotas alternativas de baixo carbono e implementação de infraestrutura que resultam 

aumento na participação de veículos híbridos em 2050, nos segmentos de leves, médios e 

pesados, para 7%, 40% e 30%. Veículos PHEV e BEVs também crescem para 75% dos leves, 

35% dos médios e 36% dos pesados. Os FCEV não representam volumes significativos devida 
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às variações nas premissas nas projeções de custos das células de combustíveis versus redução 

de custos das baterias, que possuem informações mais concretas. Esta combinação de 

tecnologias, associadas a melhorias sistêmicas na cadeia de abastecimento, reduz emissões de 

GEE – WTW - em até 60% (comparado com a 2015) e 74% em 2050 (comparado com RTS) 

(MULHOLLAND et al., 2018, p. 689). 

Sabe-se que no Brasil a participação no transporte rodoviário corresponde a cerca de 

75% e existe grande resistência por alteração de modal, focando a discussão para EE. Pietzcker 

et al. (2014) projetou modelo baseado nos custos de investimento para as novas rotas 

tecnológicas, para cada tipo de segmento, passageiros, carga e suas subcategorias como 

caminhões, ônibus, trem e aviação. Desta forma os custos de extração e produção de fontes 

energéticas primárias aumentam à medida que o tempo e implementação de novas tecnologias 

são adotadas (PIETZCKER et al., 2014, p. 106). 

Foram considerados os investimentos em infraestrutura necessário nas diferentes rotas 

tecnológicas nos distintos cenários e todos os fluxos de caixas líquidos se mostraram positivos 

com desvantagem para FCEV nos veículos de menor porte (PBT abaixo de 3,1ton) 

(PALENCIA et al., 2020, p.  6). 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS NO TRANSPORTE  

 

Os instrumentos de política pública como taxação de carbono e sistema internacional de 

emissões de carbono – “cap and trade” - devem ser implementando em larga escala, o que 

contribuirá para descarbonização. (ROCKSTRÖM et al., 2017). 

As reduções de emissões mais contundentes (mais de 90% até 2100, das emissões de 

referência) são alcançadas com políticas restritivas por meio de eletrificação e BioCCS. 

Considerando as mais restritivas políticas, mais de 85% do transporte dependerá de 

combustíveis líquidos até 2050. (PIETZCKER et al., 2014, p. 105). 

Embora a precificação do carbono seja necessária para o atingimento das metas de 

emissões, políticas integradas de mobilidade, considerando alteração para modais mais 

eficientes e focadas em incentivos para inovação com opções alternativas de transporte devem 

servir de complemento (PIETZCKER et al., 2014, p. 106). A tributação dos combustíveis pode 

ser uma alavanca para controlar a atividade e ao mesmo tempo um incentivo aos operadores 

logísticos para melhor eficiência. A eficiência no setor de transporte pode depender da mudança 

de modal, avaliada em custo e prazo, que são variáveis dependentes da infraestrutura, que por 

sua vez, dependem da governança do país (MULHOLLAND et al., 2018, p. 682).  
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Embora o detalhamento da NDC seja baixo as intervenções promovidas pelo Brasil 

estão alinhadas com Acordo de Paris, exigirão maior especificidade e políticas relacionados a 

mobilidade elétrica (ARIOLI; FULTON; LAH, 2020, p. 13). 

Aguirre e Ibikunle (2014), ao analisarem políticas implementadas em 38 países, 

apontam falhas significativas na formulação de políticas públicas devido à incerteza e 

probabilidade de descontinuidade, e revelam que as abordagens voluntárias não produzem 

resultado esperado, pois são medidas transitórias relacionadas ao mandato (AGUIRRE; 

IBIKUNLE, 2014, p. 382). 

O aumento de tributação alavanca a eficiência logística e operacional, forçando uma 

mudança de modal. Os países em desenvolvimento responderam por 75% da atividade de frete 

rodoviário em 2050 (MULHOLLAND et al., 2018, p. 687).  

 

2.4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO TRANSPORTE DE CARGA 

 

 

Arioli, Fulton e Lah (2020), desenvolveram cenários para as metas de CO2 referentes 

ao transporte em casa país que podem ser alcançadas com alteração de políticas que vão além 

do que cada nação se comprometeu nos NDC. As reduções mais expressivas na intensidade de 

energia e intensidade de carbono no combustível são obtidas através da EE ou substituição de 

solução de tecnologia. O contexto do Brasil, a adoção de biocombustíveis e ampla utilização de 

fonte renovável para rede elétrica, são favoráveis e representariam 74% da redução total de 

emissões até 2050 (ARIOLI; FULTON; LAH, 2020, p. 13).  

Para Mulholland et al. (2018), parece improvável que o transporte rodoviário atenderá 

os objetivos de redução de GEE e lista três caminhos não excludentes que podem afetar a 

descarbonização no transporte rodoviário de carga no longo prazo: (1) Melhorar a eficiência 

energética dos caminhões; (2) estimular melhorias logísticas; (3) encorajar investimentos em 

novas rotas tecnológicas (infraestrutura, abastecimento e combustíveis alternativos). 

(MULHOLLAND et al., 2018, p. 690). Em contrapartida, para Gota et al. (2019), a 

descarbonização do transporte para atingimento do acordo de Paris é possível se os países 

maximizarem esforços conjuntamente.  

De acordo estudo realizado comparando o potencial de mitigação das estimativas de 81 

países, que representam 92% das emissões globais de transporte em uma análise de longo prazo, 

partindo das projeções da International Energy Agency (2017), considerando cenários avaliados 

em uma modelagem “Bottom up” (GOTA et al., 2019).  
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Com método de avaliação de ciclo de vida híbrido para analisar e comparar caminhões 

pesados movidos a combustível alternativo nos Estados Unidos - e a fim de compreender como 

as tecnologias empregadas diferem em relação as emissões, custos e externalidades -, Ercan, 

Sen e Tatari (2017) concluíram que caminhões com tecnologia “Battery Electric Vehicle” 

(BEV) superam as demais rotas tecnológicas, apesar das emissões relacionadas a geração de 

energia e custos incrementais (ERCAN; SEN; TATARI, 2017). 

Ercan, Sen e Tatari (2017) constataram também que caminhões movidos a GNV não 

produzem impactos ambientais positivos no ciclo de vida do produto em comparação a um 

caminhão convencional movido a diesel, e concluíram que TCO de um veículo de carga GNV 

é superior em aproximadamente 33%. Conclusão semelhante de Pietzcker et al. (2014), que o 

uso de gás como combustível é impulsionada pelo custo e não pela redução de emissões 

(PIETZCKER et al., 2014, p. 103). 

Ercan, Sen e Tatari (2017) revelaram ainda que se toda energia fosse gerada a partir de 

fontes renováveis, ou seja WTW, o uso de caminhões BEV poderia reduzir as emissões em 

aproximadamente 63% relacionadas ao custo de combustível no ciclo de vida de caminhões 

pesados, entre 6,6 a 10 anos de uso ou até 170 mil milhas (ERCAN; SEN; TATARI, 2017, p. 

10). 

Ao analisar todas as tecnologias disponíveis por meio de revisão de literatura à época, 

Mulholland et al. (2018) concluiu que há um potencial maior de economia (aumento de 

eficiência) nos caminhões pesados. Dentre as melhorias, destacam se a aerodinâmica, redução 

de peso, eficiência do trem de força (economia de combustível) e substituição por energia 

elétrica alimentada por baterias (MULHOLLAND et al., 2018, p. 690). A formulação de 

políticas que recompensem a eficiência e colaboração e ao mesmo tempo desencorajem o “just 

in time” (JIT) são necessárias (MULHOLLAND et al., 2018, p. 679). Mulholland et al. (2018) 

constatou que todas estas medidas combinadas trazem 13,5% de redução de atividade 

rodoviária (Tkm) e 20% em 2050 em relação ao cenário de referência (sem alterações de rotas 

tecnológicas ou combustíveis alternativos). 

Os biocombustíveis têm potencial de redução na demanda por petróleo para o transporte 

rodoviária de carga. Os processos de produção de biocombustíveis são maduros e podem ser 

obtidos a partir de uma ampla variedade de matérias primas. Misturas comumente aceitas de 

20% (B20) ou misturas superiores exigem alterações técnicas. Outra possibilidade é óleo 

vegetal hidratado (Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)), utilizado sem mistura, que não exige 

modificações técnicas nos ICE diesel. A adoção de biocombustíveis demonstra ser 

economicamente viável na perspectiva de sustentabilidade ambiental e não compromete a 
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demanda por alimentos ou uso do solo (SLADE; BAUEN; GROSS, 2014 apud 

MULHOLLAND et al., 2018, p.  687), podendo ser estendido para outros segmentos do 

transporte (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017). Biocombustíveis funcionarão 

como uma transição entre combustíveis fósseis e “ultra low carbon” até que a infraestrutura 

esteja preparada (MULHOLLAND et al., 2018, p. 687). 

Gota et al. (2019) simularam cenários de descarbonização onde Brasil apresentaria uma 

redução de 59,3% do cenário “Low Carbon” para BAU em 2050, sendo que HEV e BEV 

representariam 31% da frota, com aumento do uso de Biocombustíveis e EE no transporte. 

Nestes cenários as medidas de melhoria, a especificidade e rigor das medidas sobre eletrificação 

de veículos e biocombustíveis estão correlacionadas com a ambição geral de mitigação. 

Palencia et al. (2020) utilizou um modelo de giro de estoque da frota veículos 

rodoviários de carga na avalição do papel de eletrificação na descarbonização focado no 

transporte do Japão, entre 2012 e 2050. Obteve como principais conclusões que a adoção de 

Hybrid Electric Vehicles (HEV) somados a redução da frota no longo prazo e a melhor 

eficiência no consumo de combustível reduzem as emissões de CO2 em 42% no cenário base 

no período de análise. Maiores reduções são observadas com ampla adoção de BEV para toda 

a frota chegando a 32,6% em comparação a base, no ciclo de vida. Concluiu ainda que alteração 

da rota tecnológica não é suficiente para atendimento aos objetivos de CO2 no transporte 

rodoviário (PALENCIA et al., 2020, p.  18). 

Os BEV têm emissões de CO2 no ciclo de vida relativamente baixos quando comparados 

com ICE. Quanto maior o veículo, maiores os obstáculos para eletrificação devido ao Peso 

Bruto Total (PBT) e à distância anual percorrida em km (VORA, 2017  et al. apud 

MULHOLLAND et al., 2018, p. 687). 

Palencia et al. (2020) revelou que as melhores rotas seriam a implantação de FCEV para 

veículos normais e BEV para veículos compactos e mini. A criação de políticas públicas que 

facilitem o transporte rodoviário de cargas e proprietários a investirem em EV é recomendada 

e, por consequência, a difusão da EV no transporte ajudará a aceitação da tecnologia. 

Recomenda ainda priorizar os veículos normais, devido a assimetria identificada, pois veículos 

normais respondem por mais de 61% emissões de CO2, apesar de representar apenas 13,3% da 

frota (PALENCIA et al., 2020, p. 16) 

 Atual custo das baterias impõe um desafio para os caminhões pesados ao minimizar a 

necessidade de baterias. Atualmente, os ERS permitiriam aos veículos serem recarregados ao 

longo da estrada por instalação de transferência, sendo que tais veículos poderiam ser híbridos, 

elétricos, BEV ou FCEV. Os principais conceitos por trás do ERS são: (i) transferência de 
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energia condutiva – usualmente conhecida como pantográfica; (ii) carregamento condutivo na 

estrada; (iii) transferência indutiva de potência – geração de campo eletromagnético 

(MULHOLLAND et al., 2018, p.  688). 

 No Japão a dificuldade de redução dos combustíveis fósseis é evidenciada pela 

dependência de 74% da frota de veículos de carga movidos a combustíveis fósseis. Importante 

notar que este estudo considera 3 veículos padrão: (i) Mini – PBT de 1,2ton gasolina; (ii) 

Compact - PBT de 3,1ton – gasolina; (iii) Normal – PBT de 7,9Ton – Diesel (PALENCIA et 

al., 2020, p.  6). 
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QUADRO SINTESE  

Quadro 1 - Quadro Síntese da revisão de literatura 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Quadro 2 - Quadro Síntese da revisão de literatura  

Autor Setor Abordagem Método Período 

Análise 

Região de 

Estudo 

Objeto de Estudo Tecnologias 

analisadas 
Combustíveis Comentário Adicional 

AGUIRRE;  

IBIKUNLE  

(2014) 

Energia 

Renovável 

“Bottom up”

  

Approach 

FEVD 

PCSE 

1990 – 

2010 

Brasil, Rússia, 

 Índia, China 

e África do Sul 

Determinantes par

a políticas de 

energia renovável 

Não 

Aplicável 

Fóssil  

Renováveis  

Modelagens estatísticas 

avaliaram a correlação 

das políticas públicas e 

investimentos em 

energias renováveis 

PIETZCKER 

et al. (2014) 

Transporte 

(Leves, 

Pesados, 

Trem, 

aviação, 

navegação) 

“Top Down” 

approach 

including 

Infrastructu

re modelling 

CHN 

GCAM 

PECE 

REMIND 

WITCH-T 

(WTW) 

2020 -

2010 (F) 

1)China 

2)Estados 

Unidos 

3)Mundo 

Cenários para 

a descarbonização 

no setor de 

transporte versus 

não transporte 

ICEV 

BEV 

FCEV  

Fóssil – Óleo 

Fóssil – Gás 

Biocombustível 

Bio+CCS 

Eletricidade 

Hidrogênio  

A precificação / Taxação 

do carbono é elemento 

chave.  

Setor de transporte é 

menos reativo a 

precificação do carbono. 

GOTA et al. 

 (2019) 

Transporte “Bottom up“ 

Approach 

Integrated 

Assesement 

Modeling (IAM) 

1990- 

2050(F) 

Global 

81 países 

Cenários para 

descarbonização - 

BAU / 2DS / 

1,5DS 

Low Carbon

 Transport 
- Baixo potencial de 

mitigação e alto custo de 

abatimento – Modesta 

redução de CO2 

ROGELJ et 

al.  

(2011) 

Emissões “Bottom 

up” 

Approach 

Integrated 

Assessment 

Modelling 

(IAM); MAGICC 

2000 – 

2100(F) 

Global Cenários de 

emissões e 

temperatura 

climática 

Não 

Aplicável 

Não Aplicável Avaliou a probabilidade 

da ocorrência dos 

cenários e constatou a 

necessidade de ações 

imediatas 

ARIOLI; 

FULTON; 

LAH 

(2020) 

Emissões “Bottom 

Up” 

Approach 

Desenvolvido 

pelos autores 

MoMo 

ASIF 

2015- 

2050(F) 

Brasil, Índia, 

Quênia, 

Vietnam 

  

Contribuições das 

estratégias: Avoid, 

Shift, Improve 

para NDC nos 

países 

selecionados 

ICEV 

BEV 

FCEV 

CNG 

Fóssil – Óleo 

Fóssil – Gás 

Biocombustível 

Bio+CCS 

Eletricidade 

Hidrogênio 

Estratégias fortes de 

(Avoid e Shift) são vitais, 

pois a dependência 

excessiva de melhorias de 

tecnológicas é 

contraproducente.  

ROGELJ et 

al. 

(2015) 

Emissões   IAM; REMIND; 

MESSAGE; 

MAGICC; 

 

2020 – 

2010(F) 

Global Cenários de 

aquecimento 

global abaixo de 

1,5O C até 2100. 

Não 

Aplicável 

Não Aplicável 200 cenários, permitiram 

analisar os caminhos para 

descarbonização que 

melhor responderam a 

políticas climáticas. 
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Fonte: Elaboração Própria
 

BAU:  Cenário de Emissões - Business As Usual – (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2017)  

2DS: Cenário de Emissões “development scenario 2 graus”, (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2017) 

1,5DS: Cenário de Emissões “development scenario 1,5 graus” 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2017) 

RCO: relative cost of ownership 

 

CHN-TIMES:  from Tsinghua University, based on the China MARKAL mode 

GCMA: From Pacific Northwest National Laboratory 

PECE: from Renmin University of China 

REMIND: from Potsdam Institute for Climate Impact Research 

WITCH-T: a modification of the WITCH (World Induced Technical Change 

Hybrid) model with a transport module  

CCS: Carbon Capture and Sequestration 

IAM: multiple integrated assessment models 

MESSAGE: Estimation method. 

MAGICC: Reduced-complexity  carbon  cycle  and  climate  model 

BECCS: Combination of Capture and Geological Storage of CO2 and Bio-energy  

ASIF: Method of energy consumption and CO2emissions estimation 

MoMo: techno-economic simulation model designed to estimate and calibrate 

energy use and emissions (Based on ASIF) 

PALENCIA 

et al. 

(2020) 

Transporte 

Rodoviário 

Leves e 

Pesados  

“Bottom up”

  

Approach 

Economic 

assessment 

RCO 

(TTW, WTW)  

2012-

2016 

2017- 

2050(F) 

Japão Obtenção de 

cenários para 

Descarbonização 

ICE 

BEV 

FCEV 

Hybrid 

Diesel 

Gasolina 

Hidrogênio 

Eletricidade 

Cenários financeiramente 

positivos para 

eletrificação no período 

de análise. 

MULHOLA

ND et al. 

(2018) 

Transporte 

Rodoviário 

Pesados 

“Bottom 

Up” 

Approach 

MoMo 

(WTW) 

(TTW) 

(WTT) 

2020 – 

2050 (F) 

EUA  

União 

Europeia 

China, Índia, 

Ásia, Resto do 

Mundo 

Elaboração dos 

cenários RTS e 

MTS 

ICEV 

BEV -  

Plug-In 

Electric 

Hybrids 

CNG/LPG  

Fóssil – Óleo 

Natural Gás 

Biodiesel 

HVO 

Eletricidade  

Políticas e tecnologias 

podem reduzir emissões, 

através da eficiência, 

mudança para alt. 

combustíveis e melhorias 

no frete rodoviário.  

Rockstrom 

(2017) 

Emissões “Top Down” 

Approach 

Indisponível 2020-

2100(F) 

Global Cenários para 

descarbonização 

Não 

Aplicável 

Fóssil  

Biocombustível 

CCS/CCU  

Esforços necessários para 

atingimento da economia 

de baixo carbono  

SEN, 

ERCAN, 

TARTARI 

(2017) 

Transporte 

Rodoviário 

Pesado, 

Emissões 

“Bottom 

Up” 

Approach 

Monte Carlo  

Life Cycle 

Assesment 

Não 

aplicável 

Estados 

Unidos 

Cenários de Ciclo 

de vida- emissões 

caminhão pesado 

 

Diesel / 

B20 / CNG 

BEV / 

HEV 

LDV 

MDT 

HDT 

Primeiro estudo de 

grande porte de emissões 

no ciclo de vida nos 

Estados Unidos. 
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3 ANÁLISE SETORIAL 

 

Nesse capítulo, estarão descritas e definidas as rotas tecnológicas, bem como 

delimitados os conceitos-chave do transporte rodoviário de carga e do mercado de caminhões. 

O transporte de carga rodoviário é majoritariamente feito por veículos denominados 

pesados acima de 3,5 toneladas – caminhões - com exceção do transporte “last mile”, até o 

consumidor final. Uma delimitação deste estudo é que não incluiremos o transporte “last mile”, 

restringindo as análises a veículos de carga acima de 3,5 toneladas de PBT. 

A segmentação do mercado de caminhões é usualmente uma definição local, portanto 

este trabalho seguirá as definições de segmentação de mercado de caminhões e de 

harmonização apontadas pelo estudo técnico do International Council of Clean Transportation 

(ICCT) (RODRÍGUEZ, 2018).  

 

Quadro 3 - Segmentação de caminhões no mercado brasileiro e global 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 6 - Tipos de veículos pesados e segmentação por pesado para os 4 principais mercados globais 

 

Fonte: Rodríguez, 2018. 

 

De Até Tipo Segmentação Local Global 

Abaixo de 3,5 ton Rigido Veiculo comercial Leve LCV

3,5 ton 6 ton Rigido Caminhão Semileve LDT

6 ton 10 ton Rigido Caminhão Leve LDT

10 ton 15 ton Rigido Caminhão Médio MDT

acima de 15 ton Rigido Caminhão Semipesado MDT

acima de 15 ton Articulado Caminhão Pesado HDT
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Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores 

(Sindipeças), com base nos dados de 2020, a frota circulante de caminhões com Peso Bruto 

Total (PBT) acima de 3,5 toneladas ultrapassa 2 milhões de veículos com idade média de 11 

anos e, a cada ano, cerca de 100 mil caminhões novos são adicionados a frota nacional. Estima-

se que 67% da frota de caminhões encontra-se na posse de autônomos, com menor poder de 

barganha para aquisição de novos produtos. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte 

indica que o maior custo no ciclo de vida de um caminhão é combustível, seguido por pneu e 

manutenção geral (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2019; SINDICATO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, 

2020). 

Visando a descarbonização do setor, que representa 22,9% das emissões totais, base 

2016 (BRASIL, 2021a), ou 13% das emissões liquidas Mt CO2 eq, base 2018 (ANGELO; RITT, 

2019), em anuência às delimitações previamente definidas, com foco em eficiência energética, 

existem duas formas principais de atingir esse objetivo: (i) por meio da alteração de rotas 

tecnológicas – alteração dos veículos; – e/ou (ii) por meio da alteração da tecnologia de 

combustíveis. 

 

Figura 7 - Comparativo internacional emissões liquidas de Mt CO2 - 2018 por setor 

 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2021.  

 

3.1 COMBUSTÍVEIS 

 

No Brasil, a frota de caminhões, com propulsores de combustão interna, utiliza-se 

exclusivamente de combustíveis fósseis (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES 
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DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2021), sendo que 42,7% da frota são caminhões adaptados 

aos limites de emissões da fase PROCONVE P7. 

 

 

 

 

Figura 8 - Frota de Veículos Pesados (Caminhões + Ônibus) por fase de emissão 

 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2021.  

 

3.1.1 Diesel  

 

O óleo diesel é um derivado do petróleo utilizado em motores de combustão interna 

(ICE). Os motores do ciclo diesel estão presentes em carros, ônibus, caminhões, embarcações 

marítimas, máquinas industriais de grande porte, locomotivas, navios e geradores estacionários 

e apresentam torque específico em baixos regimes de carga, possuem como desvantagens as 

elevadas emissões de óxido nitrogênio (NOx), material particulado (MP), além de monóxido 

de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e óxidos de enxofre (SOx) (GOMEZ et al., 2020). 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2011), 

Resolução nº 65, art.2, o óleo diese diesel de uso rodoviário classifica-se em: 

A) Óleo Diesel A - combustível produzido por processos de refino de petróleo e destina-se a 

veículos de motores ciclo diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel. 

B) Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel, no teor estabelecido pela legislação 

vigente. 

A cadeia de valor do diesel como combustível envolve atividades de refino e 

importação, que estão concentradas em poucos atores, sendo o mais relevante a PETROBRAS 

(Estatal de Sociedade de Economia Mista). Antes da distribuição do combustível, é adicionado 

percentual de biodiesel, cuja capacidade nacional está limitada a 22% da demanda total de 
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combustível. Por tratar-se de uma commodity, sofre forte pressão cambial e, de acordo com a 

Lei 9.478/97, os preços do combustível devem ser regulados pelo mercado. 

 

Em 2020, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(2021), o Brasil ultrapassou a marca de 3 milhões barris/dia de petróleo produzidos (9.o maior 

produtor de petróleo), com um consumo de 2.3 milhões de barris/dia (8.o maior consumo de 

petróleo) ou 2,6% do consumo global. A produção de energéticos derivados do petróleo, ou 

óleo diesel, representa 43,9%. Existe necessidade de importação de petróleo, dos 49 milhões de 

barris importados em 2020, o maior volume (42,4%) é para óleo diesel (AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021). 

Diesel é o combustível mais consumidos no país. Nos últimos 10 anos, seu consumo 

oscilou entre 50 e 60 milhões de m³. 

 

Figura 9 - Evolução das Vendas Nacionais de Combustível 

 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2021. 

 

O diesel como combustível e tecnologia sofre forte pressão local e internacional para 

substituição por for fontes alternativas de combustível devido a sua característica não 

renovável, aos impactos ambientais e a necessidade de atender a compromissos assumidos pelo 

Brasil no Acordo de Paris. 

No Brasil, o transporte rodoviário de carga apresenta uma situação de dependência do 

diesel utilizado em 100% do transporte de carga rodoviário, de acordo com anuário estatístico 

da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (2020), dados de 

licenciamento de caminhões. 
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O óleo diesel é constituído de hidrocarbonetos, nitrogênio e enxofre – indicado pela letra 

“S”, sendo o último danoso para os motores ICE e ao meio ambiente, pois quando combinados 

com água na atmosfera resultam em chuva ácida, contribuindo para acidificação dos oceanos. 

Nos combustíveis, quanto menor o teor de enxofre, medida em mg/kg, maior a qualidade do 

combustível, conforme consta na resolução 65 (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2011), que atualmente são distribuídos com em 

apenas duas especificações S10 e S500, em substituição dos antecessores S50 e S1800. 

O instrumento para auferir a qualidade dos combustíveis comercializados é o Programa 

de Monitoramento de Qualidade de Combustíveis (PMQC), por meio da identificação de 

produtos fora das especificações. As ações de fiscalização ocorrem no ponto de abastecimento 

para verificação do combustível. O índice de não conformidade nos últimos dez anos tem uma 

média de 3,14% (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021) 

De acordo do a Petrobrás, tendo como base o diesel S10, a partir de dados da ANP, a 

composição do preço do diesel na bomba de combustível é dividida da seguinte forma: 

• 47% - Petrobrás (Matéria prima, Energia, Insumos, Serviços) 

• 53% - Tributos, distribuição e Biodiesel 

o 14% ICMS 

o 9% PIS / PASEP e COFINS 

o 14% Custo do Biodiesel 

o 16% Distribuição e Revenda 

 

Os cenários inferior e superior projetados para a demanda do óleo diesel no plano 

nacional de energia 2050 revelam uma expectativa de aumento do consumo do produto no 

mercado interno (BRASIL, 2020a), o que demonstra o papel de protagonismo das fontes não 

renováveis no setor de transporte nos próximos 20 anos.  
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Figura 10 - Demanda Nacional dos Derivados no Petróleo, no setor de transporte  

 

Fonte: Brasil, 2020a.  

 

3.1.2 Biocombustível 

 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2021), 

“Biocombustíveis são derivados de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou 

totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em 

outro tipo de geração de energia”. Os dois principais biocombustíveis utilizados no Brasil são 

o etanol, produzido a partir da cana de açúcar, e o biodiesel, obtido a partir de gordura animal 

e óleos vegetais. 

Biodiesel é um biocombustível líquido obtido por meio de um processo químico, uma 

transesterificação alcalina homogênea de óleo vegetal ou gordura animal como metanol de 

ésteres metílicos de ácido graxos (Fatty Acid Methyl Ester (FAME)). Seu uso é destinado 

majoritariamente a motores ICE, para geração de outro tipo de energia que possa substituir 

parcial ou totalmente o combustível de origem fóssil. 

O diesel verde, também conhecido como diesel renovável, é um combustível produzido 

a partir de matéria primas renováveis, destinado ao uso de motores ICE, constituído 

predominantemente por HC parafínicos com composição química semelhante à do diesel fóssil, 

caracterizando-se como um combustível DROP IN1. Um exemplo de diesel verde é o HVO, 

produzido por hidrotratamento de biomassa à base de triglicerídeos com base de óleos vegetais, 

resíduos de óleo de cozinha ou gordura animais. 

 
1 Recurso que permite conectar-se instantaneamente a dispositivos. 
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O diesel R(X) é um diesel com determinado conteúdo renovável, Diesel R5, 5% 

renovável, cujo processo de produção é denominado Hbio, desenvolvido e patenteado pela 

Petrobrás, sendo este de coprocessamento de matéria prima renovável (óleo vegetal ou gorduras 

animais) com o diesel fóssil, por meio de hidrogenação em unidades de hidrotratamento pré-

existentes nas refinarias de petróleo. O Diesel RX possui as mesmas especificações e qualidade 

do diesel derivado, podendo também ser considerado um produto DROP IN. 

O primeiro marco legal do Biodiesel foi a Lei 11.097 em 2005, seguida pela resolução 

CNPE n.05/2007, que trata das diretrizes para realização de leilões de Biodiesel. Conforme 

dispositivo de lei 13.263, desde 2008 é obrigatória a mistura de 2% Biodiesel - B2 e este 

percentual vem crescendo, propiciando previsibilidade, segurança energética e contribuindo 

para redução de emissões de CO2, NOx e MP por meio do programa RenovaBio. 

Em 2018, sob a resolução CNPE nº 16/2018, estabeleceu-se o cronograma para B15 até 

2023 com adição de antioxidante, sendo em 2019 (11%), 2020 (12%) e 2021 (13%). Contudo, 

em 2021, o governo decidiu diminuir o percentual obrigatório de mistura do biodiesel no diesel 

de 13% para 10%, com objetivo de reduzir o preço final do combustível, devido ao elevado 

preço do biodiesel que tem seu preço alavancado pela soja, “comodity” internacional. 

Nas próximas décadas, há expectativa que ocorra aumento de consumo de Biodiesel e 

Biometano nos veículos pesados com o progresso das tecnologias ICE e melhorias nos aditivos 

associados a estes combustíveis (BRASIL, 2020a). 

 

Figura 11 - Percentuais de adição de Biodiesel  

.  

Fonte: Brasil, 2020a. 
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O crescente consumo de biodiesel é alavancado pelo aumento de adição deste 

combustível no diesel fóssil. As projeções de demanda futura para o biodiesel devem 

permanecer alinhadas com o consumo de diesel, considerando a premissa de B15 constante. 

Figura 12 - Demanda Nacional do óleo diesel e B15, no setor de transporte  

 

 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A mistura biodiesel com diesel é denominada Diesel B e a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem a responsabilidade de auferir a qualidade 

deste produto, sendo que o índice de conformidade deve ser igual ou superior a 97%. 

Foi aprovado por meio da resolução ANP 857/2021, um novo modelo de 

comercialização de biodiesel, que prevê que 80% do produto comercializado seja de unidades 

detentoras do Selo Biocombustível Social. 

De acordo com anuário estatístico da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (2021), 71,4% da matéria prima utilizada para produção de Biodiesel (B100) 

é proveniente de óleo de soja (4,2 mi toneladas), o que representa 17,2% da soja colhida em 

2020, conforme informação da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil 

(APROBIO). 

A capacidade nominal de produção de Biodiesel (B100) no Brasil é de 10,2 milhões m³, 

enquanto a produção foi de 6,4 milhões de m³ em 2020 (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021). A ociosidade das usinas para 

produção de Biodiesel B100 foi superior a 50% de 2008 a 2015 e, com o aumento do percentual 

no diesel B, em 2021, a ociosidade atingiu um patamar de 37%, sendo que a demanda prevista 

para os próximos 10 anos estima uma ociosidade de 20% (ASSOCIAÇÃO DOS 

PRODUTORES DE BIOCOMBUSTÍVEIS DO BRASIL, 2022). 
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De acordo com Borges, Chatoe e Varela (2014), foram realizados testes com inúmeros 

tipos de óleos vegetais transesterificados (puros e/ou misturados ao diesel) na proporção 30% 

de biodiesel misturado ao diesel A, totalizando mais de 1 milhão de quilômetros rodados em 

testes. Tais testes demonstraram bons resultados em caminhões e ônibus, concluindo que a 

utilização dos óleos vegetais oferece vantagens ao meio ambiente, reduzindo a emissão de 

poluentes quando comparados ao óleo diesel.  

Segundo Grassi e Pereira (2019), uma opção consistente para a substituição de 

combustível em larga escala é a transição energética para os biocombustíveis, em particular o 

etanol. O Brasil possui a cana-de-açúcar que tem densidade energética equivalente à do 

petróleo. Programas como o RenovaBio para a produção de biocombustíveis reduzem a 

volatilidade causada pelas mudanças no preço do petróleo e aumentam a atratividade para o 

setor. Deve-se adicionar que tal alteração implicaria na mudança das atuais unidades de 

potência. 

 

3.1.3 Gás natural 

 

No Brasil, a oferta interna de gás natural foi de 33,2 bilhões de m³, deste total 65,6% 

destinaram-se a venda e 29,9% ao consumo próprio (Refino, processamento e movimentação), 

dados de 2020 (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021). 

O gás natural como combustível, para o transporte de carga rodoviário, ainda tem seu 

uso limitado por três principais fatores: i) poucos veículos com unidade de potência preparados 

para o uso de gás natural, ii) não apresenta um TCO atrativo, considerando os preços do 

combustível, iii) baixa capilaridade de distribuição. De acordo com Associação Brasileira das 

Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGAS), o Brasil possui 1580 pontos de 

abastecimento de gás versus 40.000 pontos de abastecimento diesel. 

Há uma grande expectativa para o crescimento da oferta e demanda com o programa “O 

novo mercado do gás”. O gás natural aplicado como combustível para o transporte rodoviário 

de carga, pode ser utilizado como gás natural comprimido (Compressed Natural Gas (CNG)), 

que apresenta menor densidade de energia ou gás natural liquefeito (Liquified Natural Gas 

(LNG)). 

Em estudo realizado nos Estados Unidos, conclui-se que caminhões movidos a GNV 

tiveram desempenho de emissões inferior e custo superior a outros combustíveis analisados, 

além da rede de infraestrutura ser insuficiente. (ERCAN, SEN, TATARI, 2017).   
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3.1.4 Energia elétrica e eletrificação 

 

A geração de energia elétrica no mundo, possui uma matriz majoritariamente não 

renovável, onde Brasil representa 2,4% da geração de energia mundial – Base 2018 (BRASIL, 

2021e). Entretanto, a matriz brasileira é limpa e utiliza-se 84,8% fontes renováveis, dados de 

2020 (BRASIL, 2021b). 

 

Figura 13 - Geração de energia elétrica Mundial por tipo 
 

 

Fonte:  Brasil, 2021e. 

 

A indústria nacional consume mais energia que o setor de transportes em Toneladas 

Equivalentes de Petróleo (TEP), entretanto, não é a maior emissora de t CO2 eq/ hab. devido a 

quantidade de combustíveis renováveis utilizada (63%). O setor de transportes, apesar de ter 

apresentado redução em 2020, impactado pela COVID-19, revelou um crescimento no consumo 

de biodiesel de 8,4% e uma redução da mistura do diesel fóssil de 1% (BRASIL, 2021b). 

O cenário energético brasileiro para os próximos 20 anos apresenta um desafio de 

expansão para atendimento a uma demanda mais expressiva. Neste cenário, poderá atingir 562 

milhões de TEP em 2050 (BRASIL, 2020a). 
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Figura 14 - Comparação internacional Consumo elétrico e PIB/hab – Cenário de expansão 

 

Fonte: Brasil, 2020a. 

 

A modernização do setor elétrico, sob consulta pública n.33/2017, visa o aprimoramento 

do marco legal do setor e almeja ampliar a competição, reduzir subsídios na formação de preços, 

alavancar a incorporação de inovações tecnológicas e promover o livre mercado (BRASIL, 

2020a). 

De acordo com PNE2050 (BRASIL, 2020a), a matriz elétrica nacional em 2050 será 

predominantemente hidroelétrica tanto em capacidade instalada quando em perfil de geração 

(82% hidroelétrica). Estima-se ganhos com eficiência elétrica que contribuam para redução de 

consumo em cerca de 17%, equivalente a 2,5 usinas de Itaipu, operando em capacidade máxima 

(BRASIL, 2020a). 

No setor de transporte, o PNE 2050 prevê mudanças entre os modais, devido a avanços 

tecnológicos e aumento na demanda energética até 2050, saltando dos atuais 90,5% para 88% 

ao final de 2050 (BRASIL, 2020a). 
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Figura 15 - Comparação internacional Consumo elétrico e PIB/hab – Cenário de expansão 

 

Fonte: Brasil, 2020a. 

 

Nota-se para o período 2020 a 2050 a coexistência de tecnologias ICEV, HEV, BEV, 

com menor custo de aquisição para os veículos ICEV, revelando papel fundamental para 

tecnologias de melhor eficiência nos motores e veículos de combustão interna, bem como 

potencial das soluções DROP IN de biocombustíveis para redução de emissões (BRASIL, 

2020a). 

Há uma necessidade de infraestrutura específica para recarga – que compreende 

implantação e padronização de postos específicos abastecimento, regras de acesso, limite de 

tempo de recarga, procedimentos regulatórios e políticas para o comércio no mercado de 

distribuição - de veículos elétricos, ainda não definidas (BRASIL, 2020a).  

 

3.1.5 Hidrogênio2 

 

É o terceiro elemento mais comum na superfície terrestre, sendo um vetor energético e 

ao mesmo tempo um combustível primário. O Brasil possui reservas conhecidas e não 

exploradas em 4 estados: Ceará, Tocantins, Roraima e Minas Gerais.  O manejo e transporte do 

hidrogênio são questões desafiadoras e custosas, considerando baixa densidade, ponto de 

ebulição, além da alta pressão ou redução de temperatura para transporte liquefeito 

(DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, 2021) 

O hidrogênio pode ser transportado na forma gasosa comprimida de 350 a 700 bar, 

desde que se exista infraestrutura de gasodutos, ou liquefeito a uma temperatura de -252º C 

convertido em amônia (NH3) ou como compostos orgânicos insaturados capazes de armazenar 

 
2 Hidrogênio Extraído do solo 
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hidrogênio, também conhecido como Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) (DEUTSCHE 

GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, 2021). 

A utilização de cores para identificação das rotas tecnológicas de produção do 

hidrogênio foi amplamente adotada: 

 

Quadro 4 - Tipos de Hidrogênio e suas cores 
Cor Rota Comentário adicional 

Hidrogênio Cinza Gerado através de reforma a 

vapor de metano 

1 ton de H2 gera cerca de 10t 

de CO2 

Hidrogênio Azul  Gerado através de reforma a 

vapor de metano, 

considerando – CCS ou 

CCU. 

1 ton de H2 gera cerca de 10t 

de CO2 

Considera CCU ou CCS. 

Neutro em Emissões. 

Hidrogênio Verde 

 

Produzido através da 

eletrólise da água (energia 

elétrica renovável) 

Livre de emissões de CO2 

Hidrogênio Rosa / Turquesa Produzido através da 

eletrólise da água (Fonte de 

energia nuclear) 

Não é livre de emissões  

No turquesa o processo 

utilizado é pirolise – Saída é 

carbono sólido. 

Hidrogênio Amarelo Produzido através da 

eletrólise da água (Fonte de 

energia solar) 

Livre de emissões de CO2 

Hidrogênio Marrom Gerado através da 

gaseificação do carvão 

 

Fonte: Adaptado de Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit, 2021. 

 

De acordo com a International Energy Agency (2020b), o consumo mundial de 

hidrogênio superou 70Mt em 2018, sendo as maiores utilizações para atividade de refino do 

óleo – hidrogenação, processo de baixa relevância para emissões de GEE – e fertilizantes que 

se utilizam de amônia (NH³) na sua composição (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 

2020b). 

No Brasil, a produção e consumo de hidrogênio está destinada ao refino de óleo – 

hidrogenação e fertilizantes (NH3), sendo que a Petrobrás responde por 95% da produção 

nacional. Este é transportado via modal rodoviário – de forma comprimida. Atualmente a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) gere aproximadamente R$ 500 milhões de 

reais em projetos de P&D em hidrogênio, sendo que o setor elétrico representa 69% do total de 

investimentos (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 

ZUSAMMENARBEIT, 2021). 

Estima-se crescimento elevado da demanda de hidrogênio a partir de 2030 na União 

Europeia e Ásia, que enfrentarão restrições pela indisponibilidade de fontes renováveis e 
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inexistência infraestrutura adequada para armazenamento e distribuição (HYDROGEN 

COUNCIL; MCKINSEY & COMPANY, 2021, p. 18)  

Nos cenários projetados de demanda elaborados pelo instituto alemão Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems, em 2019, considerando CENÁRIO “A” – conservador, com 

baixo índice de eletrificação na economia – e CENÁRIO “B” – neutralidade climática, 

considera a eletrificação de diversos setores da economia, nota-se a demanda de H2 da união 

europeia em TWh saltará de 30 TWh em 2030 para 800 TWh em 2050 no cenário A, e de 

140TWh em 2030 para 2250 TWh em 2050 no cenário B (DEUTSCHE GESELLSCHAFT 

FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, 2021).  Em uma outra projeção elaborada 

por segmento de mercado de forma global pelo instituto Hydrogen Council, é possível 

identificar a importância do H2 no transporte ao longo dos anos (HYDROGEN COUNCIL; 

MCKINSEY & COMPANY, 2021). 

 

Quadro 5 - Demanda de hidrogênio na Europa 

 

Fonte: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit, 2021. 

 

Figura 16 - Demanda de hidrogênio global por segmento 

 

Fonte: Hydrogen Council; McKinsey & Company, 2021. 

 
 

As formas mais relevantes de descarbonização são: (i) substituição do hidrogênio cinza 

pelo hidrogênio verde nos processos industriais; (ii) adoção de fontes de energia renovável na 
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economia e o hidrogênio passa a ter um papel de integrador – Power to X, que se refere ao 

excedente temporário de energia acima da demanda, onde “X” significa forma da energia ou 

uso pretendido (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE 

ZUSAMMENARBEIT, 2021). 

Desta forma, chegamos as tecnologias “Power to Mobility” - pela utilização do 

hidrogênio verde para abastecimento de veículos elétricos movidos a pilhas de combustível, a 

exemplo de veículos com células de combustível. E “Power to Fuel” – hidrogênio verde – que 

é utilizado para produção de combustíveis líquidos sintéticos, como o diesel sintético a exemplo 

do HVO (DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, 

2021). 

De acordo com Hydrogen Council e McKinsey & Company (2021), o hidrogênio terá 

um papel fundamental na descarbonização, com um potencial de abatimento global de 7 GT de 

CO2, em 2050. Espera-se que caminhões sejam os maiores demandantes de hidrogênio até 2050, 

podendo atingir 110MT, o que reduziria as emissões em até 13 GT de CO2. 

 

Figura 17 - Abatimento de CO2 por indústria / segmento 

 

Fonte: Hydrogen Council; McKinsey & Company, 2021. 

 

A expectativa é de que 30% do hidrogênio cinza seja convertido em verde até 2030 e a 

demanda global passe de atual 90 MT para 140 MT no mesmo ano, sendo que a maior expansão 

será devido a indústria do transporte na Europa. Esta conversão depende do ambiente 

regulatório, precificação do carbono, bem como outras políticas de suporte. Custos do CO2 
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entre 50 e 100 dólares facilitarão o alcance de tal meta e uma ambição maior pode ser atingida 

com preços de carbono acima de 100 dólares e políticas especificas. (HYDROGEN COUNCIL; 

MCKINSEY & COMPANY, 2021). 

Apesar de mais de 522 projetos de investimentos de grande porte anunciados, sendo 133 

na indústria dos transportes e apenas 10 na América Latina, que totalizarão 160 bilhões de 

dólares até 2030, existe um déficit de 540 bilhões de dólares em diferentes áreas, conforme 

mostra a Figura 18: 

 

Figura 18 - Déficit de investimentos na cadeia do Hidrogênio  

 

 

Fonte: Hydrogen Council; Mckinsey & Company, 2021. 

 

Investimento em infraestrutura que permita a distribuição do hidrogênio local e 

intercontinental, além da infraestrutura de abastecimento, são potencializadores a médio e longo 

prazo visando a transição energética para aumento de escala e consequente redução do custo do 

combustível (HYDROGEN COUNCIL; MCKINSEY & COMPANY, 2021). 

 

 

3.2 ROTAS TECNOLÓGICAS 

 

O mercado nacional de caminhões é caracterizado por fabricantes de origem europeia, 

e por uma questão de eficiência, utilizam-se de plataformas globais de produto e sistemas de 

propulsão. As tecnológicas disponíveis e em desenvolvimento para o mercado europeu, que 

levam em contas os incentivos e condições do ambiente competitivo regional são: 
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Quadro 6: tecnologias disponíveis para veículos de carga 
Tecnologia Propulsão Transmissão Abastecimento Bateria Autonomia 

ICEV ICE 

convencional 

Necessário Diesel Não Alta 

HEV ICE primário 

+ E.E + 

Gerador 

Necessário Diesel Pequena. 

Carregado 

pelo ICE 

Similar ICE 

PHEV ICE primário 

+ E.E + 

Gerador* 

Necessário Diesel 

Energia Elétrica 

(Plug in)* 

Pequena. 

carregado 

pelo ICE 

Similar ICE 

BEV E.E. Necessário Energia Elétrica SIM Baixa / 

Média  

REEV E.E. primário 

+ ICE+ 

Gerador* 

Necessário Energia Elétrica 

Diesel 

Menor 

que BEV 

Alta 

FCEV E.E. Necessário Hidrogênio (FC) 

Pressão 350 a 

700 bar. 

Menor 

que BEV 

Média / Alta 

*Opcional 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

ICEV: Veículos movidos por um motor de combustão interna, a maioria comumente 

alimentado por diesel, gás natural ou biocombustíveis (SEARLE; BIEKER; BALDINO, 2021). 

HEV: Duas abordagens amplamente utilizadas, a primeira é a utilização da transmissão 

integrada ao motor e a segunda é acoplamento de transmissão convencional. Veículo funciona 

no modo elétrico quando parado ou em baixa velocidade, alimentado pela bateria. No modo 

híbrido, o motor a combustão é ligado impulsionando o veículo e carregando as baterias ao 

mesmo tempo (ZHAO; BURKE; MILLER, 2013). 

PHEV: Tecnologia intermediária entre propulsão convencional e BEV. Podem operar 

com eletricidade de uma bateria a bordo, mas também tem um motor de combustão interna 

como fonte de backup. Os PHEVs carregam suas baterias diretamente na rede elétrica 

(SEARLE; BIEKER; BALDINO, 2021), e para tal utilizam-se de baterias maiores que veículos 

HEV, proporcionando maior autonomia. 

BEV: Veículos que funcionam exclusivamente com eletricidade armazenada a bordo 

nas baterias, que são carregadas a partir de uma estação de carregamento externa ou 

equipamento de abastecimento de veículos elétricos (SEARLE; BIEKER; BALDINO, 2021). 

REEV: Veículos elétricos com extensão de alcance (Range Extended Electric Vehicle), 

trata-se de uma variação do PHEV, com maior autonomia em modo elétrico, ainda sim 

designado para curtas distancias.  
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FECV: Caminhões de célula de combustível de hidrogênio apresentam emissões zero 

no tubo de escape e são movidos exclusivamente por motores elétricos (LEE et al., 2018). 

FECV dominantes são caracterizados por uma bateria menor e alimentados pela eletricidade 

gerada na célula de combustível (LEE et al., 2018). 

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Neste capítulo serão examinadas as políticas públicas relacionadas ao setor de transporte de 

carga rodoviária e ao setor de combustíveis, como: (i) RenovaBio (promoção e expansão de 

biocombustíveis); (ii) Novo mercado de gás ( abertura do mercado); (iii) Política de Mobilidade 

(promoção da mobilidade urbana); (iv) PNH2 (construção de uma rota de desenvolvimento 

sustentável); (v) PROCONVE (controle da poluição do ar); (vi) Rota 2030 (investimentos em 

P&D e inovação para indústria) e (vii) Programa Combustível do Futuro (ampliação do uso de 

combustíveis de baixa intensidade de carbono). 

 

RenovaBio 

 

Política instituída sob a Lei 13.576/2017, que tem como objetivo de promover a 

expansão de biocombustíveis na matriz energética brasileira com foco no aumento da eficiência 

energética do setor produtivo e redução de emissões de GEE. Em adição, visa cooperar para o 

atendimento aos compromissos do Brasil no Acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

A implementação desta política tem base em três instrumentos: i) o CNPE define metas 

de descarbonização obrigatórias a serem cumpridas pelas distribuidoras de combustíveis; ii) os 

produtores de biocombustíveis recebem uma certificação de produção eficiente que fornece a 

nota de EE e o fator de geração de CBIOs; iii) cada crédito de descarbonização (CBIO) equivale 

a 1 tonelada de CO2 evitada geradas pelos produtores/importadores de biocombustíveis 

certificados e passíveis de serem negociadas na B3 (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2021). 

 

Novo Mercado de Gás 

 

Sob o decreto nº 9.616/2018 (que altera o Decreto nº 7.382/2010), Resolução CNPE nº 

16/2019, Termo de Compromisso de Cessação – TCC Petrobras-CADE, Ajuste 
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SINIEF/CONFAZ nº 03/2018 e Decreto nº 9.934/2019, o Programa novo mercado do Gás visa 

estabelecer um ambiente competitivo mais eficiente. 

A infraestrutura de transporte de gás existente no Brasil foi construída pelo regime de 

autorização, no entanto, desde que entrou em vigor (Lei 11.909/2009, atualmente vigente), 

quando se inicia o regime de concessão, nenhum duto foi construído. O projeto de lei, PL 

6407/2013, – nova lei do gás – prevê o retorno ao regime de autorização e transforma a malha 

existente em um sistema de transporte, na modalidade de entradas e saídas (BRASIL, 2021c). 

O novo mercado de gás pode alavancar investimentos em infraestrutura e aumentar a 

capilaridade de distribuição do gás CNG e LNG, além de torná-los mais competitivos a médio 

prazo. Os preços da molécula de gás natural tendem a seguir uma lógica econômica e, desta 

forma, os preços tendem a se aproximar do custo marginal, ou seja, do custo para fornecimento 

dos últimos volumes de molécula ao mercado nacional, além de promover uma maior eficiência 

tributária (BRASIL, 2020a). 

 

Figura 19 - Faixa de preço do gás natural para o consumidor final  

 

 

Fonte: Brasil, 2020a.  

 

Política de mobilidade  

 

Um dos objetivos estratégicos da União Europeia para alavancar o crescimento 

econômico é a expansão da política de mobilidade, aumentando a competitividade e garantindo 

a segurança energética, por meio da substituição de combustíveis líquidos e consequente 

redução de emissões de gases de efeito estufa, associados a aumento de EE. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) - Lei 12.587/2012 - promove 

prioridade aos meios de transporte não motorizados e ao transporte público coletivo. A Lei 

também impõe que municípios com população acima de 20 mil habitantes desenvolvam seus 
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planos de mobilidade urbana. Essa política deve integrar o planejamento urbano, de transporte 

e observar os princípios de inclusão social, espacial e da sustentabilidade ambiental. A PNMU 

também visa integrar diferentes modais e melhoria de mobilidade (BRASIL, 2020a). 

 

PNH2 

 

O plano nacional de Energia 2050 (BRASIL, 2020a) apontou o hidrogênio como 

elemento fundamental para descarbonização, além de ser uma tecnologia disruptiva. Deu-se 

então a criação do Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2), criado em 2021, que tem como 

seu principal objetivo contribuir na construção de uma rota de desenvolvimento sustentável, 

que visa viabilizar a competitividade do hidrogênio na matriz energética brasileira (BRASIL, 

2021c). 

A Resolução nº 6 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), de 20 de abril 

de 2021, - determina a realização de estudo para a proposição de diretrizes para o Programa 

Nacional do Hidrogênio. Os princípios do PNH2 são: (i) ser abrangente; (ii) valorizar o 

potencial de recursos energéticos nacional; (iii) alinhar-se às ambições de descarbonização da 

economia; (iv) valorizar e incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional; (v) almejar o 

desenvolvimento de mercado competitivo; (vi) buscar sinergias e articulação com outros países; 

(vii) reconhecer a contribuição da indústria nacional (BRASIL, 2021c). 

 Em 2021, a EPE, em seu relatório “Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira 

do Hidrogênio” (BRASIL, 2021e), abordou os desafios da transição energética, que 

fundamentaram os três pilares do PNH2 - mercado, tecnologia e políticas públicas – e 

posteriormente foram subdivididos em seis eixos temáticos, conforme Figura 20: 

 

Figura 20 - Eixos temáticos do PNH2  

 

Fonte: Brasil, 2021c. 



55 

 
 

PROCONVE 

 

O Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores (PROCONVE), 

instituído pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da resolução n.18, 

de 06 junho de 1986, que tem como objetivos: (i) reduzir emissão de poluentes dos veículos 

automotores; (ii) promover o desenvolvimento tecnológico nacional; (iii) promover a melhoria 

das características dos combustíveis; (iv) criar programas de inspeção dos veículos em uso; (v) 

promover a conscientização popular quanto à poluição veicular; e (vi) estabelecer condições de 

avaliação dos resultados alcançados. Os três primeiros objetivos são de responsabilidades do 

setor privado e os três últimos são responsabilidades do setor público (INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS, 2021). 

A estratégia do PROCONVE para atingir os objetivos pode ser resumida em quatro 

pilares principais: (i) homologação veicular prévia; (ii) controle da produção; (iii) manutenção; 

e (iv) programa de inspeção veicular (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS, 2021). Esta última inciativa não tem sido conduzida pelo setor 

público. 

Considerando o transporte de carga, em particular os caminhões, os requisitos e limites 

de emissões das fases do PROCONVE “P” são equivalentes aos da legislação europeia EURO, 

como demonstrado na Figura 21. A legislação brasileira, assim como europeia, não regulamenta 

as emissões de dióxido de carbono (CO2), que são produtos naturais da combustão 

proporcionais ao consumo de HC em veículos, utilizando a métrica CO2 eq. 

 

Figura 21 - Evolução das emissões – Brasil e Europa 

 

Fonte: Miller e Posada (2019); Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, 2021. 
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Para 2023, estima-se que 70% dos novos veículos pesados à diesel em todo o mundo 

atenderão a padrões equivalentes aos da Euro VI (MILLER; POSADA, 2019). O mercado 

nacional de caminhões é composto por fabricantes de origem europeia, contudo, por algumas 

razões, a utilização de tecnologias veiculares requer desenvolvimento local, a saber: 

• Combustíveis específicos (qualidade e mistura de biocombustível) 

• Condições das rotas de transporte (pavimentação, peso por eixo permitido) 

• Requisitos de conteúdo local (acordo comerciais e financiamento de veículos) 

• Condições climáticas distintas ao longo do território nacional 

A próxima fase de controle de emissões para veículos pesados – P8 incluirá limites mais 

rigorosos e alterará o ciclo de testes que passam a ser WHSC e WHTC, representativos para 

homologação, incorporando requisitos de partida a frio e conformidade durante a vida útil (In 

Service Conformity (ISC)) (MILLER; POSADA, 2019). Os requisitos de durabilidade dos 

veículos de carga variam de acordo com o PBT e são: (i) PBT de 3,856 a 16 toneladas – 

durabilidade de 300.000km ou 6 anos; e (ii) PBT acima de 16 ton – durabilidade de 700.000 

km ou 7 anos (MILLER; POSADA, 2019). 

 A Figura 22 apresenta os limites da fase PROCONVE P8, que vigorará a partir de 1 de 

janeiro de 2023, cujo principal desafio será cumprir os limites e reduzir o consumo de 

combustível ao mesmo tempo.  

 

Figura 22 - Evolução das emissões – Brasil e Europa 

 

Fonte: Miller e Posada, 2019; Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 2021. 

 

Rota 2030 – Mobilidade e logística 

 

Instituído pela lei 13.755/2018, o Programa possui como principais diretrizes, 

investimentos em P&D e inovação, estímulos a novas tecnologias e inovações e EE. São 

concedidos créditos tributários de até 12,5% dos investimentos realizados no país, que podem 

ser abatidos no imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, 



57 

 
 

prevê a redução do imposto sobre produtos industrializados (IPI) para híbridos elétricos 

(BRASIL, 2018). 

Associadas a estas medidas, o ex-tarifário (alíquota de importação de 2% para 

componentes importados não produzidos localmente), será zerado, em contrapartida que os 

mesmos recursos sejam destinados a projetos prioritários, definidos e gerenciados por um 

conselho gestor. Com esta medida, estima-se que sejam redirecionados R$1 bilhão em 

investimentos privados nos cinco primeiros anos do Programa. 

O Programa Rota 2030, anteriormente denominado Inovar Auto, estabeleceu metas de 

eficiência energética apenas para veículos leves produzido no Brasil, no período 2018 a 2022. 

Para veículos pesados, as metas de EE estão em fase de definição. Para o período de 

2022 a 2027, será elaborado o inventário de emissões com uso da ferramenta europeia de 

simulação VECTO. No período de 2028 a 2032 entrarão em vigor as metas de eficiências 

energéticas de veículos pesados, etiquetagem de eficiência energética e emissões. Ainda não há 

definição quanto a medição da pegada de carbono. Encontram-se em discussão a 

descarbonização da frota circulante por meio da criação de corredores sustentáveis com o 

fortalecimento do mercado nacional de gás veicular, investimentos de R$ 500 milhões para um 

novo programa denominado “Renovar” no período de 2022 a 2027 e a criação de um selo verde 

de caráter voluntário para os fabricantes de veículos. 

 

Programa Combustível do Futuro 

 

Criado através da resolução do CNPE n. 07/2021, o Programa visa ampliar o uso de 

combustíveis de baixa intensidade de carbono, considerando metodologia de análise de ciclo 

de vida poço a roda (WTW), integrando políticas públicas correlatas (RenovaBio, 

PROCONVE, Rota 2030, etc.), promovendo a redução de emissões e EE em todos os modais 

de transporte, entre outros objetivos, assim como estimular o desenvolvimento tecnológico e 

inovação (BRASIL, 2021d).  

É o primeiro programa que visa integração, reunindo os interesses de diversas 

associações de classe, com foco na avaliação da intensidade de carbono no ciclo de vida em 

uma abordagem do berço ao túmulo. Uma das principais contribuições pretendidas pelo 

programa é avaliar a combinação de tecnologias viáveis e efetivas na redução de CO2e 
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3.4 DINÂMICAS DO MERCADO 

 

3.4.1 Custo Total de Propriedade (TCO) 

 

Os principais fatores que influenciam a análise do custo total de propriedade são: (i) 

custo de aquisição; (ii) custo de financiamento; (iii) custo de combustível ou recarga; (iv) custo 

de manutenção – que inclui substituição de baterias; (v) impostos – por exemplo, Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); e (vi) valor residual do veículo 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 

2021). 

Para caminhões médios urbanos (Medium Dutty Truck (MDT)), haverá uma paridade 

no TCO no mercado nacional entre ICEV e BEV em 2027, considerando uso de 60.000 km/ano 

e uma disposição para pagamento de prêmio de 10% em 2025 (ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 2021). Conclusão semelhante 

encontrada para os veículos do mesmo segmento no mercado americano, onde a paridade no 

TCO entre ICEV e BEV é esperada para 2024, considerando 20.800km/ano e 12 anos de tempo 

médio de uso. Veículos pesados no mercado americano, considerando 160.000 km/ano e 7 anos 

de uso para o cálculo de TCO, chegarão à paridade em 2027 (KAILASAM, 2019). 

 

3.4.2 Paridade de preço entre rotas 

 

A International Energy Agency (2020a) elaborou cenários de paridade de preço de 

caminhões pesados para diferentes rotas tecnológicas a longo prazo, que indicam ligeira 

vantagem em TCO para BEV em 2040, frente as demais rotas analisadas. Após 30 anos, está 

ligeira vantagem passa para o FCEV. 
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Figura 23 - O efeito dos preços da bateria e da célula de combustível no custo total de propriedade de 

caminhões pesados em operações de longo curso  

 

Fonte: International Energy Agency, 2020. 

 

Os cenários elaborados pela International Energy Agency (2020a), para o mercado 

global, levam em conta algumas premissas: 

• Redução de consumo de combustível de 15% -25% (2025); 25%~35% (2035); 

• Adoção de combustíveis alternativos e motores projetados para seu uso; 

• Incerto o lançamento de caminhões emissão zero (ZEV), dependerá ritmo de 

desenvolvimento tecnológico; 

• Potencial espaço para o ERS ampliar espaço de penetração do ZEV; 

• Preocupações com os custos dos biocombustíveis (insumos com energia); 

• Potencial avanço dos biocombustíveis sintéticos (DROP IN) e incerteza sobre a 

viabilidade comercial; 

• BEV e FCEV são promissores para redução de CO2; 

• Alta dependência do desenvolvimento de infraestrutura de recarga; 

• LDT – desafio para eletrificar devido a relação PBT / volume transportado; 

• MDT – potencialmente será utilizada tecnologia BEV em maior escala; 

• HDT – Potencialmente será utilizada a tecnologia FCEV em maior escala devido as 

longas distancias; 

• Hidrogênio competirá em caminhões de longas distancia (acima de 500Km/dia) 

contra BEV; e 

• Preço do Hidrogênio: USD5/kg.  
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Figura 24 - O efeito dos preços da bateria e da célula de combustível no custo total de propriedade de 

caminhões pesados em operações de longo curso  

 

 

Fonte: International Energy Agency, 2020a. 

 

Com a crescente implementação das novas tecnologias, a expectativa é de que o 

aumento de escala global reduza os custos na próxima década, facilitando a transição 

energética. Na Figura 25, é possível notar a influência das distâncias percorridas na tomada de 

decisão entre BEV e FCEV: quanto maior a distância percorrida, mais vantajosa a transição 

energética para FCEV, consequentemente para uma rota tecnológica movida a hidrogênio ou 

hidrogênio verde.  

Em uma base de custos comparativa – Base 100 –, a redução prevista de custo dos 

componentes BEV e FCEV é equivalente, alcançando 60% de redução nos próximos 30 anos. 

 

Figura 25 - Adaptado – Custo dos componentes 

 

Fonte: International Energy Agency, 2020a. 
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3.5 POLÍTICAS DE INCENTIVO 

 

Nos últimos 5 anos, 37 países desenvolvidos e em desenvolvimento receberam 

aproximadamente USD 163 milhões em suporte internacional para ZEV, o que representa 

apenas 6,5% do financiamento necessário para que se atinja a meta estipulada de emissões zero. 

Abaixo algumas das políticas adotadas em alguns destes países para alavancar a transição a 

ZEV (SEARLE; BIEKER; BALDINO, 2021): 

 

Quadro 7 - Tipos de políticas mapeados nos países emergentes – Adaptado de ZEV 
Políticas Ações Brasil 

Eliminação Gradual de 

ICEV e padrões de CO2 

Chile:  LDV e ônibus até 2035 

Chile   MDT/ HDT até 2045 

Costa Rica: LDV até 2050 

Colômbia: ônibus urbano até 2035 

Equador: transporte público 2025 

Arábia Saudita:  Padrões de econ. de combustível 

Padrões de 

economia de 

Combustível 

 

Incentivos Ficais e 

infraestrutura de 

transporte 

Programas inventivos fortes: Cabo Verde, Bielo 

Rússia, Tailândia. 

Infraestrutura: Estações de carregamento em 

desenvolvimento acelerado: Bielo Rússia, Tailândia e 

Cazaquistão 

 

Sem 

incentivos 

fiscais 

 

754 pontos 

(ABVE, 

2021) 

Políticas baseadas na 

demanda 

Países latinos: Introdução de ônibus elétrico como 

requisito de compra de frota. 

Não há. 

Políticas baseadas na 

oferta 

Países exportadores de automóveis e componentes 

(Tailândia, Indonésia e Malásia), estão incentivando 

indústria local e/ou colaborando com fabricantes 

internacionais de EV, para estabelecer capacidade de 

fabricação. 

Não há 

Suporte as empresas 

inovadoras de e-mobillity 

Startups de compartilhamento de frota, serviços de 

entrega, troca de baterias,  

Atividades 

similares 

Fonte: Searle, Bieker e Baldino, 2021.  

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou, em 2021, 

a modalidade de financiamento BNDES FINAME baixo carbono, que visa aportar recursos 

para financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos que contribuam para a redução da 

emissão de carbono. Todos os itens devem ser novos de fabricação e credenciados no FINAME 

(CFI), do sistema BNDES. Os itens financiáveis são equipamentos de energia, mobilidade e 

infraestrutura, sendo que dentro da categoria mobilidade encontram-se caminhões, ônibus 

veículos comerciais leves, motocicletas, bicicletas e patinetes elétricos. Conforme os Quadros 

8 e 9 abaixo, índices mínimos e prazos de fases são exigidos: 
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Quadro 8 - Índices de Credenciamento e Índices de Estrutura de Produto exigidos para fins de 

credenciamento em cada fase. 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2021). 

 

Quadro 9 - Datas limites das Fases  

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2021) 

 

Para os veículos das categorias (1) e (2), ao menos o trem de força ou baterias de tração 

deverão ser de origem nacional. As condições oferecidas são vantajosas, com 2 anos de 

carência, 10 anos de prazo máximo e taxas atrativas. 

Por meio do Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística Sustentável, foram definidas 

5 linhas prioritárias de atuação, que ao longo dos 2 primeiros anos captaram 653 milhões de 

reais a serem investidos em: (i) P&D para mobilidade e logística; (ii) incremento da 

competitividade da cadeia de fornecedores; (iii) biocombustíveis, propulsão alternativa e 

segurança veicular; (iv) automatização de processos; e (v) fortalecimento da cadeia de 

ferramental. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

A metodologia cientifica empregada neste estudo para satisfazer os objetivos expostos 

anteriormente é de caráter exploratória, com a finalidade de desenvolver conceitos, aprofundar 

a formulação de problemas de forma mais precisa e desenvolver hipóteses para estudos 

posteriores (GIL, 2008, p.  46). Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser 

utilizada, como entrevista, observação de participante, análise de conteúdo, etc. (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 188). 

Com a finalidade de compreender o tema objeto de estudo, foi utilizada a estratégia de 

pesquisa documental, pois tem como vantagem a utilização de dados ainda não analisados por 

outros autores. “A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica, sendo que 

a diferença fundamental está na fonte das informações, uma vez que a pesquisa documental se 

utilizou de materiais que não recebeu um tratamento analítico” (GIL, 2002, p. 45).  

Fontes documentais podem colaborar com dados em quantidade e qualidade suficiente, 

minimizando a perda de tempo, além de evitar o constrangimento das pesquisas de campo para 

obtenção de dados com entrevistas. Qualquer objeto que possa contribuir para investigação do 

fato, tais como documentos elaborados por agências governamentais, registros de série 

temporal e documentos de instituições privadas, são considerados documentos válidos. (GIL, 

2008, p. 147). As vantagens deste tipo de pesquisa são o custo, estabilidade dos dados e fonte 

rica de informação, e as desvantagens são a não representatividade e subjetividade. (GIL, 2002, 

p. 46). 

Quando se deseja compreender determinado fato em profundidade por meio da análise 

de conteúdo, com um modelo menos formal, explorar temas, áreas e temas cujo conhecimento 

ainda é escasso, deve-se selecionar a abordagem analítica qualitativa (GIL, 2008). Análise de 

conteúdo, é empregada em estudos que se utilizam de procedimentos específicos para coleta de 

dados, para desenvolvimento de ideias, a fim de categorizar para pesquisas subsequentes. 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 188). 

Após definir a abordagem qualitativa, tornou-se necessária a definição da técnica de 

coleta de dados, que para este estudo foi selecionada entrevista por meio de questionário 

semiestruturado. A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas nas ciências 

sociais, adequada para obtenção de informações sobre as crenças, desejos, razões e pretensões 

dos respondentes. (GIL, 2008, p. 109).  
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“A entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de dados de 

que dispõem as ciências sociais” (GIL, 2008, p. 111). Quanto maior o grau de estruturação, 

maior o grau de respostas predeterminadas a serem obtidas (GIL, 2008). Na entrevista 

estruturada, o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, as perguntas são pré-

determinadas (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 197). Neste caso utilizou-se um formulário 

semiestruturado com liberdade para desenvolver e aprofundar as situações a medidas que 

surgissem. 

As principais vantagens da utilização de entrevistas como técnica de coleta de dados são 

flexibilidade, oportunidade de avaliações comportamentais e oportunidade de obtenção de 

dados que sejam relevantes.  Já as principais limitações da utilização desta técnica são: 

possibilidade de ocorrência de viés consciente ou inconsciente, retenção de dados e informações 

por parte do entrevistado, tempo de execução e dificuldade de realização (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 198).   

O questionário foi elaborando visando percepções e opiniões individuais dos 

entrevistados sobre um conjunto de objetivos: (a) compreender a alternativa de melhor EE na 

cadeia; (b) examinar a alternativa que se apresenta com melhor relação custo / efetividade ao 

longo do tempo (c) investigar as políticas públicas que podem suportam a descarbonização, 

visando ter o indivíduo como unidade de análise e não a instituição de atuação. 

A opção de um de formulário de pesquisa semiestruturado deu-se pela flexibilidade para 

aprofundar-se os objetivos específicos no decorrer da entrevista, a possibilidade de investigar 

aspectos comportamentais, opiniões espontâneas e viabilizar uma abordagem mais ampla. 

Ao final, foram consolidados e analisados os dados obtidos e realizou-se uma análise de 

conteúdo, utilizando para isso o processo de pré-análise, codificação e categorização do 

material das entrevistas.  

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Iniciou-se através da revisão de literatura de publicações acadêmicas que contribuíram 

com os cenários de descarbonização, cenários econômicos e políticas públicas no transporte, 

em especial em eficiência no transporte de carga. A análise setorial, elaborada com informações 

de literatura cinza, trouxe um panorama dos principais motivadores do setor. Foram elaborados 

quadros resumos para cada um dos tópicos. A partir destas informações, iniciou-se a fase de 

entrevistas. 
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4.3 ESCOLHA DOS PARTICIPANTES 

 

A seleção dos entrevistados se deu através da nomeação institucional por pares da 

própria instituição de acordo com a proximidade com o tema descarbonização no setor de 

transporte rodoviário. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com especialistas do setor, 

envolvidos no tema e com poder de influência em suas organizações e mercado como um todo, 

subdivididos em 3 categoriais: (i) fabricantes de veículos; (ii) associações de classe; (iii) 

fornecedores de tecnologia de motores, nomeado “Sistemistas”. 

Estabeleceu-se como meta entrevistar 1 representante de cada fabricante de caminhões 

(totalizando 7 entrevistas potenciais), 6 associações de classe com relação direta ao tema e 5 

Sistemistas. As organizações foram selecionadas e convidadas, conforme sua relevância no 

setor e, em cada uma destas categorias, foram realizadas 4 entrevistas. A amostra contou com 

profissionais com ampla experiência de mercado, sendo 83% ocupantes de cargos de gestão 

(gerentes, diretores e presidentes), o que resultou um índice de retorno de 67%.  

O Quadro 10 contém detalhes do perfil das instituições e dos entrevistados: 

 

Quadro 10 - Perfil dos entrevistados 

  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para avaliação do poder de influência no setor, estabeleceu-se o seguinte critério: (1) 

profissionais que ocupam função de liderança em OEM e associações de classe– Alto; (2) sem 

função de liderança – Médio; (3) profissionais que ocupam função de liderança em sistemistas 

– Médio – pois devido a característica do negócio, tem menor influência que os demais; (4) sem 

função de liderança – baixo. 
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4.4 PROCESSO DE ENTREVISTA 

 

O processo de pesquisa de campo iniciou-se com elaboração do roteiro de pesquisa 

semiestruturada e posterior submissão ao Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas, em 07 de setembro de 2021, obtendo 

o parecer favorável em 24 de setembro 2021, comunicado em 28 de setembro do mesmo ano. 

Todos os convidados a participar da pesquisa receberam por e-mail o termo de consentimento 

livre e aceito, bem como declaração de que quaisquer informações fornecidas seriam utilizadas 

exclusivamente para estudo acadêmico, reforçando o compromisso de confidencialidade e 

anonimato, tanto individual quanto para instituições para as quais trabalham.  Um total de 12 

entrevistados aceitaram o convite e a anuência foi obtida por meios digitais. 

Em função do distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19 no período 

de entrevistas, todas foram realizadas por meio da plataforma “Microsoft Teams”, com áudio e 

vídeo. Apenas o áudio foi gravado, fator que colaborou para que os respondentes se sentissem 

seguros em expressar suas opiniões e percepções de forma clara, precisa e genuína, o que 

facilitou o processo de transcrição com objetivo de viabilizar a análise de dados. As 

informações estão armazenadas em dispositivo pessoal do entrevistador. 

O período de realização das entrevistas foi de 9 de outubro a 15 de novembro de 2021, 

com duração média de 45 minutos, conforme o Quadro 11: 

 

Quadro 11 - Datas e tempos de entrevista por especialista 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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As entrevistas foram conduzidas de acordo com as questões elaboradas no roteiro de 

entrevista semiestruturadas que consta no APÊNDICE A. De acordo com os temas de interesse, 

foi possível adaptar perguntas e aprofundar em questões a fim de aproveitar oportunidades no 

momento em que surgiam. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O estudo em questão adotou a análise de conteúdo como método de análise das 

entrevistas, que se desenvolve em três fases: (a) pré-análise; (b) exploração do material; e (c) 

tratamento dos dados, inferência e interpretação (BARDIN, 1977, p. 95 apud GIL, 2008). 

Na primeira etapa, ou pré-analise, geralmente inicia-se por uma leitura fluida dos 

documentos (GIL, 2008, p. 153). Essa fase pode envolver, por exemplo, ações como transcrição 

de entrevistas, leitura ótica do material e inclusão de notas de campo (CRESSWELL, 2007). 

As entrevistas foram transcritas com a utilização de software específico para este fim, 

denominado “Transkripor” (www.transkriptor.com), por meio da função de transcrição de áudio 

em arquivos texto. 

A segunda etapa, exploração do material, refere-se as tarefas de codificação, envolvendo 

recorte, enumeração e a classificação (GIL, 2008, p.  153). Codificar é uma forma de categorizar 

o texto, para criar um quadro de ideias temáticas (GIBBS, 2018). Um dos maiores desafios é a 

identificação de partes de texto associação de códigos teóricos e analíticos, não descritivos 

(GIBBS, 2018).  

Com a assistência do software “Atlas.ti”, as entrevistas foram analisadas e classificadas 

em 37 códigos distintos, definidos com base na revisão de literatura no capítulo 2, uma vez que 

também nortearam o roteiro de entrevista, e organizados inicialmente em 4 subgrupos. Itens 

identificados como relevantes, que não pertenciam a codificação previamente estabelecida, 

foram devidamente classificados, gerando outros 2 subgrupos. A pesquisa resultou em um total 

de 353 registros.  

Por fim, o tratamento dos dados, a inferência e interpretação são demonstrados em 

quadros e diagramas as informações relevantes. À medida que são obtidas, são confrontadas 

com informações já existentes para se chegar a amplas generalizações (GIL, 2008, p.  153). O 

detalhamento dos resultados encontrados está apresentado no capítulo 5. 
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4.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A coleta de dados por entrevistas pessoais possui limitações como: (i) dificuldade de 

comunicação entre as partes; (ii) falsas interpretações das perguntas; (iii) possibilidade do 

entrevistado ser influenciado, de forma consciente ou inconsciente; (iv) disposição do 

entrevistado em prestar as informações solicitadas; (v) retenção de dado, em virtude de proteger 

a identidade; (vi) baixo controle sobre os dados; e (vii) muito tempo para realização 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 198). 

Apesar de algumas das limitações terem sido reduzidas, por meio do anonimato dos 

entrevistados e flexibilidade em relação ao roteiro de entrevistas, que gera maior informalidade 

e facilidade de comunicação entre as partes, ainda assim percebe-se a presença das limitações 

inerentes ao método selecionado.  

Foi realizado um número limitado de entrevistas, característica da metodologia 

qualitativa – amostra não estatística, que apesar de heterogêneo entre os 3 públicos 

selecionados, visando englobar pontos de vistas distintos, pode-se julgar uma limitação deste 

estudo. Não foram considerados formuladores de políticas públicas nem desenvolvedores de 

tecnologias como públicos a serem entrevistados, podendo estes fazerem parte de um estudo 

posterior. 

  

 

 

  



69 

 
 

5 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Neste capítulo, será realizada uma análise das informações obtidas nas entrevistas 

explorando as alternativas de melhor EE para o transporte de carga, as relações de custo e 

benefício ao longo do tempo e as políticas públicas de suporte à adoção de novas rotas 

tecnológicas. Ao final, uma análise comparativa com a revisão de literatura será conduzida 

buscando-se concluir os principais desafios e barreiras para a descarbonização da cadeia de 

valor do transporte rodoviário de carga. 

Conforme informado na seção anterior, foram realizadas 12 entrevistas com 3 grupos 

distintos de especialistas do setor acerca da descarbonização no transporte de carga rodoviário. 

Desta forma a análise dos resultados foi dividida em 6 grupos: Descarbonização, Modelos 

Econômicos, Eficiência Energética, Transição energética, Políticas Públicas e Infraestrutura. 

 

 

5.1 DESCARBONIZAÇÃO 

 

Figura 26 - Menções categorizadas do grupo descarbonização 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Foram 82 menções para o grupo descarbonização, sendo “Eficiência Energética no 

“Powertrain”” e “Rota Biocombustíveis” os mais citados entre 12 entrevistados. Visando uma 

análise mais rica e profunda foi feito um recorte, isolando as menções referentes a rotas 

tecnológicas. Desta forma, restaram apenas 3 códigos com 26 citações: (i) compromissos 

assumidos do Brasil; (ii) dificuldades e barreiras; (iii) esforço global / colaboração. 

Os entrevistados, quando questionados a respeito dos compromissos assumidos pelo 

Brasil para descarbonização, expressaram preocupações quanto ausência de ambição das metas 
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e a falta de vínculo com a realidade no setor de transporte (ESPECIALISTA 5; 

ESPECIALISTA 6; ESPECIALISTA 7). Também foi evidenciado preocupação quanto a 

imagem transmitida pelo Brasil, devido a problemas quanto a capacidade de comunicação 

(ESPECIALISTA 11). O grande diferencial do Brasil com combustíveis renováveis, o potencial 

energético do país e o declínio da energia fóssil nos próximos anos foram pontuados de forma 

positiva (ESPECIALISTA 9; ESPECIALISTA 11).  

 

E então e assim eu acho que a figura que o Brasil representa lá fora diante dos 

outros países, diante da mídia, não guarda vínculo com a realidade. 

(ESPECIALISTA 11) 

 

Contexto: Comentário realizado quando questionado sobre os compromissos 

assumidos pelo Brasil.  Especialista 11 argumentou que Brasil tem uma das 

matrizes energéticas mais limpas do mundo, no entanto o que chama atenção 

são as queimadas na Amazônia e Pantanal. 

 

Entre as dificuldades e barreiras, a falta de métricas de acompanhamento com metas e 

prazos claros foi uma das preocupações apontadas (ESPECIALISTA 11), assim como a 

dificuldade econômica e falta de regulação estruturada de operação, uma vez que o setor tem 

como característica fragmentação estrutural (ESPECIALISTA 10).  A dificuldade de renovar a 

frota e ausência de pensamento estratégico acerca da matriz energética sob aspecto ambiental 

foram trazidos como barreiras (ESPECIALISTA 12). Observou-se uma descrença quanto a 

substituição completa das soluções atuais até 2050 (ESPECIALISTA 9). 

 

Quem polui não é o veículo, quem polui é o combustível, ou seja, a matriz 

energética é algo muito importante a ser pensado sobre o aspecto ambiental. 

(ESPECIALISTA 12) 

 

Contexto: Comentário realizado quando questionado sobre as dificuldades em 

descarbonizar.  Especialista 12 argumentou que energia é poder e Brasil deve 

ter um plano de segurança energética, considerando o trade off entre 

descarbonização e segurança energética. 

 

 

Os entrevistados refletiram sobre a importância de o Brasil dar a sua contribuição no 

esforço global para descarbonização, portanto, a busca pela EE será uma constante 

(ESPECIALISTA 9). Nesse contexto, o governo federal precisa tomar a dianteira e criar uma 

agenda para não correr o risco de ficar desconectado das cadeias produtivas internacionais 

(ESPECIALISTA 5), haja visto que o Brasil utiliza-se de projetos com tecnologias globais e 

faz adaptações  nacionais denominadas tropicalização (ESPECIALISTA 7), tecnologias globais 
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irão se impor, apesar da liderança nacional em tecnologia de combustão etanol 

(ESPECIALISTA 10) e a Europa já fez a opção pela eletrificação, por não ter etanol disponível 

(ESPECIALISTA 12). 

 

Se o Brasil não tomar dianteira, o Governo Federal não tomar a dianteira pra 

si de criar essa nova agenda, a gente corre um risco muito grande de ficar pra 

trás completamente desconectado das cadeias produtivas internacionais e isso 

obviamente seria um prejuízo muito grande pra gente 

(ESPECIALISTA 5) 
o Etanol só não é o grande vetor do mundo por que a Europa não tem 

disponível. 

(ESPECIALISTA 12) 

 

5.1.1 Rotas  

 

Figura 27 - Menções categorizadas do sub-grupo rotas 

 

Fonte: Elaboração Própria - Atlas.ti 

 

A partir do recorte feito no grupo descarbonização, evidenciamos 56 menções com 

maior concentração em eficiência energética e rota de biocombustíveis. Quando questionados 

sobre a descarbonização e quais rotas para redução das emissões, a maior parte dos 

entrevistados reconheceu que Brasil seguirá mercados maduros, com normas mais restritas, 

buscará EE e, após a introdução do CONAMA P8 em 2023, o caminho será redução nas 

emissões de CO2 (ESPECIALISTAS 1,2,3,5,11). Apesar das medições com VECTO ainda 

estarem em fase embrionária (ESPECIALISTA 3), ainda teremos mais uns 10 anos com 

CONAMA P8 até chegar a um suposto CONAMA P9 (ESPECIALISTA 11). 
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Avançar com a lei de eficiência energética para veículos pesados seria importante para 

identificar os gargalos (ESPECIALISTA 5), relembrando que para falar de EE é necessário 

olhar para o ciclo do energético (ESPECIALISTA 9).  No ponta contrária, o ESPECIALISTA 

12 menciona que será necessária uma avaliação mais detalhada para validar o custo/benefício 

enquanto o ESPECIALISTA 8 comenta que o custo para redução das emissões além de P8 não 

se justifica. 

 

Brasil segue meio que as políticas externas eu acho que é o caminho que a 

gente vai seguir. 

(ESPECIALISTA3) 

[...] imagino que uma próxima fase, ela seja focada em dar uma atenção maior 

pra eficiência ou nem tanto uma questão de emissões em si, emissão de CO2. 

(ESPECIALISTA2) 

 

Com relação a rota de Biocombustível, há uma parte significativa dos entrevistados que 

apoiam esta rota como preferencial, considerando: a vocação agrícola do país (ESPECIALISTA 

2); a necessidade da contribuição de curto prazo; a capacidade da biomassa ser facilmente 

convertida em realidade, por meio do biodiesel, etanol ou biogás (ESPECIALISTA 9); a 

capilaridade de distribuição robusta do etanol (ESPECIALISTA 10), além da possibilidade do 

biometano e biodiesel representarem um custo inferior para as fazendas produtoras 

(ESPECIALISTA 12). Para o curto prazo o aumento do percentual do biodiesel no diesel é a 

rota mais promissora, que tem impacto maior em redução de emissões (ESPECIALISTA 7 e 

11).  

Em contrapartida, foram apontadas preocupações com o aumento do teor de biodiesel, 

maior a emissão de NOx (ESPECIALISTA 7) e com a sua qualidade, principalmente com 

relação a estocagem e, portando, afirmam que a melhor solução seria incentivar o diesel 

sintético – HVO, que é uma tecnologia “DROP IN” e traz ganhos rápidos para redução de 

emissões (ESPECIALISTA 1). Foi pontuado que o governo aposta todas as fichas nos 

biocombustíveis embora só represente 5% do consumo de combustível para o setor 

(ESPECIALISTA 5) sendo que a soja representa 70% da produção de biocombustíveis e desta 

forma a limitação do biodiesel e do HVO é a mesma (ESPECIALISTA 8). 

   

Hoje a soja da entre 65 e 75 por cento de todo o mercado de biodiesel é soja, 

mas estão sendo introduzidas outras oleaginosas, inclusive óleo reciclado, 

Limitação do biodiesel é a mesma limitação para HVO. 

(ESPECIALISTA 8) 
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Então eu fugiria do biodiesel, a gente já viu esse mesmo problema em outros 

países, então fugiria daí, entraria no HVO. 

(ESPECIALISTA 1) 

 

O etanol com base já existente de estruturas super robusta, ele pode ser usado 

pra uma solução híbrida inclusive geração do próprio hidrogênio a partir do 

etanol. 

(ESPECIALISTA 10). 

 

Referente a rota de gás natural, observou-se menções sobre um aumento da 

disponibilidade nos próximos anos com muitas possibilidades de aplicação efetiva, pois biogás 

e biometano têm grande disponibilidade em muitas regiões, em função dos aterros sanitários 

(ESPECIALISTA 12). A transição para gás natural de fonte renovável, do ponto de vista 

tecnológico, é comprovada e já é uma tecnologia consolidada no mercado mundial motores a 

gás natural; o biometano parece fazer mais sentido em termos de eficiência energética, na 

conversão da biomassa em energia cinética (ESPECIALISTA 10). A rota de transição seria o 

gás, pois é uma solução para o hidrogênio (ESPECIALISTA 4).  Em contrapartida, a falta de 

infraestrutura de distribuição nos grandes centros acaba atrapalhando a construção de um 

cenário (ESPECIALISTAS 10 e 12) e o gás natural renovável (Renewable Natural Gas (RNG)) 

ainda é uma tecnologia cara e complexa (ESPECIALISTA 10). 

 

O biometano me parece fazer mais sentido de eficiência energética conversão 

da biomassa a energia cinética no final.  

(ESPECIALISTA 10) 

 

Observou-se que o rota hidrogênio é entendida como cenário de longo prazo, pois é um 

combustível sintético com grande potencial de redução no efeito estufa, mas há necessidade de 

altos investimentos para viabilizá-lo (ESPECIALISTA 12). A eficiência de um motor de 

combustão interna é próxima de 30%, mas se utilizar hidrogênio verde a pegada de carbono 

será praticamente nula (ESPECIALISTA 11). A questão é que não existe comprovação 

tecnológica para hidrogênio na combustão, com performance confiável (ESPECIALISTA 10). 

Em lados opostos, em uma análise de ciclo de vida e a depender de como o combustível foi 

obtido, pode não gerar emissões na saída de escapamento mas a pegada de carbono para gerar 

energia pode ter sido alta (ESPECIALISTA 12), o uso do Etanol em célula de combustível tem 

emissões da mesma forma (ESPECIALISTA 11). 

Com relação a rota eletrificação, os entrevistados pontuaram que há grandes 

investimentos globais nesta rota (ESPECIALISTA 5), que o motor elétrico apresenta uma 

eficiência próxima de 90% da energia transformada em potência (ESPECIALISTA 4), que 
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precisará de tecnologia de infraestrutura e que dependerá da redução de peso, custo e densidade 

das baterias – autonomia – (ESPECIALISTA 1 e 4). Contudo, tudo indica que essa rota terá um 

TCO menor (ESPECIALISTA 1). 

 

5.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS TRANSPORTES 

 

Figura 28 - Menções categorizadas do grupo Eficiência Energética nos Transporte 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

No grupo eficiência energética no transporte, buscou-se avaliar as regulações, 

necessidades de conteúdo local, mecanismos de controle de emissão, qualidade de combustível 

e estratégias. Foram 43 menções bem distribuídas, conforme observado na Figura 28. 

Os entrevistados avaliaram a estratégia local em EE e mencionaram que o a 

infraestrutura local e combustíveis líquidos renováveis sustentam essa estratégia. A indústria 

nacional tem necessidade de retorno financeiro e mercado nacional representa 10% do volume 

total de vendas globais e continuará sendo rodoviário (ESPECIALISTA 10).  

O Brasil está ficando cada vez mais desconectado do restando do mundo, e existe 

possibilidade de os motores a etanol voltarem ao mercado de pesados (ESPECIALISTA 5). Há 

tentativa de novas tecnologias produzidas localmente como o reformador de etanol em metano 

e depois em hidrogênio (ESPECIALISTA 4 e 11). Alguns entrevistados não veêm a 

eletrificação avançando no Brasil no curto prazo, devido à ausência infraestrutura de recarga 

rápida e políticas públicas (ESPECIALISTA 5). 
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Agora tem a aquela tentativa de tentar fazer do motor do álcool, transformando 

o álcool em metano e depois em hidrogênio para gerar energia elétrica, então 

tu vê que eles estão investindo em outras coisas.  

(ESPECIALISTA 4) 

 

 

Em contrapartida, algumas menções foram atribuídas para as estratégias de sinergia 

global, como o custo de escala da célula de combustível, que irá ditar o seu tempo de introdução 

frente ao motor de combustão hidrogênio (ESPECIALISTA 11), compartilhamento de frota e 

uso de aplicativos precisam ser melhor analisados, como estratégias de eficiência logística 

(ESPECIALISTA 7). Contudo, existem dificuldades para simulações de veículo completo que 

permitiriam uma maior redução de CO2, pois a infraestrutura de dados rodoviários do Brasil 

ainda é ruim (ESPECIALISTA 1).  

Complementarmente, as citações atribuídas a tecnologia e conteúdo local revelaram 

uma convergência entre os entrevistados, considerando que o Brasil está ficando desconectado 

das cadeias de fornecimento internacional (ESPECIALISTA 5), a localização ocorrerá se 

houver demanda e dependerá dos custos (ESPECIALISTA 3), as OEM investiriam em 

produção local de tecnologia de descarbonização se houvesse uma legislação (ESPECIALISTA 

11) e tudo dependerá da política pública a ser adotada (ESPECIALISTA 4; 7). 

Ao serem questionados sobre o futuro das regulações de emissões vigentes, 

evidenciou-se que o CONAMA foca somente nas emissões locais, sem regular CO2 e sem uma 

diretriz de eficiência energética (ESPECIALISTA 12). Segundo o ESPECIALISTA 4, a 

CONAMA P8 deveria ser a última fase de emissões para ciclo diesel, pois será difícil ter alguma 

condição de tornar a norma de emissões ainda mais restritiva em relação CONAMA P8 

(ESPECIALISTA 2). Para os ESPECIALISTA 10, nos próximos dez anos já devemos estar 

sendo pressionados para uma nova norma de emissões. 

A Lei do Clima de São Paulo, em um horizonte de tempo de dez anos, pretende reduzir 

em 50% as emissões de CO2, e em 20 anos, reduzir em 100%, em emissões locais, para alguns 

tipos específicos de veículos, como caminhões de lixo por exemplo, isto significa que começa 

as escolhas das rotas tecnológicas tornam-se limitadas (ESPECIALISTA 7), outra legislação 

citada como importante é o RenovaBio. (ESPECIALISTA 12) 

 

Brasil ficou muitos anos focados somente no PROCONVE que foca somente 

nas emissões locais não foca em CO2 foca em CO, NOx, HC e não tinha uma 

diretriz de eficiência energética. 

ESPECIALISTA 12 
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A ausência de mecanismos de controle de emissões foi destacada como um problema 

no sistema nacional, revelando problemas com sistemas de engenharia reversa para burlar 

sensores dos veículos como a burla do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA) 

(ESPECIALISTA 1), a necessidade de um sistema de inspeção veicular e manutenção 

(ESPECIALISTA 1 e 8), que permitiria o sucateamento mais rápido da frota, (ESPECIALISTA 

7), além da importância para segurança veicular e ambiental (ESPECIALISTA 2). Dentre as 

questões que desfavorecem o tema está a responsabilidade do Estado em fiscalizar, a 

dependência de fiscalização do governo (ESPECIALISTA 3) e o aspecto antipopular da 

introdução deste tipo de medida (ESPECIALISTA 2 e 7). 

 

[...] é uma ação antipopular, não é nada popular isso. Então por isso que aí em 

detrimento disso Estado, um Governador, um Prefeito esse tipo de coisa não 

vai querer se indispor diante dos seus eleitores, se fosse algo federal, isso eu 

acho que seria arrefecido. E então sem dúvida sem sombra de dúvida isso é 

algo extremamente importante tanto do ponto de segurança veicular como 

ambiental, e seria uma maneira de indiretamente de você promover uma 

renovação de frota.  

(ESPECIALISTA 2) 

 

Os entrevistados expressaram preocupações com a qualidade dos biocombustíveis, 

pois existem evidências de entupimento de válvulas com o aumento de percentual de 

biocombustível (ESPECIALISTA 3), com o processo de estocagem do biodiesel, pois pode 

oxidar no tanque (ESPECIALISTA 1), além de restrições técnicas associadas a separação de 

água reduzindo a eficiência do pós-tratamento. (ESPECIALISTA 12). A única preocupação 

apontada com o diesel refere-se à capacidade de distribuição do diesel S-10, mandatório para 

os veículos novos a partir de 2023 (ESPECIALISTA 12). 

Ainda no tema biocombustíveis, buscou-se entender a relação demanda futura de 

combustíveis fósseis versus biocombustíveis e contatou-se que, à medida que a demanda por 

petróleo no mundo diminuir, o preço diminuirá e ficará mais difícil migrar de biodiesel para 

HVO (ESPECIALISTA 8). Não é possível determinar que com escala maior local de biodiesel 

o preço caia, pois a demanda global é crescente (ESPECIALISTA 8). O processo industrial do 

HVO é mais complexo e custoso do que o biodiesel e exige investimentos maiores 

(ESPECIALISTA 11), mas a partir de 2025 o combustível de aviação será regulado para 

bioquerosene e abrirá espaço para o HVO, em função do custo e escala (ESPECIALISTA 1). 

 

[...] o HVO tem outro caminho que vem junto com o biodiesel de aviação, o 

bioquerosene, na verdade de aviação.  

(ESPECIALISTA 1). 
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[...] a medida que for diminuindo a demanda por petróleo no mundo, que esta 

é uma verdade, a oferta vai fazer o preço cair e vai ficar cada vez mais difícil 

a decisão de você migrar para b10 para B15, de B15 para B20, B20 para HVO. 

(ESPECIALISTA 8) 

 

5.3 INFRAESTRUTURA 

 

Figura 29 - Menções categorizadas do grupo Infraestrutura 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

No grupo Infraestrutura, buscou-se identificar as necessidades nacionais e as 

responsabilidades públicas, privadas e ou compartilhadas em prover a infraestrutura necessária.  

Foram 21 menções, sem nenhuma atribuição para responsabilidade privada, como observado, 

na Figura 29. 

Os desafios na infraestrutura nacional são inúmeros, a começar pelos mais básicos, 

desde a necessidade de melhoria de estradas de rodagem (ESPECIALISTA 7), necessidade de 

ampliação da quantidade de refinarias de biodiesel (ESPECIALISTA 2) e falta de infraestrutura 

de distribuição de gás natural (ESPECIALISTA 2; 10).  

Em adição, a falta de previsibilidade de consumo energético de baixo carbono atrapalha 

iniciativa privada de fazer investimentos no Brasil (ESPECIALISTA 12) até chegarmos na falta 

de marcos regulatórios mais consistentes atrelados a infraestrutura mínima de recarga na 

concessão de rodovias (ESPECIALISTA 5; 7) e falta de infraestrutura completa de 

eletrificação, pois estima-se custo de USD 2.000/ eletroposto/veículo vendido 

(ESPECIALISTA 12). 

 



78 

 
 

Quando você leva pra pequena escala, uma viabilidade econômica, você vai 

possibilitar a ampliação da geração distribuída do gás, porque hoje o gás tem 

uma problemática que a infraestrutura requer.  

(ESPECIALISTA 10) 

 

[...] pra fazer biodiesel você precisa das refinarias.  

(ESPECIALISTA 2) 

 

 

Ao serem questionados sobre a responsabilidade dos investimentos, parte dos 

entrevistados convergiu que responsabilidade é compartilhada, e que os investimentos 

financeiros ficarão mais concentrada no setor privado em função da possibilidade 

(ESPECIALISTA 9), sendo responsável por liderar o processo, com forte apoio, coordenação, 

estímulos, incentivos e financiamento do poder público, por meio de uma política pública 

(ESPECIALISTA 2 e 5), com um acesso a crédito facilitado pelo governo como linhas do fundo 

clima, fundo de renovação (ESPECIALISTA 10). 

Outra parte dos entrevistados revelou que a responsabilidade é pública, quem tem que 

nortear é o poder público e, no fim do dia, quem vai pagar por isso é a sociedade 

(ESPECIALISTA 7). De qualquer maneira é interesse nacional promover o país em termos de 

desenvolvimento e obtenção de tecnologia (ESPECIALISTA 2), o setor público tem que 

financiar através de subsídios o crescimento da capacidade instalada que vai gerar emprego, vai 

gerar um benefício de volta para sociedade. (ESPECIALISTA 1). 

 

Acho que quem tem que nortear isso é o poder público e ele não pode, é muito 

fácil você escrever uma lei dizer que tem que ser feito daquele jeito. Agora, 

de novo, quem vai pagar por isso é a sociedade, de uma maneira ou de outra. 

(ESPECIALISTA 7) 
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5.4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Figura 30 - Menções categorizadas do grupo políticas públicas 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao analisarmos políticas públicas no transporte, foram observadas 111 menções em 

9 categorias distintas, com uma concentração para “ausência de integração das políticas”, 

“conhecimento das políticas existentes” e sugestões referentes a “incentivos...”, como 

observado na Figura 30. 

Identificou-se uma convergência absoluta referente a ausência de integração das 

políticas. Os entrevistados mencionaram que o Brasil precisaria ter uma política de governo 

(ESPECIALISTA 2), no entanto, ficou claro que política de governo muda a cada 4 anos, e que 

a necessidade de fato é de uma política de estado (ESPECIALISTA 12), que crie condições ao 

longo do tempo (ESPECIALISTA 7), porque ainda não existe mentalidade de continuidade 

social no Brasil (ESPECIALISTA 10) e matriz energética é longo prazo, tem que ter política 

de estado para garantir continuidade (ESPECIALISTA 9). 

Observou-se que governo não está fazendo o papel de indutor porque não dá clareza de 

como descarbonizar o setor até 2050 (ESPECIALISTA 6), as OEM irão atender a legislação 

que estiver vigente (ESPECIALISTA 3), falta direcionamento do governo (ESPECIALISTA 

1), semelhante ao “green deal” na Inglaterra e os 10 pontos da descarbonização 

(ESPECIALISTA 12).  

Os entrevistados mencionam que existem iniciativas subnacionais, mas não existe 

coordenação dos esforços (ESPECIALISTA 5). Faz-se necessário compor estes programas 

dentro de um programa único (ESPECIALISTA 9), pois as pontas estão soltas e existem 

problemas de sincronismo (ESPECIALISTA 12), pois há percepção que o Brasil não possui 
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política de promoção a eletro mobilidade e política nacional de eficiência energética bem-feita 

(ESPECIALISTA 5), basta constatar que teremos o menor orçamento em ciência e tecnologia 

dos últimos 15 anos (ESPECIALISTA 5). 

 

[...] precisa de um plano de desenvolvimento para algum energética bem clara, 

de médio e longo prazo, não pode ser uma política de governo, tem que ser 

uma política de estado.  

(ESPECIALISTA 9) 

 

A gente não pode falar de política pública de governo, a gente tem que falar 

em público, política pública de estado, a gente tem que e passar anos, você 

tem que criar condições ao longo do tempo. 

(ESPECIALISTA 7) 
 

Foi constatado que há falta de planejamento nacional, sem diretrizes que possam 

nortear a transição tecnológica, com ausência de políticas públicas claras com ações imediatas 

com exceção do RenovaBio. Os entrevistados citaram que, excluído o B12, que ajuda a 

descarbonizar do poço a roda, não temos nada concreto (ESPECIALISTA 1). 

Pensamento a longo prazo, com ações imediatas é necessário (ESPECIALISTA 2), em 

uma perspectiva de 20 a 30 anos, existem várias possibilidades tecnológicas que podem se 

concretizar e não há clareza de quais rotas tecnológicas serão implementadas (ESPECIALISTA 

12), ausência de políticas públicas (ESPECIALISTA 5), de longo prazo que definam as 

diretrizes (ESPECIALISTA 7). 

O conflito de interesses foi avaliado como uma questão política, onde a manutenção 

do status quo, continuidade dos combustíveis fósseis e combustíveis líquidos, é um desejo das 

montadoras defendido pela frente parlamentar do agronegócio, que tem muita força junto ao 

governo A frente do biodiesel tem muita força política (ESPECIALISTA 2), o agronegócio tem 

uma presença muito forte no congresso (ESPECIALISTA 5). O conflito não é apenas local, é 

mundial, pois o mercado fóssil é uma tradição centenária (ESPECIALISTA 9), pelo conceito 

estratégico do Brasil na busca pela independência na produção de petróleo (ESPECIALISTA 

10), a Petrobrás será obrigada a mudar seu perfil de negócio, caso seja definido eletrificação 

como prioridade para o transporte (ESPECIALISTA 10), que gera um conflito político e 

estratégico sobre ter o controle da energia fóssil (ESPECIALISTA 11). 

Existe boa vontade dos atores, mas será muito difícil abandonar as estruturas existentes 

para uma transição energética (ESPECIALISTA 11). As montadoras farão esforço para 

manutenção do status quo afim de para ganhar tempo com a introdução de novas rotas. Trata-

se de uma dinâmica legítima (ESPECIALISTA 5), a decisão estratégica é manter o país o 
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máximo de tempo com combustão interna pelos fabricantes de automóveis (ESPECIALISTA 

6). 

 

[...] montadoras vão continuar fazendo lobby pra vender os produtos que elas 

têm. Então, é uma dinâmica super legítima, natural, que a gente vai ver dessas 

montadoras, não o diesel está bom, o biodiesel está bom, vamos ficar só com 

isso, ganhando tempo.  

(ESPECIALISTA 5) 

 

Complementar ao tópico anterior, ao serem questionados sobre o conhecimento das 

políticas públicas existentes, seis programas foram mencionados revelando a pluralidade de 

inciativas, sendo que dois programas se destacaram como os mais citados: RenovaBio, 

programa visando a produção de biocombustíveis, que premia empresas que investem na 

descarbonização (ESPECIALISTA 2; 5; 6; 8; 9; 11) e Rota 2030, que é de eficiência energética, 

ainda em fase embrionária (ESPECIALISTA 1; 3; 11; 12). O Programa Combustível do Futuro, 

que determina possibilidades para descarbonização, obteve 3 menções (ESPECIALISTA 1; 3; 

5). Outros programas citados foram:  Novo mercado do gás, que é a aplicação do gás para 

energia elétrica (ESPECIALISTA 12), Lei do Clima em São Paulo (ESPECIALISTA 7) e as 

de linhas de crédito de baixo carbono (ESPECIALISTA 7). O Marco da Eficiência Energética, 

tratado dentro do programa Rota 2030, foi classificado como vergonhoso por definir um plano 

somente entre 2028 e 2030, considerando o quarto maior parque produtivo do mundo. 

(ESPECIALISTA 5). 

 
O marco da eficiência energética pra pesados ficou de 2018 a 2022 a gente 

estuda o assunto de 2023 a 2027 a gente adapta o software do Vecto, aí o 

Brasil cria indicador. Entre 2028 e 2030 cria o plano. Quer dizer é uma quase 

que uma piada, é vergonhoso que o país que tem o quarto maior parque 

produtivo de pesados do mundo tenha jogado o tema da eficiência tão assim 

para frente desprezando o fato de que o mundo hoje caminha a larga os passos 

criação de políticas industriais muito consistentes para fomentar a indústria do 

futuro.  

(ESPECIALISTA 5) 
 

Os entrevistados foram questionados sobre as percepções referentes a políticas vigentes 

e eventuais necessidades. Sobre a política tributária para o transporte de carga, revelaram 

posições heterogêneas quanto aos impostos sobre combustíveis, sobre veículos e até mesmo 

incentivo tributário para indústria.  

A respeito de combustíveis, refletiram que alterações de impostos poderiam privilegiar 

o biocombustível (ESPECIALISTA 1 e 2) e para introdução do HVO é necessário subsídio, 



82 

 
 

que uma vez implementado, será difícil de ser eliminado (ESPECIALISTA 8). Foi mencionada 

a necessidade de incentivo tributário para que a indústria invista em P&D (ESPECIALISTA 3). 

Referente a tributação de veículos, os elétricos precisam de um IPI inferior que veículo 

a combustão (ESPECIALISTA 7), o IPVA progressivo poderia incentivar a renovação de frota 

(ESPECIALISTA 2), o IPVA não deveria estar vinculado ao valor do veículo, mas sim a 

utilização da via pública (ESPECIALISTA 7) e a isonomia fiscal é o melhor caminho, pois 

distorções tributárias precisam ser resolvidas (ESPECIALISTA 5). 

 

[...] veículo elétrico tende a pagar mais imposto na média do que um veículo 

híbrido que também paga mais imposto do que um veículo a combustão. Então 

acho que essa distorção tributária precisa ser resolvida. 

(ESPECIALISTA 5) 

 

[...] o Brasil e o contrário, do que ocorre em países de primeiro mundo aonde 

de vez de você pagar mais imposto pro veículo velho, pra desincentivar teu 

veículo velho, aqui o veículo depois de uns vinte e cinco anos ou vinte anos 

não sei, não tem mais imposto, não tem mais IPVA.  

(ESPECIALISTA 2) 

 

As percepções referentes a política de investimentos em infraestrutura para o 

transporte de carga revelaram posições homogêneas quanto ausência de infraestrutura 

rodoviária e falta de política de desenvolvimento industrial. As principais menções foram sobre 

a falta de previsibilidade para garantir investimentos, que não houve crescimento da capacidade 

da indústria de biocombustíveis nos últimos anos (ESPECIALISTA 12), que é necessário 

estimular investimentos em baixo carbono (com o conhecimento prévio de qual será a matriz 

energética que guiará o transporte de carga) (ESPECIALISTA 12) e que se coloca a 

responsabilidade na indústria, esquecendo-se da necessidade de infraestrutura 

(ESPECIALISTA 12). Existe necessidade de incentivo de desenvolvimento da indústria de 

baixo carbono (ESPECIALISTA 10) e o maior problema é ausência de política de infraestrutura 

rodoviária, para ampliar as possibilidades de utilização de novos nichos (ESPECIALISTA 5). 

Os públicos selecionados para entrevista podem não ter uma visão holística da responsabilidade 

das políticas públicas. 

 

Falta uma política de infraestrutura. Nós estamos vendo as políticas voltadas 

para a indústria, que cria a tecnologia para usar a energia, não faz a 

distribuição isso é um problema. vamos pegar o Rota 2030 que está focado 

nas emissões de CO2 do veículo, e não dá cadeia como um todo, ou seja, está 

colocando a responsabilidade na indústria, esquecendo-se da infraestrutura, o 

que é um tanto quanto injusto. 

(ESPECIALISTA 12) 
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Contexto: Da perspectiva dos OEM’s, Sistemistas e até mesmo das 

associações de classe, as responsabilidades podem estar concentradas no setor 

privado de forma injusta.  

 

Foram apontadas necessidades de políticas de renovação de frota, onde existe uma 

relativa convergência quanto aos benefícios, mas divergência quanto à forma, principalmente 

os gatilhos econômicos. 

Quanto ao custo/benefício para saúde pública, seria melhor olhar para uma renovação 

de frota do que uma nova fase de emissões (ESPECIALISTA 2), pois existem 2 fatores para se 

trabalhar na gestão energética: (i) nas fontes; e, ao mesmo tempo, (ii) na garantia econômica 

para se permitir de uma renovação de frota (ESPECIALISTA 12). Se abastecer HVO na frota 

que está circulando, impactará na redução de emissões locais, sendo está uma oportunidade 

(ESPECIALISTA 7) 

Para alguns entrevistados, deveriam existir políticas de estímulo à renovação de frota e 

à retirada de veículos altamente poluentes, ao menos dentro dos ambientes urbanos 

(ESPECIALISTA 5), como, por exemplo, linhas do FINAME com taxas melhores 

(ESPECIALISTA 1). Do lado contrário, a substituição de veículos por meio de algum objetivo 

de longo prazo ou uma isenção temporária para que os usuários troquem de caminhão, não 

parece ser viável (ESPECIALISTA 10). 

 

Não me parece ser viável a troca através de algum objetivo de longo prazo ou 

uma isenção temporária para que ele troque de um caminhão. Acho que se 

você pegar os exemplos que aconteceram nos Estados Unidos que acontecem, 

inclusive acho que, na Colômbia teve também que entregar o seu veículo e 

receber a partir dele uma um direto e com o compromisso de que o próximo 

caminhão já vai ter a última tecnologia. Então assim, meios de facilitar a 

aquisição a longo prazo.  

(ESPECIALISTA 10) 

 

Foram sugeridos pelos entrevistados incentivos que alavancariam a descarbonização 

no Brasil, entre as principais menções estão: 

• Aperfeiçoar mecanismos existentes, valorizar o CBIO (ESPECIALISTA 6); 

• Incentivar o RenovaBio e dar previsibilidade de consumo energético para indústria 

(ESPECIALISTA 12); 

• Incentivar a produção de biometano, biomassa e hidrogênio em cooperativas 

(ESPECIALISTA 10); 

• Incentivos não ficais: estacionamento preferencial, reduções de pedágios, isenção de 

rodízio, criação de placas verdes para veículos de baixo carbono (ESPECIALISTA 5); 
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• Linhas de financiamento com crédito facilitado (ESPECIALISTA 5);  

• Leis de circulação mais restritivas e mais rígidas nos centros urbanos e regiões 

metropolitanas (ESPECIALISTA 4);  

• Legislação de percentual mínimo de veículos de baixo carbono para grandes frotistas 

(ESPECIALISTA 4);  

• Incentivo para usuário final adquirir veículos com menor impacto de carbono 

(ESPECIALISTA 7);  

• Contrapartida em redução de imposto para cada tonelada de emissão CO2 evitada para 

frotistas (ESPECIALISTA 11); 

• Redução de imposto de importação para veículos com novas tecnologias e linhas 

especiais de financiamento (ESPECIALISTA 4). 

 

A análise da pesquisa constatou que o RenovaBio é reconhecido como a política atual 

de maior relevância para precificação do carbono (ESPECIALISTA 2; 6; 7), os créditos 

(CBIO) são funcionais e alavancam a produção de biocombustível (ESPECIALISTA 6; 7; 8; 

11), mas existem limitações porque o programa foi desenhado com foco exclusivo no 

biocombustível (ESPECIALISTA 5) e a taxação das emissões de CO2, ou taxação dos fósseis, 

poderia mudar este cenário (ESPECIALISTA 9). 

 

[...] existe toda uma discussão, digamos taxação das emissões de CO2. Então 

se isso se impõe como realidade, ou seja, você está pagando não mais o 

energético, mas sim as emissões que ele vem a causar, isso muda 

completamente o cenário.  

(ESPECIALISTA 9) 
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5.5 CENÁRIOS ECONÔMICOS 

 

Figura 31 - Menções categorizadas do grupo Cenários Econômicos 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Ao analisarmos o grupo cenários econômicos, foram observadas 35 menções em 6 

categorias distintas, com uma concentração de mais de metade das citações relacionadas à 

biocombustíveis, como demonstrado na Figura 31. 

A partir das citações da maior parte dos entrevistados, foi possível constatar que o 

aumento de produção de biocombustível causaria um baixo impacto no mercado agrícola 

ou não causaria impacto. A produção de biocombustíveis utiliza-se dos subprodutos agrícolas 

para produção de óleo vegetal, com objetivo de melhorar produtividade do produto principal 

(Farelo de soja), sem necessariamente expandir áreas agrícolas (ESPECIALISTA 1), o 

biodiesel ajuda a baratear o custo da proteína de soja, uma vez que não há produção de soja 

exclusiva para biodiesel, pois a finalidade principal é proteína – farelo de soja (ESPECIALISTA 

8), o óleo foi durante um bom tempo um passivo ambiental,  até que foi encontrado  uso do 

biodiesel e desta forma a expansão do consumo não seria necessariamente um problema 

(ESPECIALISTA 11).  

Outros argumentos utilizados pelos entrevistados, face a dimensão territorial do país, o 

aumento de área seria irrisório caso houvesse a necessidade de aumento de produção de 

biodiesel, além da existência da matéria orgânica de lixo, que ainda não sabemos utilizar 

(ESPECIALISTA 2), e o fato de existirem combustíveis a partir de celulose, segunda geração, 

da biomassa que consegue extrair a energia sem necessariamente usar mais área agrícola 

(ESPECIALISTA 9).  

Em contrapartida, há menções divergentes, apontando que privilegiar a produção de 

combustível a partir do alimento e não do resíduo, não seria a melhor solução (ESPECIALISTA 
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10). Para um dos entrevistados não está clara relação entre biodiesel e produção da soja, pois 

segundo este entrevistado existe uma relação com o desmatamento e ampliação da soja 

(ESPECIALISTA 6).  

Observou-se na análise da pesquisa que a viabilidade do biodiesel reserva opiniões 

controversas. Há uma corrente favorável ao biodiesel para nossa realidade (ESPECIALISTA 

11), assim como para o biogás e biometano, que afirma viabilidade técnica, mas com menor 

impacto ambiental do poço a roda. (ESPECIALISTA 10). No entanto, a mistura B20 ou 

superior não seria a melhor solução técnica para o veículo e para o ambiente (ESPECIALISTA 

11), motores a combustão tem restrições para uso de misturas acima de B20 ou B30 

(ESPECIALISTA 5), B100 que é o Biodiesel puro ou HVO não são viáveis para um dos 

entrevistados porque impactam os limites de Nox apesar de contribuírem com a 

descarbonização (ESPECIALISTA 5). 

Referente ao preço dos combustíveis, as menções dos entrevistados convergem para 

aumento dos custos dos biocombustíveis e combustíveis líquidos de segunda geração, custos 

estes que não poderão ser repassados ao usuário final sem gerar impacto econômicos, como 

inflação. 

Custa mais caro gerar esse combustível de segunda geração (HVO ou similar), e quando 

impactar pela política de preços, tem que criar um estímulo para o aparecimento dessas novas 

fontes (ESPECIALISTA 9). Fator custo terá um peso bastante importante e cada vez mais 

presente a longo prazo, o litro de biodiesel é atualmente em torno de 60% do preço do HVO 

(ESPECIALISTA 8), será preciso entender qual a contribuição do governo no custo, ou se o 

consumidor seria penalizado (ESPECIALISTA 8), nenhum usuário final estará disposto a 

gastar mais dinheiro com combustível (ESPECIALISTA 7) e desta forma o litro do HVO para 

ser misturado ou para ser usado puro ficará inviável economicamente (ESPECIALISTA 11). 

Há de se considerar, que ao longo do tempo, o custo dos combustíveis alternativos tende a 

reduzir.  

 

[...] a alternativa do diesel barato é o diesel caro, então o diesel caro que eu 

me refiro aqui é um biocombustível, seja um biodiesel, O mundo limpo tem 

preço, tem custo. 

 (ESPECIALISTA 2) 

 

 

Referente a mudança de modal nos transportes, dois entrevistados citaram a necessidade 

redução da dependência do modal rodoviário e alteração para ferroviário. Atualmente cerca de 

65% da carga é transportada no modal rodoviário e o impacto em CO2 reduziria 
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significativamente mudando para ferroviário ou cabotagem (ESPECIALISTA 6). Grãos e 

minério são cargas que poderiam mudar de modal, mas exigiriam investimento e infraestrutura 

(ESPECIALISTA 6).  

Reduzir CO2 no transporte de carga deve contar com incremento da eficiência energética 

e ampliação da malha ferroviária, que pode ajudar na descarbonização, pois o Brasil tem alta 

dependência do modal rodoviário (ESPECIALISTA 9), portanto, deve-se intensificar o 

investimento no modal ferroviário (ESPECIALISTA 9) 

Ao serem questionados sobre a viabilidade dos veículos elétricos, parte dos 

entrevistados pontuou sobre o longo prazo do hidrogênio para veículos de longas distâncias. O 

maior impacto para a descarbonização com hidrogênio ocorre nos transportes de longa 

distância, que necessitará de infraestrutura adequada para viabilizar o amadurecimento da 

escala do hidrogênio (ESPECIALISTA 6), de hoje até 2050, o valor da célula de combustível, 

seja hidrogênio ou com reformador de etanol atingirá o ponto de equilíbrio com motor de 

combustão interna (ESPECIALISTA 11). 

Atualmente a célula de hidrogênio ainda não tem preço competitivo e nem sempre o 

hidrogênio é verde (ESPECIALISTA 3), importante pontuar que a partir da biomassa pode-se 

gerar hidrogênio para combustão interna ou célula de combustível (ESPECIALISTA 10). 

Apenas uma menção referente a viabilidade de veículos a baterias (BEV), para longas 

distâncias, especificando que será difícil no Brasil existir BEV para veículo pesado, com 

tecnologia diferente da Europa (ESPECIALISTA 3). 

 

[...] setenta por cento são da estrada, essa questão que a gente está resolvendo 

não vai pegar a descarbonização do segmento de transporte de carga e a gente 

tem que pegar a longa distância. Aí que a gente tem uma questão importante 

porque não é tão trivial você pensar em infraestrutura, nas distâncias que 

temos. Então a viabilização provavelmente vai cair quando a gente tiver um 

amadurecimento do hidrogênio. (ESPECIALISTA 6) 

 

  



88 

 
 

5.6 TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

 

O grupo transição energética foi constituído por 4 categorias e 61 menções, como 

demonstrado na Figura 32. 

 

Figura 32 - Menções categorizadas do grupo transição energética 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Avaliou-se junto aos entrevistados as rotas mais apropriadas para cada tipo de 

veículo ou segmentação e constatou-se o hidrogênio será adequado para que veículos pesados, 

de velocidade médias maiores e percursos longos, serão os últimos a serem eletrificados, à 

medida que a escala do hidrogênio cresça (ESPECIALISTA 5).  Para a maior parte dos 

entrevistados a eletrificação será tecnologia dominante e os veículos a combustão permanecerão 

em nichos reduzidos (ESPECIALISTA 5). 

A eletrificação se aplica apenas alguns segmentos (ESPECIALISTA 2), poderá ocorrer 

mais rápido do que o esperado, com veículos movidos a diferentes fontes de energia 

(ESPECIALISTA 5), veículos urbanos e VUC serão os primeiros a serem eletrificados 

(ESPECIALISTA 5, 6, 12), uma vez que a eletrificação está associada a previsibilidade de uso 

dos veículos (ESPECIALISTA 9), assim como veículos de condições específica em curtas 

distancias que deverão usar baterias (ESPECIALISTA 11), as quais competem com a carga útil 

do veículo (ESPECIALISTA 12). 

Para uma parte menor dos respondentes, existirão múltiplas rotas em distintos 

segmentos, convivendo simultaneamente (ESPECIALISTA 2). Há quem aposte em tecnologias 

especificas para segmentos específicos como a rota biocombustíveis ou HVO para veículos 
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pesados de longas distancias (ESPECIALISTA 3), ou ainda na rota gás para longas distancias 

apesar do alto investimento em infraestrutura necessário (ESPECIALISTA 1). 

 

Prolongamento distância que você precisa de autonomia o veículo da bateria 

não, ele não hoje pelo menos ele não dá conta. E você tem que ter uma bateria 

tão grande num veículo desse que você roubaria “Payload” do veículo. Você 

roubaria capacidade de carga.  

(ESPECIALISTA 11) 

 

Outra questão abordada junto aos entrevistados foi quais seriam os gatilhos para a 

transição energética no transporte de carga, o que revelou: avaliação do custo total de 

propriedade ao longo do tempo; pressão por indicadores ESG e compromissos ambientais 

assumidos; infraestrutura de abastecimento; e previsibilidade de uso (Conforme Figura 33). 

 

[...] não é à toa que uma e a L’Oreal tá comprando um caminhão elétrico, e 

não é à toa que mandou, por exemplo, fazer o transporte dela com caminhão 

a gás. É porque esses caras assumiram o compromisso de ser carbono neutro 

em algum momento.  

(ESPECIALISTA 7) 

 

[...] em função do TCO, do ciclo de vida da emissão dos elétricos puros, em 

especial, associados a geração de energia renovável, que praticamente vem 

junto, quando compra uma frota de caminhão, o próximo passo é comprar 

energia de renováveis no mercado livre. 

(ESPECIALISTA5)   

 

Figura 33 - Menções em gatilhos para a transição energética no transporte de carga 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Entre as principais barreiras para transição os entrevistaram mencionaram:  

0 1 2 3 4

Custo total de propriedade

ESG / Compromissos assumidos

infraestrutura de abastecimento

Previsibilidade de uso das novas rotas

Contexto Local

Crédito de Carbono

Custos das fontes de Energia

Escala Local

Fundos Verdes

Fabricação local das baterias

Linhas de Financiamento Específicas

HVO para aviação 2025

Quantidade de Menções
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• Complexidade de manutenção das novas tecnologias, ausência de profissionais 

capacitados no campo (ESPECIALISTA 11);  

• 70% dos proprietários de caminhões são autônomos, e não estão dispostos a fazer um 

alto investimento inicial em virtude da descarbonização (ESPECIALISTA 8); 

• As rotas tecnológicas não fósseis não são atrativas economicamente – autonomia e custo 

(ESPECIALISTA 4); 

• Operador logístico toma decisões em com base no custo operacional e fica difícil 

convencer do investimento sem ter o impacto financeiro (ESPECIALISTA 10); 

• O custo de aquisição do veículo é extremamente impactante relacionado a novas 

tecnologias (ESPECIALISTA 10); 

• Baterias competem com a carga e tempo de abastecimento é alto (ESPECIALISTA 8); 

•  Aumento do custo operacional, impõem um aumento do custo do frete e diminui a 

competitividade (ESPECIALISTA 7); 

• Falta direcionamento para P&D e formação de mão de obra profissional 

(ESPECIALISTA 12). 

 

[...] o hidrogênio é um produto perigoso, mas o pior de tudo é que você tem 

longas distancias e as baterias estão competindo com a carga, você tem que 

parar e abastecer, isso demora, é um problema que ainda precisa ser resolvido. 

(ESPECIALISTA 8) 

 

Aos entrevistados também foi perguntado sobre as tecnologias intermediárias ou de 

transição até que o Brasil atinja a descarbonização no setor de transporte de carga rodoviária, e 

foi possível constar menções bem divergentes, o que demonstra a ausência de diretriz nacional 

sobre o tema: 

• Brasil nos primeiros 15 anos até 2035, terá o Biocombustível como preponderante na 

definição de produtos, para depois migrar para eletrificação (ESPECIALISTA 7); 

• Existe óleo vegetal suficiente, poderíamos ir para o HVO e somente depois migrar para 

o elétrico (ESPECIALISTA 1); 

• O gás natural deve ser uma ponte da tecnologia mais limpa nos primeiros 10 anos, 

depois migraremos para motores híbridos com biometano e hidrogênio 

(ESPECIALISTA 10); 

• Primeiro momento a eletrificação para todos e depois surgirão novas tecnologias 

(ESPECIALISTA 4); 
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• Nos primeiros 10 anos entrarão os híbridos elétrico e a combustão etanol, para depois 

migrarmos para eletrificação (ESPECIALISTA 5); 

Até 2030 veículos eletrificados responderão por 5% do total de caminhões, a rota principal 

permanecerá combustíveis líquidos (ESPECIALISTA 12).  
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5.7 RESUMO E TRIANGULAÇÃO COM REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Quadro 12 -  Referência cruzada entre referência teórico e Pesquisa qualitativa.  

Categoria (D)esafios e (B)arreiras Autor(es) Pesquisa de Campo Alinhamento 

Descarbonização 

Melhoria da Eficiência Energética 

Esforço Global / Esforço sistêmico / 

colaboração entre atores 

ROCKSTRÖM et al. (2017); 

MULHOLLAND et al., (2018);  

ARIOLI; FULTON; LAH 

(2020); (GOTA et al., (2019)  

Falta de métricas de acompanhamentos e falta de 

regulação estruturada 

Preocupação com ausência de ambição nas metas 

e falta de vínculo com realidade 

Convergente 

Combustíveis Renováveis e 

Eletrificação 

Reformas Financeiras e 

Regulatórias ROCKSTRÖM et al. (2017) 

Grande diferencial do Brasil com combustíveis 

renováveis 

dificuldade econômica e falta de regulação 

estruturada de operação 

Reduções Rigorosas e Antecipadas, 

Dependência de novas Tecnologias 

Ações Frágeis de Mitigação 

ROGELJ et al. (2011); 

PIETZCKER et al. (2014) 

tecnologias globais irão se impor, apesar da 

liderança nacional em tecnologia de combustão 

etanol 

risco de ficarmos desconectados das cadeias 

produtivas internacionais  

Alto Risco que metas de 

temperatura não sejam atingidas 

Ações de Mitigação devem ser 

imediatas para atender metas 2050. ROGELJ et al. (2011) 

A dificuldade de renovar a frota e ausência 

pensamento estratégico acerca da matriz 

energética  

Descrença quanto a substituição completa das 

soluções atuais até 2050 

Necessidade de colaboração entre 

os players MULHOLLAND et al. (2018) 

preocupação quanto a imagem transmitida pelo 

Brasil, devido a problemas quanto a capacidade de 

comunicação  

EE isoladamente não atinge Acordo 

de Paris - Necessidade de maximizar 

esforço 

ARIOLI; FULTON; LAH 

(2020); GOTA et al. (2019)  

Positivo potencial energético do país e o declínio da 

energia fóssil nos próximos anos 
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Modelos 

Econômicos 

Manutenção do "status quo" 

AGUIRRE; IBIKUNLE 

(2014) 

Montadoras desejam manter o status quo 

(conflito de interesses) 

Convergente 

Preocupação com variação dos preços 

dos combustíveis ao longo do tempo 

custo do combustível fóssil é 

preponderante nas decisões  

AGUIRRE; IBIKUNLE 

(2014); PIETZCKER et al. 

(2014) 

Aumento dos custos dos biocombustíveis e 

combustíveis líquidos de segunda geração 

(HVO) 

Política de estímulo seria necessária para não 

repassar ao consumidor final 

Preço do carbono - Alta variação 

sobre o custo até 2050 PIETZCKER et al. (2014) - 

Tributação como alavanca a eficiência 

operacional 

Mudança de modal tem impacto 

significativo. MULHOLLAND et al. (2018) 

Necessidade de redução da dependência do 

modal rodoviário e alteração para ferroviário 

Ampliação da malha ferroviária, que pode ajudar 

na descarbonização 

Modelos de fluxo de caixa positivos 

para BEV e PHEV. 

Desvantagem econômica para FCEV 

nos veículos de menor porte PALENCIA et al. (2020) 

 

Hidrogênio (FCEV) para veículos de longas 

distancias - necessita de infraestrutura para 

viabilizar 

célula de hidrogênio ainda não tem preço 

competitivo e nem sempre o hidrogênio é verde  
     

Eficiência 

Energética 

no transporte 

de carga 

Medidas Sistêmicas: EE + Mudança 

de modal + Evitar Viagens 

ARIOLI; FULTON; LAH 

(2020) 

Existem dificuldades para simulações de veículo 

completo que permitiriam uma maior redução de 

CO² 

Infraestrutura de dados rodoviários do Brasil 

ainda é ruim  

Parcialmente 

Convergente 

BEV superam as demais rotas (TTW), 

apresentam redução de 63% de 

emissões (WTW) 

GNV não produzem impacto 

ambiental e TCO 33% superior 

ERCAN; SEN; TATARI 

(2017); PIETZCKER et al. 

(2014) - 

Maior potencial econômico para 

aumento de eficiência MULHOLLAND et al. (2018) - 
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Biocombustíveis e HVO reduzem a 

demanda por Petróleo e  

não impactam demanda por alimentos MULHOLLAND et al. (2018) 

Não é possível determinar a relação entre escala 

de produção e preço do biodiesel, pois a demanda 

global é crescente. 

O processo industrial do HVO é mais complexo e 

custoso do que o biodiesel e exige investimentos 

maiores  

A partir de 2025 o combustível de aviação esta 

regulado para bioquerosene, e abrirá espaço para 

o HVO  

Indícios que Biocombustível causa baixo impacto 

no mercado agrícola, pois óleo é subproduto da 

soja. 

Biocombustíveis podem ser 

tecnologia de transição MULHOLLAND et al. (2018) 

Rota preferencial, contribuição na década, - 

curto prazo.  

Preocupações com o processo de estocagem do 

biodiesel 

Restrições técnicas associadas a separação de 

água reduzindo a eficiência do pós-tratamento 

Combustíveis fósseis permanecem 

predominante 

Quanto maior o veículo maior 

obstáculo para eletrificação MULHOLLAND et al. (2018) 

Infraestrutura local e combustíveis líquidos 

renováveis sustentam uma estratégia local 

Tentativa de novas tecnologias locais, 

reformador de etanol em metano e depois em 

hidrogênio 

Formulação de políticas que 

recompensem a eficiência e 

desencorajem JIT MULHOLLAND et al. (2018) 

Compartilhamento de frota e uso de 

aplicativos 

Alteração de rotas tecnológicas não é 

suficiente para atingir o acordo de 

Paris 

Atual custo das baterias impõem 

desafio em minimizá-las (HFT) PALENCIA et al. (2020) 

O custo de escala da célula de combustível, que 

irá ditar o seu tempo de introdução  

Dependerá da redução de peso, custo e densidade 

das baterias para ganhar autonomia  

Rotas especificas para o mercado 

local - 

Possibilidade dos motores a etanol voltarem ao 

mercado de pesados  

Ausência infraestrutura de recarga rápida e 

políticas públicas  
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Inspeção veicular e manutenção - 

necessidade de um sistema de inspeção veicular e 

manutenção / dependência de fiscalização do 

governo 

importância para segurança veicular e ambiental, 

aspecto antipopular da introdução deste tipo de 

medida 
     

Políticas 

Publicas 

Implementação de Instrumentos de 

política pública Cap&Trade ROCKSTRÖM et al. (2017) 

Necessário estimular investimentos em baixo 

carbono 

Convergente 

Taxação do Carbono  

Necessidade de legislação de percentual mínimo 

de veículos de baixo carbono para grandes 

frotistas  

Falha na formulação de políticas 

Políticas de abordagem voluntárias de 

abordagem definitiva 

Incerteza quanto a continuidade das 

políticas de governo 

AGUIRRE; IBIKUNLE 

(2014) 

Ausência de integração das políticas -

necessidade política de estado (Continuidade) 

Não existe mentalidade de continuidade social 

na nossa região (matriz energética é longo prazo);  

Falta direcionamento do governo (Não faz papel 

de indutor) 

Políticas restritivas - Eletrificação + 

BioCCS PIETZCKER et al. (2014) 

políticas restritivas: estacionamento 

preferencial, reduções de pedágios, isenção de 

rodízio, placas verdes  

Necessidade de Leis de circulação mais restritivas 

e mais rígidas nos centros urbanos  

Precificação do carbono necessária PIETZCKER et al. (2014) 

Renovabio citado como política de precificação 

do carbono 

Políticas integradas de mobilidade 

(considerem alteração de modal) PIETZCKER et al. (2014) 

Brasil não tem política de promoção a eletro 

mobilidade  

Políticas de incentivos PIETZCKER et al. (2014) 

Necessidade de incentivo tributário para que a 

indústria invista em P&D; e isonomia fiscal entre 

rotas  

Necessidade de políticas relacionadas 

a mobilidade elétrica 

ARIOLI; FULTON; LAH 

(2020) 

O Brasil não tem política nacional de eficiência 

energética bem-feita 

Formulação de políticas que 

recompensem a eficiência e MULHOLLAND et al. (2018) Necessidade de trabalhar na Gestão Energética;  
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colaboração 

Investimento em infraestrutura 

Aumento da tributação alavanca a 

eficiência logística 

Governança / Políticas de 

investimento em infraestrutura MULHOLLAND et al. (2018) 

Ausência/ Necessidade de infraestrutura 

rodoviária, falta de política de desenvolvimento 

industrial 

Conflito de interesses 

- 

Frente Agro tem muita força junto ao governo - 

Biodiesel tem força política 

 

Montadoras desejam a manutenção do status 

quo - para ganhar tempo - Demanda legítima 

Resistencia para uma transição energética 

Políticas de Estimulo a Renovação de 

Frota - 

Retirada de veículos altamente poluentes pelo 

menos dentro dos ambientes urbanos; IPVA 

progressivo 

Conhecimento de Políticas existentes - 

Seis programas / políticas existentes - mais 

citadas: Renovabio, Rota2030 e Combustível do 

Futuro. 
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Categoria Subtópico Autor(es) Pesquisa de Campo 

Detalhamento das 

Rotas 

Eficiência energética em motores a 

propulsão - Brasil seguirá mercados maduros, com normas mais restritas 

 - 

Buscará eficiência energética e após o Conama P8, provavelmente mais 10 anos com 

CONAMA P8  

 - 

Próximos passos serão reduções nas emissões de CO², através de medições com 

VECTO (software) em fase embrionária  

 -  

Biocombustíveis - Rota preferência para o Brasil - vocação agrícola - alta capilaridade de distribuição 

 - Curto prazo o aumento do percentual do biodiesel no diesel é a rota mais promissora 

 - Contribuição para redução das emissões de carbono na década 

 - capacidade da biomassa ser facilmente convertida em realidade  

 - biometano e biodiesel representarem um custo inferior para as fazendas produtoras  

 - Preocupação: aumento do teor de biodiesel, maior a emissão de NOX 

 - Preocupação: qualidade do biodiesel, principalmente com relação a estocagem 

 - 

Limitação do biodiesel e do HVO são as mesmas, pois a soja representa 70% da 

produção  

 -  

Gás Natural  - 

Aumento da disponibilidade nos próximos anos com muitas possibilidades de 

aplicação efetiva 

 - 

Biogás e biometano, tem grande disponibilidade em muitas regiões em função dos 

aterros sanitários 

 - 

Biometano, parece fazer mais sentido de eficiência energética, é melhor incentivar a 

estrutura do gás 

 - 

Uma das rotas de transição possível seria o gás, pois seria uma solução para o 

hidrogênio  

 - Há falta de infraestrutura de distribuição nos grandes centros  

 - Gás natural renovável (RNG), ainda é uma tecnologia cara e complexa  

 -  

Hidrogênio - Entendida como cenário de longo prazo 
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 - Há necessidade de altos investimentos para viabilizá-lo  

 - O Hidrogênio verde possui pegada de carbono é praticamente nula  

 - Através do uso do Etanol em célula de combustível há emissões atrópicas 

 -  

Eletrificação - Grandes investimentos globais nesta rota 

 - Alta eficiência do motor elétrico (Aproximadamente 90%) 

 - Exigirá tecnologia de infraestrutura  

 - Dependerá da redução de peso, custo e densidade das baterias para ganhar autonomia 

 - Há indícios que terá um TCO menor que as demais rotas 
    

Detalhamento 

Transição 

Energética  

Segmentação - Cenário Eletrificação 

 - 

Eletrificação será dominante e veículos a combustão permanecerão em nichos 

reduzidos 

 - 

Veículos urbanos, VUCs, serão os primeiros a serem eletrificados - veículos de 

condição específicas - curtas distâncias 

 - Eletrificação está associada a previsibilidade de uso 

 - Cenário Múltiplas rotas convivendo simultaneamente 

 - Biocombustíveis ou HVO para veículos pesados de longas distancias 

 - 

Rota gás para longas distancias apesar do alto investimento em infraestrutura 

necessário 

 - A Longo Prazo Hidrogênio a penas para longas distancias 

 -  

Gatilhos  - TCO - Custo total de propriedade  

 - Pressão por indicadores ESG  

 - Compromissos ambientais previamente assumidos por empresas com grandes frotas 

 - Infraestrutura de abastecimento  

 - previsibilidade de uso 
    

Necessidades - Melhoria nas estradas de rodagem  
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Detalhamento 

Infraestrutura 

 - Ampliação da quantidade de refinarias de biodiesel  

 - Falta de infraestrutura de distribuição de gás natural 

 - Falta de previsibilidade de consumo energético de baixo carbono  

 - Falta de marcos regulatórios mais consistentes  

 - Falta infraestrutura mínima de recarga na concessão de rodovias  

 - Falta de infraestrutura completa de eletrificação 

 -  

Responsabilidades - 

Compartilhada - concentrado no setor privado que deve liderar, com acesso a crédito 

facilitado pelo governo 

 - 

Público - Tem que nortear os desenvolvimentos, financiar através de subsídios e gerar 

empregos. 

 

Fonte: Elaboração própria.
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A partir do quadro apresentado na página anterior, pode-se identificar que ao final da 

coleta de dados, uma análise qualitativa foi realizada por meio das informações obtidas através 

dos questionários semiestruturados, da análise de conteúdo realizada previamente, que há 

convergência entre as análises exploratórias, documental e pesquisa qualitativa. 

Nota-se que a pesquisa de abordagem qualitativa confirmou as informações do 

referencial teórico, através da triangulação dos dados, como também foi capaz de aprofundar 

tópicos relevantes para as considerações finais. 

Dos quatro principais constructos definidos no referencial teórico, apenas “eficiência 

energética no transporte de carga”, apresentou convergência parcial, pois algumas das 

informações obtidas na pesquisa exploratória não foram confirmadas durante a pesquisa 

qualitativa com os especialistas, o que não indica em absoluto que não sejam válidas, apenas 

não foram observadas. 

Foi possível aprofundar-se em 3 tópicos específicos: (i) rotas para a descarbonização, 

(ii) transição energética e (iii) infraestrutura, que revelaram informações pertinentes para o 

objeto deste estudo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente estudo se propôs, por meio de entrevistas semiestruturadas com especialista 

de setor de transporte de carga rodoviária, compreender as rotas tecnológicas que apresentam 

melhor EE para descarbonização da cadeia de valor do transporte rodoviário de carga em menor 

tempo, em uma abordagem de ciclo de vida – do berço ao túmulo. 

Com objetivo de responder a esta questão de pesquisa, buscou-se entender na pesquisa 

exploratória os principais desafios para descarbonização no transporte de carga rodoviário no 

mundo e no Brasil, a EE no setor, o impacto das rotas de transição, os cenários econômicos 

utilizados globalmente no mercado de caminhões, bem como uma análise do impacto das 

políticas públicas e seus desafios. Foi realizada complementarmente uma pesquisa documental 

do setor de transporte rodoviário de carga no Brasil, a fim de avaliar relatórios de associações 

de classe e informações mais recentes a respeito de rotas tecnológicas e políticas públicas ainda 

não analisadas por autores. 

Através da abordagem qualitativa, a pesquisa de campo complementou e aprofundou a 

compreensão dos principais tópicos, permitindo assim responder aos objetivos propostos pelo 

presente estudo.  

Referindo-se diretamente ao objetivo de pesquisa, não há uma resposta conclusiva para 

questão proposta, uma vez que ainda não foram elaboradas avaliações da intensidade de 

carbono no ciclo de vida do transporte de carga rodoviário, em uma abordagem do berço ao 

túmulo, no Brasil, e as únicas referências quantitativas são estudos internacionais. Avaliações 

realizadas no contexto local, considerando a matriz energética nacional, são essenciais para um 

parecer mais conclusivo. 

Os principais atores deste mercado avaliam a falta de planejamento estratégico e falta 

de política de Estado de continuidade como um dos principais entraves para transição 

energética, haja visto que existem inúmeras opções técnicas viáveis, mas sem definição a 

respeito do direcionamento nacional, pois o governo não tem feito o papel de indutor e desta 

forma, não dá visibilidade ao setor privado sobre qual rota será priorizada. 

Ainda com relação a descarbonização do setor, ausência de métricas ambiciosas e falta 

de regulação estruturada, deixam um Brasil em uma posição de desalinhamento global. Há um 

conflito de interesses natural e legítimo entre os atores, uma vez que a indústria dos 

biocombustíveis incentiva as estratégias locais para um volume equivalente a 10% do mercado 

mundial, enquanto novos atores exigem infraestrutura e investimentos para rotas mais 

eficientes. As montadoras, por sua vez, preservam a imagem de tecnologicamente preparadas 
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para uma transição, contudo exercem pressão para manutenção do status quo, visando 

recuperação dos investimentos. 

O setor de transporte de carga rodoviário tem por característica ser altamente regulado, 

uma vez que a próxima fase de emissões entrará em vigor em 2023, e será mais restritiva quanto 

as emissões locais, ainda sem regular dióxido de carbono (CO2) e com um atraso de 9 anos em 

relação aos países europeus. Esta medida isoladamente é necessária, mas não suficiente pois 

atingirá os novos veículos a partir da data de introdução (aproximadamente 100 mil 

caminhões/ano), em uma frota circulante com idade média de 11 anos, onde mais de 55% são 

veículos anteriores a 2010.  Neste cenário a manutenção de combustíveis líquidos de fontes 

renováveis faz sentido, seja por meio da ampliação do percentual de biodiesel no Diesel, ou da 

implementação do HVO (biocombustível sintético). 

Ainda com relação as regulações, há falhas no processo de controle, pois somente 

quando o veículo é novo a quantidade de emissões lançadas ao meio ambiente é garantida, uma 

vez que dependerá de correto abastecimento e manutenção. Medidas impopulares, como 

inspeção veicular, que dependem da fiscalização do governo, devem ser implementadas para 

garantir a correta manutenção e abastecimento dos veículos, bem como o sucateamento da frota.  

Eventuais próximas fases de regulações de emissões estão em discussões por meio do programa 

Rota 2030, com apoio do Programa Combustível do Futuro, contudo são medidas ligadas 

melhoria da EE para redução de CO2 suportadas pela ferramenta de simulação VECTO, e estão 

previstas para implementação na próxima década, desta forma não serão efetivas como medidas 

de mitigação com efeito imediato. 

Aumento do percentual do biodiesel no diesel é apontado como rota de transição, por 

ser uma medida de fácil implementação e que pode impactar positivamente as emissões e a 

pegada de carbono de toda a frota nesta década, apesar do maior custo do biodiesel. As 

principais preocupações associadas a este energético são o processo de estocagem, restrições 

técnicas quanto a separação de água e aumento do NOX, contudo, como observado no estudo 

exploratório, a mistura B30, ainda seria uma condição segura. O biocombustível sintético 

(HVO), pela sua característica “DROP IN”, é considerado tecnologia de transição e 

continuidade, sendo que não existe atualmente infraestrutura de produção local, que poderá ser 

desenvolvida a partir de 2025, quando o bioquerosene para aviação passa a ser exigido, embora 

tratando-se de um energético mais custoso. Em ambos os casos, não há evidências claras a 

respeito do aumento de demanda por biocombustíveis e seus impactos no mercado agrícola. 

O fato do Brasil ser referência mundial na produção de etanol traz a questão do uso deste 

combustível para veículos pesados. Estudos estão sendo conduzidos para viabilizar aplicação 
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do reformador do etanol em metano para posterior uso como hidrogênio, com a utilização de 

FCEV. São alternativas para um prazo mais longo, que sustentariam uma estratégia local 

nacional de manutenção dos combustíveis líquidos renováveis. Por meio dos biocombustíveis 

líquidos é possível ter previsibilidade, pois há capacidade ociosa de infraestrutura instalada, a 

capilaridade de distribuição é a mesma do diesel e a qualidade do combustível é assegurada por 

meio do Programa RenovaBio.  

Duas das principais barreiras para que as estratégias globais sejam implementas 

localmente são a ausência de políticas públicas de promoção a eletro mobilidade e ausência de 

infraestrutura, notadamente ações catalizadoras em países que avançaram em transição 

energética. Existem iniciativas não integradas que descentralizam os esforços dos atores 

envolvidos e um programa de eficiência energética para veículos pesados de longo prazo (Rota 

2030), que pretende trazer resultados em 2032. A iniciativa Combustível do Futuro tem se 

proposto a fazer a integração de algumas políticas, com apoio de associações de classe.  

Políticas tributárias ou de incentivo a adoção de novas rotas são funcionais quando há 

uma definição estratégica de Estado. Para o Brasil, é adequado a isonomia tributária, que não 

favoreça nenhuma rota ou combustível e a formulação de políticas que incentivem a eficiência, 

por meio de estímulos para veículos de baixo carbono, placas verdes, reduções de pedágios e 

isenção de rodízio. A política pública referência nacional, compreendida pelo setor com política 

de precificação de carbono através dos CBIO, é o RenovaBio, que incentiva os combustíveis 

líquidos. Políticas de incentivo a renovação de frota ganham especial atenção no contexto local, 

pois tem um alto impacto em uma abordagem de ciclo de vida, principalmente no curto prazo, 

com a criação de linhas de especiais de crédito e IPVA progressivo. 

A infraestrutura nacional carece de melhorias nas estradas de rodagem que em grande 

parte do território nacional necessitam de pavimentação, portanto o Brasil está distante de um 

debate sobre estradas inteligentes pois seriam iniciativas isoladas. Além disso, existe a 

necessidade de ampliação da quantidade de refinarias de biocombustíveis – caso esta seja a 

estratégia nacional. Há falta de infraestrutura de distribuição de gás natural – presente apenas 

na costa leste do país -, e eletrificação que conta pouco mais de 750 pontos de recarga, além da 

infraestrutura mínima de reabastecimento nas estradas, o que impede o desenvolvimento destas 

rotas. Quanto a responsabilidade em relação aos investimentos, o transporte de carga tem 

clareza que é compartilhada, onde o setor público deve definir as políticas, rotas prioritárias, 

financiar e subsidiar, enquanto o que o setor privado deve liderar a transição energética com 

crédito facilitado de acordo com seus interesses. 
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Por meio do novo mercado de gás, o aumento da disponibilidade efetiva deste 

energético, com previsibilidade de oferta e potencial redução dos preços é uma das variáveis 

favoráveis ao gás com rota de transição, mas não como solução, por se tratar de um combustível 

fóssil e com baixo impacto ambiental em análises de intensidade de carbono.  Existem 

possibilidades para longo prazo com o gás metano como indutor do hidrogênio em FCEV 

(aplicações específicas) e o desenvolvimento do biometano, proveniente de aterros sanitários 

para aplicações especificas de uso específico, com menor custo. 

O principal gatilho para substituição de um veículo pesado é o custo total de propriedade 

(TCO), não apenas os custos dos combustíveis. Devida a alta eficiência do motor elétrico e 

aumento de escala das baterias e células de combustíveis, há indícios que o TCO, nas rotas BEV 

e posteriormente FCEV, será menor que nas demais rotas, e seu tempo de introdução será 

definido pelo custo de escala e presença de infraestrutura.  O hidrogênio enquanto combustível 

exige altos investimentos em infraestrutura, necessita da tecnologia FCEV, cujos custos ainda 

são inviáveis, contudo, o hidrogênio verde possui pegada de carbono praticamente nula, pode 

ser a melhor alternativa a longo prazo para aplicações de longas distâncias. Estudos indicam 

paridade do TCO entre BEV e ICEV entre 2024 e 2027 (múltiplas variáveis envolvidas). 

Atualmente proprietários autônomos de veículos pesados representam 67% da frota, que 

levam em conta não apenas o TCO, mas também o custo de aquisição e facilidade de 

manutenção do equipamento, e desta forma tendem a evitar tecnologias complexas. As grandes 

frotas, menor parte da frota circulante, podem sofrer pressão por indicadores ESG e 

compromissos ambientais previamente assumidos, que funcionará como um catalizador do 

processo de introdução de rotas alternativas. 

Em um cenário de sinergia global, onde as montadoras pressionarão para introdução de 

produtos globais em prol da escala, a eletrificação poderá avançar mais rápido em segmentos 

do transporte com alta previsibilidade de uso, curtas distâncias (devido a autonomia das 

baterias) e em veículos urbanos, que representam de 25% a 40% do mercado de caminhões. 

Neste mesmo cenário, veículos de longas distâncias, maior parcela do mercado nacional, 

permanecerá utilizando combustíveis líquidos ICEV movidos à diesel, biodiesel, HVO ou 

poderão sofrer transição para tecnologia FCEV movidos a hidrogênio, pois as projeções 

indicam 2040 um cenário favorável para esta tecnologia. 

Em um cenário de múltiplas rotas convivendo simultaneamente, que aparentemente é o 

caminho estratégico a ser adotado pelo Brasil, os biocombustíveis serão a rota de transição 

imediata para todo o mercado de caminhões, que a depender do desenvolvimento de 

infraestrutura necessária poderá migrar para BEV nos veículos urbanos, gás e biometano em 



105 

 
 

aplicações de uso especifico como caminhões de lixo, se manter com combustíveis líquidos 

renováveis para rotas mais longas ou migrar para FCEV no longo prazo.  

Não é possível responder à pergunta de pesquisa com uma resposta direta, pois são 

inúmeras as possibilidades dentro de um cenário complexo e ambíguo. A principal barreira da 

indefinição estratégica é que a cadeia produtiva não será capaz de investir em todas as 

possibilidades ou ainda não conseguirá justificar investimentos para produção local pela 

ausência de escala e indefinição de rotas prioritárias que permitam previsibilidade ao setor 

privado.  

Múltiplas rotas apresentam-se como um cenário mais custoso e mais complexo, ao passo 

que definir estrategicamente, apesar de limitar as possibilidades, necessitará de um alinhamento 

prévio entre os atores junto aos formuladores de políticas públicas. Considerando as 

informações apresentadas um cenário local menos complexo pode ser eficiente para o Brasil.  
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7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Este projeto visa trazer contribuições para indústria e para o meio acadêmico, no setor 

de transporte rodoviária de carga, especificamente caminhões, que contribuem com uma parcela 

significativa na descarbonização nacional e no atingimento das metas atribuídas ao Brasil até 

2050. 

A principal contribuição para a indústria foi analisar as principais escolhas tecnológicas 

e investimentos que devem ser realizados de forma antecipada a fim de garantir o atingimento 

das metas nacionais comprometidas pelo Brasil, além de identificar as principais políticas 

públicas, sejam de incentivo ou desencorajamento de utilização de combustíveis fósseis, que 

devem ser implementadas a fim de garantir a descarbonização desejada, ao menor custo e no 

menor prazo. 

Para academia a principal contribuição foi compilar a literatura já existente à época, 

trazendo as análises para o contexto local, que possuem especificidades em relação a matriz 

energética favorável, a utilização de combustíveis renováveis, capacidade de produção de 

biocombustíveis e políticas públicas desconexas. Além disso contribuiu com a pesquisa 

qualitativa com especialistas do setor que revelou os desafios de 3 grupos de interesses distintos 

para descarbonização. 

As principais limitações deste trabalho estão relacionadas aos caminhos para 

descarbonização do transporte rodoviário. Este se limitou a analisar as melhorias de EE, através 

das mudanças de rotas tecnológicas associadas ao trem de força do transporte rodoviário de 

carga, e dos combustíveis alternativos de fontes renováveis para motores de combustão interna 

(ICE).  Não estão incluídos neste estudo as possibilidades de descarbonização relacionadas a 

mudanças de modal ou viagens evitadas no período de análise citado. Este projeto se concentrou 

na EE obtidas na manutenção dos ICE e/ou alterações de rotas tecnológicas, avaliando as 

políticas públicas através da abordagem de emissões em todo o ciclo de vida – WTW. 

Estudos de avaliação da intensidade de carbono no ciclo de vida em uma abordagem 

WTW, não foram realizados contexto local para o setor do transporte de carga rodoviário o que 

impede respostas conclusivas referente a quais rotas ou quais energéticos possuem melhor 

eficiência na pegada de carbono. 

Existem limitações relacionadas a pesquisa de campo, que não considerou formuladores 

de políticas públicas, tão pouco cientistas e pesquisadores nacionais relacionados a pesquisa e 

inovação do setor. 
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O crescimento da produção e demanda de biodiesel e o impacto no mercado agrícola 

não foi aprofundado no referencial teórico, por não se tratar do objeto principal em estudo.  Não 

foram incluídas neste estudo referências sobre o uso de hidrogênio em motores a combustão 

interna, por ser uma tecnologia relativamente nova e com poucos estudos comparativos, que 

pode ser um estudo complementar e posterior. 

 Estudos futuros poderão ser realizados, sobre a pegada de carbono no setor selecionado, 

já existem softwares disponíveis para simulações de cálculo. Uma complementação da pesquisa 

poderá ser incluída considerando os formuladores de políticas públicas e pesquisadores de 

tecnologias do setor.   
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Roteiro para entrevista  

1. Aquecimento 

a. Qual sua opinião sobre os compromissos assumidos pelo Brasil para 

descarbonização (redução das emissões CO2) e neutralidade climática em 2060. 

b. Por que descarbonizar é importante? 

c. Qual sua opinião sobre as a dificuldade do setor de transporte de carga em 

descarbonizar? 

d. Você conhece iniciativas em andamento? Qual(is) iniciativas estão avançando e 

quais deveriam avançar mais rápido? 

i. Engajamento dos stakeholders envolvidos 

 

2. Rotas tecnologias  

Muitas são as tecnologias existentes que permitiram atingir a descarbonização. O Brasil 

possui uma matriz energética diferenciada. 

a. Das tecnologias existentes, qual a alternativa viável tecnicamente, no seu melhor 

conhecimento? qual a alternativa viável economicamente? Qual(is) possuem melhor 

eficiência energética? 

b. Existe, na sua opinião, necessidade de diferentes tecnologias, para diferentes tipos 

veículos, percursos ou regiões?  

c. Alguma das tecnologias estudadas pode ser considerada como tecnologia de 

transição? 

d. Melhorar a eficiência energética nos motores após 2023 (Conama P8), é uma 

alternativa a ser considerada? Por quê? 

e. Aumento da mistura de Biodiesel no Diesel é uma alternativa a ser considerada? Por 

quê? 

i. Capacidade instalada? 

ii. Competitividade com mercado agrícola? 

iii. Custo? 

f. Outros combustíveis em substituição ao Diesel devem ser avaliados como solução? 

 

3. Políticas Publicas 

a. Quais programas atuais, no seu melhor conhecimento, podem ajudar indústria 

nacional na transição para descarbonização? 

i. Rota 2030 

ii. Renovabio 

iii. Programa Nacional do Hidrogênio 

b. Quais os estímulos adequados, em políticas públicas, para descarbonização do setor 

de transporte de carga rodoviário?   

c. Precificação do carbono terão um papel fundamental para descarbonizar o setor? 

Por quê? 

d. Qual a importância da política de investimentos em infraestrutura, considerando os 

próximos 20 / 30 anos? 

e. Existem conflitos de interesses com os atuais “stakeholders” do setor? 

i. Como mitigá-lo 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ACEITO 

1. Nome do projeto: FONTES RENOVÁVEIS PARA CADEIA DA VALOR DO TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGA NO BRASIL 2. Características e objetivos gerais da pesquisa: A 

pesquisa está sendo conduzida por Gregori Boschi, aluno do Mestrado Profissional em Gestão para a 

Competitividade (MPGC) – Linha Sustentabilidade na Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo na Fundação Getúlio Vargas e Gerente de Marketing da Cummins do Brasil Ltda. 

A pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do mestrado profissional. Os dados 

levantados buscarão responder a pergunta de pesquisa: Qual(is) rotas tecnológica(s) apresentam 

melhor relação custo efetividade, para descarbonização da cadeia de valor do transporte 

rodoviário de carga em menor tempo? 

Para responder à questão de pesquisa proposta se elencou um conjunto objetivos: (a) compreender a 

alternativa de melhor eficiência energética na cadeia; (b) examinar a alternativa que se apresenta com 

melhor relação custo / efetividade ao longo do tempo (c) investigar as políticas públicas que podem 

suportam a descarbonização. 

3. Procedimentos: A pesquisa se dará por meio de entrevistas individuais semiestruturadas com 

especialistas no setor selecionado, além da análise documental.  

4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista individual 

de no máximo 1h30, preferencialmente por “Zoom” ou “Microsoft Teams”, mas que também poderá 

ser realizada por telefone, sendo a mesma gravada para posterior transcrição e análise.  

5. Voluntariedade e direito de desistência: Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, 

você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. 

6. Riscos e benefícios: Os resultados dessa pesquisa serão disponibilizados a todos os participantes, 

mas sem possibilidade de identificação dos entrevistados, pois o processo será realizado com 

anonimização dos nomes. Riscos relacionados a contaminação pela Covid-19 estão sendo mitigados 

pela realização da pesquisa de forma virtual. A participação na pesquisa não implicará em custos para 

os participantes.  

7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, os dados pessoais obtidos por 

meio desta pesquisa, incluindo seu nome, não serão identificados.  

8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas sobre o projeto e 

sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer momento através dos contatos 

indicados abaixo: 

Gregori Boschi, telefone (11) 98143-0891, e-mail: gregoriboschi@gmail.com ou poderá entrar em 

contato direto como o Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Fundação Getúlio Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, 

RJ, CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, envie uma cópia assinada desse 

documento ou envie seu consentimento formal por email. 

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os objetivos, 

riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em participar. 

[Cidade e Estado], ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

mailto:gregoriboschi@gmail.com
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APÊNDICE 3 - CONCEITOS BÁSICOS  

  

Neste apêndice são apresentados conceitos técnicos e teóricos necessários para 

compreensão deste estudo. Alguns destes, possuem mais de uma definição aceita, por tanto 

adotou-se aquela que possui maior aceitação no mercado. 

 

A) Descarbonização 

 

A descarbonização é o processo de redução de emissões de carbono na atmosfera, 

principalmente o dióxido de carbono (CO2). Para SUN (2005), descarbonização refere-se a uma 

diminuição da intensidade de emissão de CO2 em uma tendência. 

 

B) Mitigação  

 

Trata-se de um plano de gerenciamento de riscos, têm a função de combater as causas 

e minimizar os possíveis impactos das mudanças climáticas. 

 

C) Adaptação 

 

Refere-se a capacidade de ajustar-se, consiste em analisar a forma de reduzir as 

consequências negativas das mudanças climáticas e aproveitar as oportunidades que podem 

originar. 

 

D) Top Down e Bottom up approach 

 

Top Down e Bottom up são métodos de análise muito utilizados em previsões, enquanto 

o primeiro vai do geral para o específico o segundo parte do específico para o geral. Há uma 

ampla gama de estudos comparativos entre estes métodos e na perspectiva de Edwards e Orcutt 

(1969), existe substancial perda de informações no Bottom up approach, enquanto a abordagem 

Top Down fornece previsões precisas. 

Estas abordagens são amplamente utilizadas para associar as emissões de GEE 

especificas e os fatores econômicos. A abordagem Bottom up utiliza-se de um modelo com em 

nível microeconômico como por exemplo, políticas púbicas de mitigação, contribuições não 

determinadas e até mesmo rotas tecnológicas. 
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E) Gases de Efeito Estufa (direto) 

 

De acordo com a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das Nações Unidas 

(UNFCCC, 2008) e definido no protocolo de Kyoto, os Gases de Efeito Estufa (GEE), são 

dióxido de Carbono (CO2), Methano (CH4), óxido nitroso (N2O), e gases fluorado como 

hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). Sendo 

que o CO2 representa aproximadamente 3/4 do GEE (UNITED NATIONS FRAMEWORK 

CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, 2008). 

 

F) Carbono equivalente - CO2e 

 

Carbono equivalente é um conceito que surgiu a fim de comparar os demais gases de 

efeito estufa e permitir a criação de meta única CO2 equivalente, o que viabilizou o mercado de 

carbono. Para garantir a equivalência foi utilizada uma métrica de potencial de aquecimento 

Global (Global Warning Potencial (GWP)), como fator de ponderação como demonstrado no 

Quadro 13: 

Quadro 13 - Potencial de aquecimento global. 

 

Fonte: Brasil, 2020b. 

  

No mercado de carbono, um crédito de carbono é concedido a cada tonelada de CO2 que 

evitada, portanto um crédito de carbono corresponde a uma tonelada de CO2 que pode ser 

comercializado internacionalmente. Reduzidas as emissões, um país pode auferir Certificados 

de Emissões Reduzidas (CER), que são fornecidos por organismos da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre a mudança do Clima.  
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G) Carbon Capture Storage / Carbon Capture Utilisation (CCS / CCU) 

 

São duas tecnologias baseadas em CO2 que tem como principal objetivo mitigar 

mudanças climáticas, seja de forma permanente através do (CCS) ou reutilizando o CO2 como 

matéria prima de combustíveis ou produtos químicos (CCU).  Conforme Arning et al., o CCU 

tem um a percepção mais positiva frente ao CCS devido aos riscos de transporte (ARINING et 

al., 2019) 

 

H) Bionergy Carbon Capture and Storage (BECSS) 

 

 Segundo Fawzy et al. (2020) esta tecnologia é uma integração da CCS e Bionergia, 

onde a biomassa captura biologicamente da atmosfera CO2 através da fotossíntese durante o 

crescimento, que é então utilizado para produção de energia por meio de combustão, as 

emissões de CO2 realizadas durante a combustão são então capturadas e armazenado em 

reservatórios geológicos adequados (FAWZY et al., 2020). 

 

I) Intensidade Energética (IE) 

 

A intensidade energética é medida por meio de indicadores que refletem a eficiência na 

relação insumo-produto. Fundação Getúlio Vargas (2015). De acordo com a Empresa de 

Pesquisa e Energia (EPE) a intensidade energética de uma economia consiste na razão entre o 

consumo interno de energia e o seu Produto Interno Bruto (PIB). Por ser um indicador de 

intensidade expresso em quantidade de energia, a redução de emissões está associada a redução 

de IE. 

 

J) Intensidade de Carbono (IC) 

 

A expressão “intensidade carbônica” provavelmente deriva da “intensidade energética”, 

dado que o principal GEE resultante do consumo de energia é o dióxido de carbono (CO2), no 

contexto global, o CO2 permanece sendo o principal GEE. Fundação Getúlio Vargas (2015).  

De uma forma geral, intensidade de carbono é uma medida comparativa em toneladas de CO2 

/ US$, que permite compreender quão intensa é a economia de um país. 
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K) Análise de Ciclo de Vida 

 

O Termo Life Cycle Assesment (LCA) foi criado em 1990 e a criação da Associação 

Brasileira de ciclo vida em 2002. Ciclo de vida de um produto (LCA) é o conjunto de etapas 

necessárias para que um produto cumpra sua função, que vão desde a obtenção dos recursos 

naturais até seu destino, após o cumprimento da função. No pensamento de ciclo de vida, 

considera as implicações do berço ao túmulo, compreende a pegada de carbono e pegada 

hídrica, e está pautado nas normas ABNT NBR ISO 14040 / 14044 (Avaliação de ciclo de vida); 

ISO 14067 (Pegada de carbono); ISO 14046 (Pegada Hídrica).  

De uma forma simplista, a análise de ciclo de vida deve ser elaborada em três etapas: i) 

definição de escopo e objetivos; ii) análise do inventário de emissões do ciclo de vida, e para 

tal é necessário conhecer todos os elementos do processo; iii) avaliação do impacto, onde a 

quantificação do impacto ambiental é mensurada (HORNE; GRANT; VERGHESE, 2009). Nas 

análises de emissões veiculares, prevalece a modelo Well-To-Wheel (WTW) em português do 

poço a roda, que compreende GEE resultante da produção, transporte e distribuição (Well To 

Thank (WTT)), em português do poço ao tanque, além da quantificação de eficiência de 

distintos motores (Thank-To-Whell (TTW)) em português, tanque a roda (MORO; HELMERS, 

2017, p. 5). 

Em análise comparativa, Moro e Helmers (2017) concluíram que a metodologia WTW 

é uma simplificação da LCA, para quantificação de GEE, uma necessidade de água para 

produção de combustível não é levada em conta, e a desativação de fabricas de veículos também 

não, contudo os resultados são praticamente os mesmos. 

Considerando que o efeito estufa é promovido pela emissão de gases oriundos de 

diversas fontes, faz-se necessária a adoção de um critério que contemple a emissão de GEE 

desde a geração de energia até a sua utilização nos meios de transporte. 

A premissa adotada de que as emissões provenientes de biocombustíveis de 

Biocombustíveis ou de veículos elétricos são nulas em uma abordagem do Poço a Roda são 

nulas é equivocada, pois não levam em conta a geração de emissões para obtenção do 

combustível. 

 

L) Pegada de Carbono 

 

Pegada de carbono, é um recorte da pegada ecológica e busca quantificar as emissões 

diretas e indiretas associadas as atividades do ciclo de vida de um produto, que inclui todo o 
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período de exercício da função de um produto, desde obtenção da matéria-prima até a 

disposição final (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2015, p.  25). 

 

M) Eficiência Energética (EE) 

 

São indicadores de desempenho, que estimulam as boas práticas de gestão energética 

como a redução do consumo energético e custo da energia, ao se realizar o mesmo trabalho ou 

atividade consumindo menor quantidade de recursos. Por eficiência energética, pode-se 

concluir, obter a mesma quantidade de energia minimizando a necessidade de recursos naturais 

ou obter o mesmo trabalho utilizando-se de menor quantidade de energia, ou seja, quanto maior 

EE maior a redução de emissões. 

Através da diminuição intensidade energética (MJ/Ton KM), melhorando o 

desempenho dos motores e veículos (tornando-os mais leves e aumentando fator de carga com 

utilização de novas tecnologias), e reduzindo a intensidade de carbono dos combustíveis (CO2 

eq/MJ) através da substituição de fósseis por biocombustíveis, eletricidades ou hidrogênio. 

(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014, p.  603); 

 

N) Inventário de Emissões 

 

Com a finalidade de acompanhar as metas de reduções de emissões, estabelecidos nos 

compromissos nacionais voluntários, foi criado instrumento de estimativas de emissões de 

GEE de efeito direto, mensurado em CO2 equivalente, subdivido em 5 setores: (i) Energia; (ii) 

Processos industriais; (iii) Agropecuária; (iv) Mudança do uso de terras e florestas; (v) 

Tratamento de resíduos Brasil (2020b). 

No setor de energia a categoria de queima de combustíveis, responde por mais de 90% 

das emissões de CO2 ao longo dos anos sendo, o setor de transporte rodoviário, principal 

responsável pelas emissões de carbono (BRASIL, 2020b). Em transporte, o modal rodoviário 

representou 91,5% das emissões em 2016, sendo que caminhões em ônibus representaram 

55,3% (BRASIL, 2021a). 
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APÊNDICE 4 - CODIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quadro 14 - Codificação da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Grupo Código

1 Descarbonização Compromissos do Brasil

2 Descarbonização Esforço Global / Colaboração

3 Descarbonização Dificuldades / Barreiras

4 Rotas Eficiência Energética do "Powertrain"

5 Rotas Rota Biocombustíveis

6 Rotas Rota Eletrificação

7 Rotas Rota Hidrogênio

8 Rotas Rota Gás Natural

9 Modelo Economico e Financeiro Preço dos combustíveis

10 Modelo Economico e Financeiro Viabilidade do BEV

11 Modelo Economico e Financeiro Viabilidade do FCEV

12 Modelo Economico e Financeiro Viabilidade dos Biocombustíveis

13 Modelo Economico e Financeiro Mudança de modal de transporte

14 Modelo Economico e Financeiro Biocombustíveis e impacto no mercado agrícola

15 Eficiência Energética no Transporte HVO e demanda por petróleo

16 Eficiência Energética no Transporte Mecanismos de controle de emissões

17 Eficiência Energética no Transporte Qualidade dos Combustíveis

18 Eficiência Energética no Transporte Regulações Vigentes

19 Eficiência Energética no Transporte Tecnologias / Conteúdo Local

20 Eficiência Energética no Transporte Estratégia de Sinergia Global

21 Eficiência Energética no Transporte Estratégia Local

22 Transição Energética Gatilhos

23 Transição Energética Segmentação

24 Transição Energética Barreiras para transição

25 Transição Energética Tecnologia de transição

26 Infraestrutura Necessidades

27 Infraestrutura Responsabilidade Compartilhada

28 Infraestrutura Responsabilidade Pública

29 Políticas Públicas Conhecimento de Políticas existentes

30 Políticas Públicas Ausencia de Politica de Estado / Integração de política públicas

31 Políticas Públicas Necessidade de Politica de incentivo para Renovação de Frota

32 Políticas Públicas Precificação do Carbono - Mecanismos e interpretações

33 Políticas Públicas Políticas de Investimento em Infraestrutura

34 Políticas Públicas Políticas Incentivos Tributário e Fiscal

35 Políticas Públicas Incentivos Diversos Sugeridos

36 Políticas Públicas Conflitos de Interesses

37 Políticas Públicas Falta de Planejamento Nacional


