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A Agência Internacional de Energia 

(AIE) publicou, em novembro, pro-

jeções para energias renováveis até 

2023.1 A participação dessas fontes 

deve suprir 12,4% do consumo final 

de energia no mundo, atendendo a 

40% do crescimento no período. Esse 

volume corresponde a uma expansão 

de 27% da participação na matriz 

energética mundial. Em 2023, as ener-

gias renováveis devem responder por 

30% da geração de eletricidade, 12% 

de aquecimento e 4% da demanda de 

combustíveis para transporte. 

O Brasil ostenta a matriz ener-

gética mais limpa entre os países 

com maior consumo. Nas proje-

ções da Agência, a participação de 

renováveis no país alcançaria 45% 

em 2023. Esse número considera a 

proeminência da hidroeletricidade e 

do consumo de bioenergia nos trans-

portes e na indústria. 

Responsável por metade da ener-

gia renovável consumida globalmen-

te em 2017, a bioenergia (excluindo 

usos tradicionais para aquecimento 

e cocção) deve responder por 30% 

do aumento das fontes renováveis, 

seguida por eólica e solar. Enquan-

to a utilização da bioenergia se con-

centra nos setores de transporte e 

aquecimento, a geração eólica e so-

lar mantém expansão acelerada na 

produção de eletricidade. 

A AIE prevê aumento de 30% da 

produção brasileira de etanol, para 

36,5 bilhões de litros em 2023, li-

derando o incremento da produção 

mundial. O Plano Decenal de Expan-

são de Energia (PDE) da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) já projeta 

participação de 21% da bioenergia 

para 2027, expandindo as renová-

veis para 48% da matriz.

A maior participação dos bio-

combustíveis na matriz energética 

brasileira se insere no contexto de 

transição energética, constituindo 

esforço do país para redução de 

emissões de gases de efeito estufa, 

frente à elevada contribuição dos 

transportes (42%) para as emissões 

(454 MtCO2eq em 2015). O ponto 

de partida do Brasil na busca por 

redução de emissão de carbono é, 

para muitos países, ponto de che-

gada, face à significativa partici-

pação de renováveis já alcançada. 

Esta característica torna a tran-
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Ainda que a aposta brasileira nos 

biocombustíveis se revele contribui-

ção para atender aos compromissos 

com acordos climáticos, é recomen-

dável pensar em políticas estruturan-

tes para a cadeia de valor do trans-

porte a médio e longo prazo, quando 

o horizonte aponta para eletrificação 

da mobilidade. 

Oportunidades e desafios 
Na virada do século XIX para o XX, 

havia nos Estados Unidos mais veícu-

los elétricos (VEs) do que com moto-

res a combustão. Embora considera-

dos mais seguros, limpos e silenciosos, 

a prevalência da combustão interna se 

deu pela maior autonomia e flexibili-

dade dos combustíveis fósseis. Na ver-

dade, a indústria do petróleo introdu-

ziu há cerca de cem anos o conceito de 

armazenamento distribuído de ener-

gia, proporcionado longa autonomia 

ao transporte, o que não era viável 

à indústria de eletricidade devido ao 

sição brasileira peculiar e sugere 

reflexões sobre as possíveis trajetó-

rias a serem percorridas.

Um dos instrumentos do país para 

cumprir os compromissos firmados 

no Acordo de Paris (COP21),2 o pro-

grama RenovaBio prevê metas anuais 

compulsórias de redução de emissões 

para as comercializadoras de com-

bustíveis, com adoção de sistema de 

créditos de descarbonização (CBio). 

A importância da bioenergia no país 

se apoia em políticas públicas volta-

das para fomento da demanda, como 

frota de carros flex-fuel (mais de 70% 

da frota) e determinação de adição de 

etanol à gasolina (27%) e de biodiesel 

ao diesel (10%). Nesta direção, o pro-

grama RenovaBio, a ser implementa-

do em 2020, pode dar novo fôlego ao 

setor. A intenção é reverter um longo 

período de retração do setor, reflexo 

da política de controle de preços de 

derivados no país, cuja distorção de 

preços relativos não beneficiou uma 

maior penetração do álcool. 

A aposta nos biocombustíveis 

para redução das emissões represen-

ta uma nova contribuição da indús-

tria de etanol. O Pró-Álcool, inicial-

mente concebido como instrumento 

orientado à substituição de importa-

ções de petróleo em meados de 1970, 

promoveu ganhos de competitivida-

de nos últimos 40 anos, gerando va-

lor para o agronegócio. A disponibi-

lidade interna de recursos (terra, por 

exemplo) combinada com inovações 

tecnológicas, e em condições compe-

titivas para padrões internacionais 

contribuem ainda para o objetivo de 

segurança do suprimento. Esse é o 

caso no Brasil e nos Estados Unidos. 

limitado avanço tecnológico da épo-

ca. Pesquisas do UK Department for 

Transport3 reportam que a preocupa-

ção com autonomia e infraestrutura de 

carregamento são as maiores barreiras 

para a disseminação desses veículos. A 

conquista desses atributos está na gê-

nese do renascimento dos VEs. 

A eletrificação de outros usos, a 

exemplo da mobilidade, é um dos pi-

lares da transição energética para uma 

economia de baixo carbono. Os efeitos 

dessa escolha ultrapassam esse objeti-

vo. Os veículos elétricos representam 

a “plataformização” (novos modelos 

de negócio) de três segmentos mate-

rializados em um único ativo: 1. meio 

físico para transportar passageiros e 

cargas; 2. um recurso energético distri-

buído com autonomia estendida capaz 

de prover serviços à rede de eletricida-

de, ajudando a absorver uma crescente 

participação de energias renováveis; e 

3. conexão às redes inteligentes permi-

tindo prover novos serviços. Os VEs 

expandiram o conceito de armazena-

mento distribuído apoiados na digi-

talização embarcada que promove o 

acesso e provimento de serviços a ní-

veis não previstos. Essa transformação 

torna a legislação e regulação multisse-

toriais obsoletas, demandando adap-

tação em um contexto integrado. 

A mobilidade elétrica atinge uma 

dimensão que requer avaliação mul-

tidisciplinar e articulada. Envolve ca-

deias de produção de bens e serviços, 

que demandam alinhamento de polí-

ticas e regulações setoriais, inclusive 

de planejamento urbano moderno, 

que ainda não incorpora Recursos 

Energéticos Distribuídos (RDE). Por 

exemplo, do ponto de vista da ener-
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gia, a capacidade de armazenamento 

de eletricidade contribui para a melho-

ra da gestão da demanda e suprimento 

de eletricidade auxiliando a integração 

de recursos renováveis intermitentes, 

gerenciamento da rede de distribuição 

etc. Nesse contexto, a redução de cus-

tos, introdução de mobilidade urbana 

de forma mais ampla, acesso a serviços 

através da conexão a redes inteligen-

tes, o desenvolvimento de uma infraes-

trutura de carregamento, aumento da 

autonomia potencializam a geração de 

valor na transição energética.

Articular políticas 
Dadas as oportunidades que os veí-

culos elétricos e os biocombustíveis 

trazem consigo, cabe avaliar como 

estas podem se complementar e, as-

sim, maximizar os benefícios para os 

setores de energia, transporte, servi-

ços e para o consumidor (cliente) e a 

sociedade como um todo. 

Do ponto de vista de eficiência 

energética, os VEs são naturalmente 

mais eficientes que os de combustão 

interna. Significa dizer que a energia 

elétrica que vai ser usada para mo-

vimentar essa frota não tende a au-

mentar o volume de emissões. Essa 

característica é potencializada pela 

natureza renovável da matriz elétri-

ca brasileira (74%), no caso de não 

haver uma carbonização da produ-

ção de eletricidade. Esse não é o caso 

dos países em que a maior parte da 

produção de eletricidade se dá a par-

tir de combustíveis fósseis.  

No caso de veículos de alta uti-

lização, como frotas de transporte 

público, delivery e mobilidade com-

partilhada, a eletrificação da mobili-

dade pode se tornar economicamen-

te viável mais cedo.4 Os veículos de 

alta utilização, diferentemente dos 

particulares que permanecem 95% 

do tempo parados, podem chegar 

a ficar 16 horas em operação. Des-

sa forma, eletrificando uma parcela 

menor de veículos (alta utilização), 

é possível atingir reduções significa-

tivas de emissões, ao mesmo tempo 

em que se utiliza a infraestrutura viá-

ria de modo mais racional ao prio-

rizar veículos de maior capacidade 

e/ou taxa de ocupação. Apesar do 

investimento ou custo de aquisição 

ser maior no caso de VEs, principal-

mente em face dos elevados preços 

de bateria, seus custos de manuten-

ção e operação (66%5) são significa-

Razões para não se adquirir um veículo elétrico

Fonte: UK Department for Transport (2016), N= 649 motoristas.
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tivamente inferiores, o que aumenta 

a eficiência financeira. 

Os motores a combustão interna 

nos veículos particulares provavel-

mente continuarão representando 

uma parcela significativa da frota 

de veículos por algum tempo. Isso 

devido à menor eficiência financeira 

deste segmento e à insuficiência de 

carregadores em todo o território. 

Poder-se-ia dizer que o futuro pró-

ximo será híbrido e 100% elétrico 

– a coexistência de combustíveis fós-

seis, biocombustíveis e eletricidade 

num contexto de redução gradual de 

emissões, e não uma revolução. Essa 

abordagem parece ser válida para o 

transporte rodoviário de cargas.  

Resta claro o desafio de articular 

políticas de energia, transporte, desen-

volvimento urbano e industrial (fabri-

cantes de veículos leves). Cabe avaliar 

de modo pragmático e articulado as 

opções disponíveis em sua capacidade 

de contribuir para o alcance desses ob-

jetivos. A priorização de modalidades 

mais eficientes em termos energéticos, 

que permitam transportar mais pes-

soas/carga gastando menos energia e 

poluindo menos, aponta também para 

soluções de modalidades compartilha-

das e coletivas. Essas opções conside-

ram o elevado nível de urbanização no 

país, com espaço viário urbano limita-

do, escasso e mal utilizado. 

Conclusões
A greve dos caminhoneiros no Brasil 

e a manifestação dos coletes amarelos 

(gilets jaunes) na França ilustram a 

complexidade do contexto atual para 

formulação de políticas articuladas e 

que consideram as interdependências 

entre indústrias e segmentos. A rea-

ção da população francesa à elevação 

do preço do diesel e da gasolina, pelo 

aumento do preço internacional e in-

cidência de imposto de carbono, foi 

estopim semelhante à paralisação dos 

caminhoneiros no Brasil. A concessão 

de subsídio ao diesel e o tabelamento 

dos fretes desde junho no Brasil já 

contabilizam cerca de R$ 13 bilhões 

ao Tesouro.

A transição para a eletrificação 

dos transportes não é um processo 

imediato; ao contrário, demanda 

tempo de adaptação e construção 

das infraestruturas. No caminho 

da completa eletrificação da mo-

bilidade, pode haver uma parada, 

ainda que parcial, na estação dos 

veículos híbridos. A curto e médio 

prazo, a utilização de veículos hí-

bridos alimentados por biocom-

bustíveis é um diferencial competi-

tivo, permitindo ao país percorrer 

uma transição energética limpa nos 

Os motores a combustão 

interna nos veículos 

particulares provavelmente 

continuarão representando 

uma parcela significativa 

da frota de veículos por 

algum tempo

transportes, fazendo uso de vanta-

gens competitivas.   

A transição energética explicita e 

aprofunda a relação entre energia, 

transportes e desenvolvimento ur-

bano. Referidas indústrias podem 

ser ou gargalos ou vetores para o 

desenvolvimento do país no espaço 

urbano. Para deixar no passado epi-

sódios como a greve dos caminho-

neiros e navegar rumo às projeções 

da AIE é necessário criar ambiente 

de investimentos adequado. Neste 

contexto, soluções ou apostas únicas 

perdem espaço para políticas hori-

zontais e construção de ambientes 

competitivos capazes de gerar sina-

lização adequada a todos os agentes 

e recursos, existentes ou potenciais. 

Esse exercício é complexo e requer 

novos arcabouços e instrumentos 

que deem conta dessas interdepen-

dências de modo efetivo. Mas é fun-

damental para promover ganhos de 

competitividade e bem-estar dentro 

de um delicado equilíbrio entre con-

sumidores e a sociedade. 
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