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Mudanças Climáticas e o setor de transportes no Brasil:
desafios e oportunidades

Resumo
As mudanças climáticas têm sido identificadas como um dos maiores desafios
econômicos e políticos enfrentados pela economia mundial. Seus impactos têm ocupado
cada vez mais um papel central nas discussões políticas, econômicas, ambientais e
sociais. O setor do transporte, dentre todos os setores energéticos, é um dos maiores
responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa no país. Parte desse problema
deve-se ao fato do Brasil optar historicamente pelo modal rodoviário. O objetivo do
trabalho foi gerar cenários de médio e longo prazo para o setor do transporte no Brasil,
incluindo algumas medidas de mitigação e seus respectivos custos, discutindo-se os
entraves políticos, econômicos, institucionais e tecnológicos. Observou-se que, buscar
medidas de mitigação que auxiliem na redução dos impactos causados ao meio
ambiente por este setor, é de fundamental importância para garantir o desenvolvimento
sustentável do país.

I. Introdução
O setor de transportes brasileiro se destaca como um importante limitante ao
crescimento da competitividade e produtividade do país. Políticas de investimento que,
no passado, incentivaram o desenvolvimento do transporte rodoviário, fizeram com que
no presente, o Brasil tenha uma matriz de transportes que privilegia um modal de maior
custo para longas distâncias. Tal setor é um dos maiores responsáveis pelas emissões de
gases de efeito estufa (GEE) no mundo – 20% das emissões globais de CO2, (IPEA,
2011), e oferece grandes oportunidades para ações de mitigação. Ele também se
caracteriza pelas suas amplas externalidades, uma vez que o transporte é um serviço
horizontalizado que viabiliza os demais setores, afetando diretamente a segurança, a
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico do país.
Ao se observar o consumo de energia, observa-se que o modal rodoviário é responsável
por de 91,74% de todo o consumo de energia do setor em 2010. Ressalta-se ainda que,
segundo IEMA (2014), o setor de transportes é o que tem apresentado as mais elevadas
taxas de crescimento do consumo de energia, especialmente nos últimos dez anos do
período avaliado (4,42% a.a. entre 2002 e 2012). O predomínio do modal rodoviário
explica, em grande medida, a enorme importância que o óleo diesel tem no setor
transportes, bem como a presença do automóvel (71,243Gg de CO2 em 2010) e do
caminhão (57.998 Gg de CO2 em 2010) como as principais fontes de emissões de gases
de efeito estufa (COPPE, 2015), não apenas no setor transportes, mas no setor Energia
como um todo.

Inúmeros estudos indicam o crescimento da demanda por transportes, que poderá vir
acompanhado de graves impactos ambientais, sobretudo da degradação da qualidade do
ar no meio urbano, onde se concentra a maior parte da frota de veículos (GWILLIAM et
al., 2003). Mesmo ao se considerar a importância dos investimentos necessários ao
desenvolvimento e ao aumento de competitividade de um país, novas estratégias de
crescimento não podem mais deixar de lado o custo ambiental. Isso é especialmente
desafiador nos países em desenvolvimento visto que o crescimento econômico ocorre
concomitantemente a uma maior utilização de recursos naturais, inclusive de energia,
com consequentes impactos sobre o meio ambiente (EPE, 2014).

II. Objetivo
O presente estudo faz parte do projeto IES-Brasil, coordenado pelo Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas - FBMC, e faz parte de um conjunto de esforços de diferentes
setores da sociedade brasileira, representados por especialistas, na identificação de
distintas trajetórias de desenvolvimento que alinhem objetivos socioeconômicos e
ambientais. Para tanto, elabora cenários econômicos para o período 2005-2030. Dessa
forma, identificam-se políticas de mitigação que revelem melhores respostas quanto a
seus impactos econômicos e sociais.
O objetivo do estudo é gerar diferentes cenários de emissões de GEE de médio e longo
prazo para o Brasil, através de um processo participativo, envolvendo o governo, o setor
privado, a academia e a sociedade civil. Estes cenários auxiliarão a tomada de decisão
na condução da Política Nacional sobre Mudança do Clima, bem como no processo de
negociação internacional, com foco na estratégia brasileira na COP-21, no final de
2015, em Paris.

III. Metodologia
A modelagem energética do setor de transportes do IES-Brasil foi realizada através do
software Long-range Energy Alternatives Planning System (LEAP). Seu principal
objetivo consiste em possibilitar o desenvolvimento de estudos de planejamento
energético integrado, podendo, inclusive, representar a matriz energética.
O LEAP é uma plataforma de simulação, do tipo bottom-up1 e consiste essencialmente
em um modelo energético-ambiental baseado em cenários, do tipo demand-driven, ou
seja, orientados pela demanda (neste caso, conforme será explicado posteriormente,
pelo nível de atividade do setor). Dessa forma, frente a um determinado cenário de
demanda de energia final, o LEAP atribui os fluxos energéticos entre as distintas
1

Um modelo bottom-up é um modelo setorial; ele apresenta como principais características uma análise
mais detalhada e precisa de um determinado setor. Dessa forma, tem-se um maior detalhamento sobre
nível de atividade do setor, intensidades energéticas, consumos de energia e de emissões por tipo de
combustível, etc.

tecnologias de transformação de energia, calcula o uso dos recursos, os impactos
ambientais e detecta eventuais necessidades de ampliação das capacidades de produção
de energia, assim como os custos associados.

IV. Principais resultados
A modelagem do cenário de plano governamental resultou em um crescimento de
aproximadamente 188% da demanda energética total do transporte de carga, sendo que
a parcela significativa dessa demanda é de diesel. Ao aplicar medidas de mitigação
como transferência de parte do nível de atividade (ton.km) para os modais ferroviário e
hidroviário, a expansão da demanda de biodiesel, chegando em 15% da demanda de
diesel e uma melhoria na eficiência energética percebeu-se uma redução significativa
nas emissões de um dos cenários.

V. Considerações finais
Pode-se concluir que, a adoção de metas para o setor de transportes de redução de
emissões implica em uma necessidade premente de estruturação de um conjunto de
estratégias e opções de mitigação que possam nesse período induzir a uma queda no
consumo do setor e com isso reduzir impactos. Por outro lado, há um custo associado à
implantação dessas novas técnicas, especialmente nos países em desenvolvimento
(IPEA, 2011). Portanto os esforços globais de mitigação devem ser eficientes (corte de
emissões ao menor custo) e adequados ao nível de desenvolvimento dos países.
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