
OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL NO BRASIL
Ainda há muito a fazer pela eletromobilidade; o copo só está meio cheio

IÊDA DE OLIVEIRA

As angústias e incertezas dos dias atuais não nos deve tornar insensíveis aos sinais de boas
notícias, onde eles existem.

É o caso da mobilidade sustentável, que avança no Brasil, apesar dos percalços e do ritmo lento
imposto pela economia, pelas (in) decisões políticas e, agora, pela Covid-19.

Os números dos últimos três anos mostram que algo importante aconteceu: a inércia foi
quebrada, e o transporte de baixa emissão de poluentes instalou-se definitivamente na agenda
nacional.

Hoje, não é mais possível um prefeito de grande cidade brasileira falar em transporte público
sem levar em conta os ônibus elétricos e híbridos.

Nenhum executivo da indústria automobilística pode pensar no futuro de seu negócio sem
investir em carros elétricos.

Nenhum planejador da matriz de eletricidade do pais pode ignorar um cenário de rápido
crescimento do transporte elétrico, ou híbrido elétrico, já nos próximos dez anos.

Vejamos:

1-AUTOMÓVEIS

Em 2020, a venda de automóveis e comerciais leves elétricos ou híbridos no Brasil cresceu
nada menos do que 66% sobre 2019.

Em contraste, o mercado total de autos + comerciais leves (esmagadoramente formado por
veículos a combustível fóssil) caiu 26% no mesmo período.

Em plena pandemia, tivemos o melhor ano da mobilidade elétrica no Brasil desde 2012, início
da série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

As vendas de veículos leves eletrificados (elétricos totalmente a bateria, mais híbridos plug-in e
não plug-in) chegaram a 1% do mercado nacional – percentual ainda pequeno, mas inédito.

Foram 19.745 veículos eletrificados emplacados em 2020 – 5 vezes mais do que em 2018
(3970) e 18 vezes mais do que em 2016 (1091). Mais de 45 mil VEs rodam hoje nas cidades
brasileiras.

2-ÔNIBUS E CAMINHÕES

Entre os chamados veículos pesados (ônibus e caminhões), a eletrificação experimenta avanços
e recuos.
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Houve uma grande conquista em janeiro de 2018, quando o então prefeito João Doria
promulgou a Lei 16.802, após anos de muito esforço e negociação.

Essa lei fixou um prazo de 20 anos para toda a frota de ônibus a diesel da cidade de São Paulo
ser substituída por veículos de baixa emissão de poluentes.

Se você pensa que 20 anos é muito tempo, leve em conta que são 14.400 veículos – a maior
frota de ônibus municipais do Ocidente, e a terceira do mundo!

Ao mesmo tempo, a Prefeitura lançou uma nova licitação para renovar os contratos com as
empresas de ônibus e dar início à mudança da matriz de combustível desses veículos.

Mas... Como tantas outras leis no Brasil, essa também corre o risco de “não pegar”. Quase
quatro anos depois, menos de 20 novos ônibus elétricos entraram em circulação. Uma série de
obstáculos legais, políticos e econômicos tem atrasado a conversão da frota.

Fazer a lei funcionar exigirá empenho adicional, tanto das empresas quanto dos políticos
comprometidos com a sustentabilidade.

Em compensação, o segmento de transporte de carga apresenta ótimas notícias. O anúncio da
Ambev, em 2018, de eletrificar 1.600 caminhões de entrega de bebidas até 2023 está em pleno
curso.

A eletrificação do transporte urbano de carga desdobra-se em duas grandes frentes.

1-Veículos novos. É o caso do e-Delivery, o caminhão elétrico da Volkswagen, lançado na
Alemanha, mas concebido e desenvolvido no Brasil, com participação de tecnologia nacional
de empresas brasileiras, como WEG e Eletra.

2-Retrofit. É um novo mercado que surge. O retrofit permite a conversão de um caminhão a
diesel num veículo elétrico de poluição zero, com muito mais economia (pois reutiliza a frota já
existente) e total aproveitamento dos créditos de carbono da operação.

Na Alemanha, gigantes como a ZF apostam fortemente nessa alternativa. No Brasil, a Ambev
anunciou no início de março um contrato com a Eletra para retrofitar 102 caminhões.

3-LEVÍSSIMOS

O mercado de levíssimos elétricos no Brasil foi um dos que mais cresceram nos últimos anos.
Um estudo da ABVE deu a dimensão desse crescimento.

Só as importações de patinetes elétricas saltaram de 1.503 unidades em 2017 para 91.825 em
2019 – um aumento de 6009% em três anos!

Todo o segmento pulou de 10.372 unidades importadas em 2017 (e-bikes, motos, scooters,
citycocos, patinetes etc) para 126.619 em 2019 – crescimento de 1120%.

A ABVE ainda não tem os números de 2020. Mas é provável que a Covid-19 tenha mantido o
mercado de levíssimos elétricos aquecido, a despeito da alta do dólar.

O que sabemos é que esse modal de transporte ganhou a simpatia das novas gerações,
exatamente porque é prático, limpo e sustentável.
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4-RECARGA

Diante de tais números, algum desavisado poderá perguntar: haverá energia elétrica para
tantos veículos? Não corremos o risco de um novo apagão?

Eis um dos mitos mais insistentes sobre a eletromobilidade no Brasil. A resposta é clara: esse
risco não existe. São projeções oficiais do Ministério de Minas e Energia.

O Plano Nacional de Energia 2050 prevê que, com a capacidade de geração já instalada ou em
vias de instalação no Brasil, haverá sobra de eletricidade nos próximos 30 anos.

Estudo da Diretoria de Infraestrutura da ABVE concluiu que mesmo na hipótese de toda a frota
de automóveis e comerciais leves do Brasil se tornar elétrica (são 45 milhões de veículos) o
aumento da demanda de eletricidade seria plenamente compatível com a disponibilidade
existente.

A matriz de geração de eletricidade no Brasil já é mais de 80% renovável. E este total tende a
crescer, graças ao invejável potencial da energia eólica e solar no país.

O que temos de fazer, sim, é investir fortemente em redes de recarga elétrica para automóveis
e transporte público - o que, aliás, já está acontecendo, com grandes empresas do setor.

Hoje, temos cerca de 500 eletropostos públicos e semipúblicos no Brasil. Este número deverá
crescer substancialmente nos próximos dois anos.

É um novo mercado em desenvolvimento, com potencial quase ilimitado.

5-LIDERANÇA

O copo da eletromobilidade está meio vazio ou meio cheio? Temos de ser realistas e exigentes.
O Brasil avançou, mas tem de fazer muito mais.

Cabe aos prefeitos aprovar e defender leis de transporte público com rigorosos critérios
ambientais, estimular a eletrificação dos aplicativos de compartilhamento e facilitar a
regulamentação dos veículos levíssimos.

Os estados podem e devem criar programas de eletrificação de suas frotas e conceder isenções
de IPVA ou ICMS para elétricos.

E o governo federal não pode continuar cobrando apenas 7% de IPI para um carro a
combustão, ainda que seja um flex 1.0, enquanto os veículos elétricos e híbridos, que são
muito mais eficientes e poluem menos, pagam entre 13% e 18%, em média.

É preciso, em resumo, criar uma política nacional de eletromobilidade que integre as medidas
favoráveis ao transporte sustentável em todos os níveis de governo, com apoio das empresas,
das universidades e das agências de fomento, como BNDES e Invest SP.

A pandemia mostrou a relação direta entre poluição do ar e índices de contaminação pela
Covid-19.

A eletromobilidade deixou de ser apenas uma agenda econômica de transporte. Tornou-se
uma urgente prioridade de saúde pública nas grandes cidades.
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O Brasil, que sempre foi líder global em combustíveis renováveis, está perdendo a corrida da
eletromobilidade até para países como Chile, Colômbia e México.

A questão ambiental, porém, voltou ao topo das prioridades globais depois da eleição nos
Estados Unidos. Isso ficará claro em novembro, em Glasgow, durante a COP-21, a conferência
da ONU para mudanças climáticas.

O Brasil tem todos os recursos econômicos, tecnológicos e ambientais para retomar essa
liderança. Não podemos mais perder tempo e dinheiro com combustíveis fósseis.

Estão em jogo o futuro das nossas indústrias, os empregos das novas gerações e a saúde de
nossa população. O transporte limpo e sustentável é para já.

IÊDA DE OLIVEIRA é diretora executiva da Eletra e diretora de Veículos Pesados da Associação
Brasileira do Veículo Elétrico.

Contate-nos:

ELETRA –TECNOLOGIA DE TRAÇÃO ELÉTRICA
Rua Monteiro Lobato, 200, Montanhão
São Bernardo do Campo – SP – 09791-253
55-11-41279292
eletra@eletrabus.com
www.eletrabus.com.br
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